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Cuvânt înainte
Cel de-al nouălea volum Administraţie românească arădeană –
studii şi comunicări din Banat Crişana apare în preajma Zilei Naţionale a
României. Nu este nici pe departe o simplă coincidenţă, ci un calcul bine
cumpănit, deoarece în această perioadă, acum 96 de ani, de la Arad se dădea
startul desăvârşirii statului naţional unitar român. Aşezarea Aradului pe
onoranta poziţie de capitală politică a românilor transilvăneni, bănăţeni şi
ungureni – în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, dar mai ales în primele
două decenii din secolul următor – a reprezentat, reprezintă şi va reprezenta
obiectivul strategic fundamental al sesiunilor naţionale şi internaţionale de
comunicări ştiinţifice pe care le organizăm, precum şi al volumelor de studii
publicate cu aceste binecuvântate ocazii. După ce Blajul a aprins făclia
înaltei noastre trăiri naţionale, luminând calea Romei străbune şi altarul
Câmpiei Libertăţii, Sibiul a preluat această nobilă făclie a românismului şi,
începând cu marele Andrei Şaguna, a purtat-o până la Memorand. După
întemniţarea memorandiştilor, începând cu organizarea Congresului
naţionalităţilor de la Budapesta, făclia naţională va fi preluată de către
arădeni, care o vor purta până la întemeierea României Mari. Cea de-a doua
Tribună, ctitorită la începutul anului 1897 în oraşul aşezat la confluenţa
Banatului, Ungariei şi Transilvaniei, va trezi spiritul naţional până în cele
mai îndepărtate cătune româneşti din întreg arealul etnic, postulat de către
marele nostru poet naţional ca întinzându-se între Nistru şi Tisa. Banca
Victoria, a doua bancă românească din Transilvania, după Albina sibiană, va
contribui şi ea la ridicarea Aradului, susţinând cu predilecţie iniţiativele
economice şi culturale ale românilor de aici. Nu în ultimul rând, Episcopia
Ortodoxă Română şi Preparandia arădeană – cu ambele sale componente,
pedagogică şi teologică – vor contribui la impunerea oraşului de pe Mureş
între celelalte oraşe bănăţene şi ardelene. Congruenţa politică a grupărilor
neoactiviste de la Orăştia şi Arad vor grăbi intrarea românilor transilvăneni
în Parlamentul de Budapesta, cu program naţional, iar Aradul va deveni,
oficial, reşedinţa Partidului Naţional Român. Aici, la Arad, în paginile
Tribunei Poporului, Tribunei şi Românului se vor reuni aproape toţi marii
scriitori şi oameni de cultură din teritoriile locuite de români: A.D. Xenopol,
Ioan Slavici, Ilarie Chendi, Ioan Bianu, Octavian Goga, Eugen Brote,
George Coşbuc, Vasile Alecsandri, Vasile Lucaciu, Vasile Mangra, Vasile
Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Mihu, Cincinat Pavelescu, Ioan Luca
Caragiale, Nicolae Iorga, Ioan Russu-Şirianu, Onisifor Ghibu, Gheorghe
Ciuhandu, Nicolae Oncu, Gheorghe Pop de Băseşti, Ioan Montani, Roman
9

Ciorogariu, Alexandru Vaida Voievod, Iuliu Maniu şi atâţia alţii. După cum
spunea Călinescu în postfaţa Istoriei Literaturii Române, marii scriitori şi
oameni de cultură sunt păzitorii solului etnic, grănicerii românismului din
spaţiul carpato-danubiano-pontic. Astăzi, la Arad, ne aşezăm la aceeaşi
masă cercetători, universitari, istorici, doctoranzi şi masteranzi din toate
colţurile românismului, îmbogăţind paginile istoriografiei naţionale cu studii
deosebit de valoroase, cum sunt cele cuprinse în volumul de faţă. În urmă cu
aproape un secol, iluştrii noştri înaintaşi şi-au îndeplinit, cu cinste, datoria
pe care o aveau faţă de neamul românesc. Astăzi, este rândul nostru...
Doru Sinaci
Emil Arbonie
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Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis
EX(ercitus) D(aciae) P(orolisenssis)

Ioan Marius Grec
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
marius_grec@yahoo.com
Plasată în mijlocul lumii barbare, Dacia era supusă în permanenţă
ameninţărilor externe. Pentru a face faţă acestei situaţii, Imperiul Roman a
fost nevoit să aducă şi să menţină în provincie efective militare numeroase.1
Fiecare dintre cele trei provincii ale Daciei (Superior, Inferior şi
Porolissensis) avea propria sa armată (“exercitus”), dar această denumire
este atestată ca atare numai prin unele monede ale împăratului Hadrian, pe
al căror revers apare legenda “Exercitus Daciae” (fig. 1.), precum şi prin
unele ştampile tegulare care poartă inscripţia EX(ercitus) D(aciae)
P(orolissensis).
Între preocupările autorului pe tema armatei romane, menționăm următoarele volume: M.
Grec, O istorie a Daciei Porolissensis, Arad, 2000; Idem, Imaginea Legiunii V
Macedonica în inscripţii, Arad, 2004; Idem, Daci şi romani, Arad, 2006; Idem, Tegulae
Legionis V Macedonicae, Arad, 2006; Idem, Din istoria militară a Daciei Porolissensis:
trupele auxiliare, Arad, 2010. Dintre articolele publicate de autor pe această temă,
menționăm: M. Grec, Ştampile militare sau civile?, in Ephemeris Napocensis, I, 1991,
Cluj-Napoca, pp. 173-177; Idem, Noi interpretări ale unor stampile tegulare din Dacia,
în Ephemeris Napocensis, III, 1993, Cluj-Napoca, pp. 185-188; Idem, 1996, Exercitus
Daciae Porolissensis, în Studii de Istorie a Banatului, XVII-XVIII (1993-1994), Timisoara,
1996, pp. 235-239; Idem, Urme de incaltaminte pe materialul tegular din Castrul
Legiunii V Macedonica de la Potaissa, în Analele Banatului, SN, Arheologie-Istorie,
Timisoara, 1998, pp. 241-250; Idem, Ştampilele militare si contribuția acestora la
realizarea demersului istoriografic, în Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, 11/2001,
pp. 71-80; Idem, Principii de organizare a Castrului Roman, în Studia Universitatis
Vasile Goldis, 12, 2002, Arad, pp. 124-130; Idem, Legiunea V Macedonica (Imaginea
unui trecut de exceptie), în Studia Universitatis Vasile Goldis, 13/2003, pp. 13-23; Idem,
Legiunea V Macedonica (pagini de istorie militară), în Studia Universitatis Petru Maior,
Tg. Mureş, 4, 2004, seria Historia, pp. 16-30; Idem, Ştampilele Legiunii V Macedonica:
tipul “Potaissa”, în Studii de Ştiinţă şi cultură, Arad, 2006, II, 3,4 (6,7), pp. 136-139;
Idem, Aspecte privind problema interpretării si traducerii stampilelor militare” în
Studii de Ştiinţă şi Cultură, 16, 2009, pp. 111-118; Idem, Controverse privind limbajul
ştampilelor militare: despre ştampilele tegulare de la Sarmizegetusa, în Studii de
Ştiinţă şi Cultură, 2 /2010, pp. 69 – 72; Idem, Legiunea V Macedonica şi atitudinea față
de puterea Imperială (studiu de caz pe ştampilele militare şi inscripţiile de la
Potaissa: 168-274/275, in Studii de Ştiinţă şi Cultură,1, 2011, pp. 181 - 192
1
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Existenţa unei armate separate pentru Dacia Porolissensis este
atestată direct, prin ştampilele pe material tegular (cărămizi, ţigle) purtând
prescurtarea EX D P. Lectura EX(ercitus) D(aciae) P(orolissensis) propusă de A. v. Domaszewski - chiar de la publicarea primelor ştampile de
acest tip2, nu a fost contestată de nimeni, dar nici nu a fost confirmată de
vreun alt document epigrafic.3 Lectura EX(ercitus) D(aciae) P(orolissensis)
propusă de editor a devenit uzuală şi acceptată de toţi epigrafiştii cu
autoritate în istoria Daciei (A. Stein, C. Daicoviciu, I. Szilagyi, I. Piso, C. C.
Petolescu), făcându-se analogia cu legenda “Exercitus Dacicus” care
figurează pe unele monede de la Hadrian:

Figura 1. Monedă de la Hadrian, cu inscripţia: EXERC(itus) DACICVS

(După: http://www.romancoins.info)

Se sugerează astfel că ar putea exista şi un Exercitus Daciae
Porolissensis. Au fost folosite drept analogii şi lecturile: EXER(citus)
GER(manicae) INF(erioris), propuse de A. Stein pentru ştampilele din CIL
XIII, 12508–12528.4

2

CIL III, 8063.
M. Macrea, De la Burebista la Dacia postromană. Repere pentru o permanenţă istorică,
Cluj-Napoca, 1978, p. 68.
4
Ibidem, n.1.

3
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Figura 2. EX(ercitus) GER(manicae) INF(erioris)
(după: http://www.romancoins.info/Legionary-Bricks3.html)

Figura 3. EX(ercitus) GER(manicae) INF(erioris)
(după: http://www.romancoins.info/Legionary-Bricks3.html)

Figura 4. EX(ercitus) G(e)R(manicae) INF(erioris)
(după: http://www.romancoins.info/Legionary-Bricks3.html)
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Alte analogii sunt oferite de ştampile dintr-o provincie apropiată
Daciei, Pannonia Inferior, care poartă sigla EXER(citus) P(anonniae)
INF(erioris).5
Se consideră că aceste trei tipuri de ştampile sunt foarte apropiate şi din
punct de vedere cronologic, cele ale armatei din Dacia Porolissensis sunt
precedate de cele din Pannonia Inferior, dar la rândul lor le preced pe cele
din Germania Inferior.6
Ştampilele purtând sigla EX D P7 , au fost descoperite la:
Napoca8 (cel puţin 4 exemplare):

Figura 5. (După M. Macrea, De la Burebista, p. 60.)

Romita9 (cel puţin 1 exemplar):

Figura 6. (După Al. V. Matei, I. Bajusz, Romita, p. 160.)

5

Ibidem.
Ibidem.
7
M. Grec, în Studii de istorie a Banatului, Universitatea de Vest, Timişoara (SIB), XVII–
XVIII (1993–1994), 1996, pp. 235–239.
8
I. Mitrofan, în Acta MN, I, 1964, pp. 206–207.
9
A. V. Matei, I. Bujusz, Castrul roman de la Romita-Certiae (Romita), Zalău, 1997, p. 98,
160 (Pl. II, 14); I. I. Russu, în IDR I, p. 21, n. 34.
6
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Gilău10 (cel puţin 17 exemplare):

Figura 7. (După D. Isac, în Acta MN, XVI, 1979, p. 58; Idem, Castrele, p.
85.)
Potaissa11 (cel puţin 2 exemplare):

Figura 8. (După M. Macrea, De la Burebista, p. 85.)

D. Isac, în Acta MN, XVI, 1979, p. 58; Idem, Castrele de cohortă şi ală de la Gilău
(Castrele), Zalău, 1997, pp. 20–21, p. 85 (Pl. IV, 6). Până în prezent-în literatura de
specialitate-au fost menţionate 8 exemplare; numărul acestora este mai mare (cel puțin 17),
existând şi o variantă inedită ornamentată cu “planta pedis”–informaţie amabilă din partea
lui D. Isac.
11
M. Macrea, op.cit., p. 85; M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea
V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj – Napoca, 1987, p. 37.
10
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Porolissum12 (cel puţin 3 exemplare):

Figura 9. (După N. Gudea, Pomet, p. 107.)

Constant s-au pus anumite întrebări, toate acestea pornind însă de la
premisa, universal acceptată, că sigla EX D P, atestă o cărămidărie centrală
a armatei (“exercitus”) din Dacia Porolissensis; cine anume a aplicat această
ştampilă, când şi pentru cine s-a confecţionat materialul tegular respectiv?
S-a presupus că exemplarele de la Napoca atestă, aici, o cărămidărie
centrală a armatei din Dacia Porolissensis, officină creată pentru necesităţile
procuratorului praesidial, care îşi avea sediul aici; deci, cărămizile
ştampilate din Napoca s-ar putea data în perioada cuprinsă între formarea
Daciei Porolissensis (118 sau 118-119) şi aducerea Legiunii V Macedonica
la Potaissa (168). Exemplarele de la Potaissa ar fi ulterioare şi ar demonstra
că officina a fost mutată de la Napoca la Potaissa, unde a mai funcţionat
timp îndelungat.13 Este foarte greu de precizat unde a funcţionat cărămidăria
care a folosit acest tip de ştampilă, dar este puţin probabil ca ea să fi produs
la Potaissa după 168, pentru că săpăturile sistematice efectuate în castru, în
12

N. Gudea, Castrul roman de pe vârful dealului Pomet-Moigrad. Porolissum 1(Pomet),
Zalău, 1997, p. 28, 107 (Fig.18); I. I. Russu, în Acta MP, IX, 1985, p. 137.
13
M. Macrea, op.cit., p. 76; p. 85.

18

ultimii 37 de ani (1971–2008), nu au dus la atestarea nici măcar a unui
singur exemplar, deşi în castru s-a descoperit o cantitate apreciabilă de
material tegular ştampilat, dar numai cu numele legiunii V Macedonica.14
Acesta este contextul în care Mihai Bărbulescu, conducătorul şantierului
arheologic de la Potaissa, este de părerea lui Dumitru Protase care crede că
existenţa acestui “exercitus” nu depăşeşte anul 168.15 Numărul mic de
exemplare (mai puţn de 30), ne face să ne punem întrebarea dacă într-adevăr
sigla EX D P atestă existenţa unei officina centrala a armatei din Dacia
Porolissensis. Asemenea ateliere centrale sunt atestate în alte provincii,
chiar foarte apropiate. De exemplu, în Pannonia Inferior, unde avem atestată
armata provincială printr-o ştampilă asemănătoare EXER P INF.
Cărămidăria centrală utilizează însă un alt tip de ştampilă. La Gorsium
(Tac), a fost descoperit material tegular purtând ştampile cu sigla TE PR.
Multă vreme s-a considerat că aceste ştampile pot fi citite: TE(mpli)
PR(ovinciae), deoarece în împrejurimi fusese descoperită o inscripţie cu
textul:
PRO SALVTE TEMPLENSIVM.16
În cazul ştampilelor pe material tegular sunt frecvente cazurile de
ambiguităţi, dificil de soluţionat, care mai apoi să nu fie contestate, mai ales
în cazul în care abrevierile sunt reduse foarte drastic.17 În acest sens,
menţionăm că ştampilele de mai sus, datate în secolul al II-lea, după o
interpretare mai nouă şi se pare cea corectă, a lui Ch. B. Ruger, se citesc
TE(gularie) PR(ovinciae), atestându-se astfel existenţa unui atelier tegular
(“officina”) provincial.18 Deci, în Pannonia Inferior ştampilele care conţin
menţiunea armatei provinciale exercitus nu ne dau informaţii despre officina
centrală provincială; aceasta există, dar utilizează un alt tip de ştampilă.
Particularizând pentru Dacia Porolissensis, considerăm că sigla EX D P nu
atestă officina centrală a provinciei, ci doar existenţa armatei provinciale.
Puţinele exemplare descoperite în mai multe castre (Potaissa, Porolissum,
M. Bărbulescu, op.cit., pp. 49–51; Idem, Potaissa–studiu monografic, Turda, 1994, pp.
96–97; M. Grec, Noi consideraţii asupra tipologiei ştampilelor legiunii V Macedonica,
simpozionul “Civilizaţie şi istorie”, Cluj-Napoca, 1988; Idem, în Ephemeris Napocensis,
Cluj – Napoca (EN), I, 1991, pp. 173-175; Idem, Ştampile ale legiunii V Macedonica–
tipul “Potaissa”, semicentenarul Muzeului de istorie Turda, 1993. A se vedea si volumele
şi articolele publicate de autor în acest domeniu (nota 1.)
15
M. Bărbulescu, op.cit., pp. 37–38, n. 50.
16
B. Lorincz, în Specimina Nova Universitatis Quinqueecolesiensis, VII, pars, prima, 1991,
Pecs. (SN), p. 197.
17
Cl. Zaccaria, în SN, p. 312.
18
Ch. B. Ruger, apud B. Lorincz, op.cit., p. 197.
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Gilău, Romita) sau la Napoca (important oraş provincial) ca şi forma uşor
diferită a matricelor folosite, deci a siglelor, ne fac să credem că unităţile
militare, mari producătoare de material tegular ştampilat cu sigle proprii,
utilizau uneori şi această prescurtare pentru a marca apartenenţa unităţilor
respective la “Exercitus Daciae Porolissensis”.
Putem presupune că ştampila a fost utilizată imediat după formarea
noii provincii pentru o scurtă perioadă de timp. Provincia apărută probabil la
un interval foarte scurt după Dacia Superior şi Inferior, sau poate în acelaşi
timp,19 care utilizând aceste ştampile îşi marca existenţa, mai ales într-un
domeniu important, cel militar. Aceste consideraţii ne fac să nu mai
acceptăm succesiunea cronologică a ştampilelor tegulare care desemnează
armatele celor trei provincii amintite la începutul subcapitolului, în ordinea
propusă de A. Stein şi susţinută de M. Macrea (EXER P INF, EX D P,
EXER GER INF).20 Această ordine nu este cea reală, pentru că s-a
demonstrat, cel puţin în cazul Pannoniei Inferior şi al Daciei Porolissensis,
că aceste ştampile nu atestă officine provinciale, ci atestă armate
provinciale, care utilizează aceste prescurtări, pentru scurte perioade de
timp, imediat după formarea respectivelor provincii. Deci, pe arena istoriei,
din cele trei provincii menţionate, cea mai timpurie este Germania Inferior,
creată de Domiţian21, a cărei armată este atestată prin ştampilele
EXER(citus) GER(manicae) INF(erioris).
A doua provincie creată de Traian la începutul secolului al II-lea
d.Hr. (103–107), este Pannonia Inferior22, a cărei armată utilizează
prescurtarea tegulară EXER(citus) P(annoniae) INF(erioris), iar a treia
provincie este Dacia Porolissensis, creată de Hadrian în perioada 118–119, a
cărei armată utilizează sigla EX(ercitus) D(aciae) P(orolissensis). Se pot
aranja tipurile de ştampile în următoarea ordine:
1. EXER GER INF
2. EXER P INF
3. EX GER INF
C. C. Petolescu, în Revista de istorie (studii), Bucureşti (RI), 32, 1979, 2, pp. 267-270;
Idem, în SCIVA, 30, 1979, 1, pp. 105-109; Idem, în Dacia, NS, 29, 1985, pp. 53-55; I.
Piso, Fasti provinciae Daciae, I, Bonn, 1993 (Fasti), pp. 30–42.
20
M. Macrea, op.cit., p. 68.
21
Th. Mommsen, Istoria romană, vol. IV., Bucureşti, 1991, p. 62 şi urm.
22
M. Macrea, op.cit., pp. 68-69.
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4. EX GR INF
5. EX D P
Se poate observa că există un proces de simplificare a modalităţii de
prescurtare, de la forme extinse spre formele mai simple. Un asemenea
drum este parcurs şi de ştampilele unor mari unităţi militare. De exemplu
Legiunea V Macedonica, utilizează în secolul I d.Hr. forme extinse în
ştampilare: LEG V MAC, care se simplifică în secolele următoare (II–III
d.Hr.), ajungându-se la forma simplă, caracteristică pentru Potaissa: L V
M.23
Cele mai multe exemplare de ştampile EX D P s-au descoperit la
Gilău (cel puţin 17 exemplare), castru unde a staţionat ala Siliana şi care cu
siguranţă şi-a ştampilat o parte a materialului tegular cu acest tip de
ştampile. La începutul domniei lui Vespasianus unitatea face parte din
armata Germaniei Inferior; în Pannonia este dizlocată în timpul lui
Domiţian, staţionând în provincie în perioada 83–117\11824 tocmai în acele
provincii în care găsim analogii pentru ştampilele în discuţie.25 De altfel nu
este un caz singular, şi alte unităţi militare atestate în Dacia Porolissensis, de
la crearea provinciei, fuseseră aduse pe filiera Germania Inferior – Pannonia
Inferior sau din Pannonia Inferior, iar în locul de staţionare au fost
descoperite ştampile EX D P. Este cazul următoarelor unităţi militare:
-cohors I Batavorum milliaria, a cărei staţionare la Romita, deşi nu este o
certitudine pentru toţi specialiştii, este posibilă, aşa cum este probabilă şi
staţionarea ei – pentru o scurtă perioadă de timp – la Potaissa în prima
jumătate a secolului al II-lea en.26
-cohors I Augusta Ituraeorum,27 aflată în aceeaşi situaţie cu cohors VI
Thracum equitata,28 ambele unităţi fiind atestate printr-un numeros material
tegular la Porolissum şi Romita.

23

A se vedea tipologia legiunii din lucrarea M. Grec, O istorie a Daciei Porolissensis,
Arad, 2000, pp. 117-169; idem, TEGVLAE LEGIONIS V MACEDONICAE, Arad,
2006.
24
D. Isac, în Acta MN, XVI, 1979, p. 45.
25
Idem, Castrele, pp. 15-20; C. C. Petolescu, in SCIVA, 46, 1, 1995, pp. 46-47.
26
A. V. Matei, I. Bajusz, Romita, p. 97.
27
C. C. Petolescu, în SCIVA, 46, 3-4, pp. 265-266; N. Gudea, Pomet, p. 27 şi urm.
28
C. C. Petolescu, în SCIVA, 46, 3-4, p. 271; N. Gudea, Pomet, p. 27 şi urm.
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Toate aceste consideraţii întăresc convingerea noastră că ştampilele
în discuţie EX D P, atestă existenţa noii provincii, a armatei acestei
provincii; au fost utilizate de mai multe unităţi militare în acelaşi timp, dar
pentru scurtă durată. Credem că se poate exclude ideea existenţei unei
officine provinciale care să fie atestată prin acest tip de ştampilă.
Noua provincie, Dacia Porolissensis, îşi marca existenţa în câteva
puncte strategice importante (Napoca, Potaissa, Porolissum, Gilău, Romita)
folosindu-se şi de acest instrument, prin menţionarea a ceea ce romanii
considerau a fi “coloana vertebrală” a dominaţiei lor: armata provincială.
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Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad)
în secolele XI-XIV
(Partea I)
Doina Chiş,
Biblioteca Orăşenească Ineu
A scrie istoria unei comunităţi înseamnă, în primul rând, a cerceta şi
a cunoaşte izvoarele arheologice, obiceiurile, limba şi literatura populară
(legendele, cântecele) şi, mai ales, documentele scrise.
Pentru perioada feudală de care ne ocupăm, o importanţă deosebită
pentru cercetarea istoriei Ineului o reprezintă documentele de cancelarie,
documente cu un pronunţat fond juridic, în care informaţia istorică apare
autentică şi nemijlocită.
Expansiunea regatului maghiar în teritoriile de la răsărit locuite de
români precum şi dezvoltarea vieţii economico-sociale în ansamblul ei au
impus necesitatea elaborării actelor scrise. După model apusean, regatul
maghiar şi-a organizat cancelaria ca for emitent de acte. Când importanţa
documentului scris a crescut şi a devenit tot mai necesară elaborarea
înscrisurilor pentru particulari, biserici sau diferite ordine religioase, pe
teritoriul Transilvaniei au apărut capitlurile şi conventurile ca locuri de
adeverire (adică foruri emitente de acte).
De activitatea acestora se leagă şi apariţia, în prima jumătate a sec.
al XI-lea, a celor dintâi documente referitoare la localitatea Ineu, la satul
aparţinător Mocrea sau la alte localităţi din vecinătatea Ineului, astăzi
dispărute (Tămand).
Dintru început, documentele consemnează donaţiile regilor maghiari
către diverse persoane sau instituţii, drepturile de proprietate, neînţelegerile
cu privire la aceste drepturi sau încercările regalităţii maghiare şi ale
Bisericii Romano-Catolice de a ridica unele familii la rang de nobili, ca
răsplată pentru vitejia manifestată în lupte sau pentru devotamentul şi
credinţa arătate coroanei: Chibzuinţa prevăzătoare a regilor trebuie să
preîntâmpine prin vrednice răsplăţi în aşa fel pe cei ce îi slujesc, încât şi
alţii, ispitiţi de asemenea pildă, să se grăbească mai plini de râvnă spre
faptele ce dau dovadă de credinţă1.

Documente privind istoria României. Seria C. Transilvania, veacul XIII, vol. 2, Bucureşti,
1952, p. 5 (în continuare D.I.R.T.).
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Datorită locului important pe care l-a deţinut viticultura în cadrul
economiei agrare a localităţii noastre, primele documente se referă la
existenţa viilor şi a viticultorilor. Este vorba despre un document din anul
1036, prin care regina Ghizella, soţia regelui Ştefan I cel Sfânt, dăruia, cu
încuviinţarea soţului său, abaţiei din Panonhalma (Ungaria) ,,opt vii cu tot
atâţia vieri”, situate pe dealurile de la Makra. Localitatea Mocrea mai este
menţionată şi în 1169 sub denumirea de villa Aqua (Apa) alături de aşezarea
Tamásd (Tămand), azi dispărută.
Fragmentul din Cartulariul Capitlului Romano-Catolic din Arad din
1177 este primul act cunoscut până în prezent care atestă existenţa
mănăstirii fortificate Dyenusmonostura (Mănăstirea Sfântul Duh).
Documentul reprezintă, de fapt, actul de hotărnicire a bisericii din Arad,
biserica având hotarul vecin cu acela al Mănăstirii Sfântul Duh.
În documentul din anul 1199 al regelui Emeric al Ungariei este
pomenită, din nou, Mănăstirea Sfântul Duh a comitelui Dionisie.
Documentul se referă, de fapt, la încercarea regalităţii maghiare de a-i
răsplăti pe nobilii credincioşi pentru bunele servicii aduse coroanei: dăm cu
drept de moştenire credincioşilor noştri, fiii comitelui Onth, adică Ioan,
Iacob şi Onth, dreptul de patronat al bisericii Sfântului Duh, adică al
mănăstirii comitelui Dionisie (Dyenus) care este aşezată la râul Criş, lângă
Macra, pentru felul muncii lor deosebite, pentru nobleţea firii lor înţelepte
şi pentru deprinderea cumpătării ce trebuie păstrată2.
Începând din sec. al XIII-lea, numărul înscrisurilor în care este
pomenită localitatea Ineu începe să crească.
Documentul din 1202-1203 se referă la donaţia făcută către Biserica
Sfântul Martin din Arad, tot de regele Emeric al Ungariei. Biserica era
întărită cu mai multe sate, unele dintre acestea având hotarul învecinat cu
satul Jeneu şi cu Mănăstirea lui Dionisie. Este şi prima menţiune scrisă
aflată până în prezent cu privire la Ineu, putând fi considerată, ca atare,
atestarea documentară a oraşului.
În prima jumătate a sec. al XIII-lea, datorită unor neînţelegeri iscate
între localnici, satul Mocrea este menţionat în Registrul de la Oradea.
Astfel, în anul 1213, ciobanul Paul, vicecomite în Mocrea, învinuieşte de
furt pe Tengurd din satul Pisuqui (azi dispărut) şi în 1220, Viba, tot din
Mocrea, învinuieşte pe Iba şi Dan de uciderea la drumul mare a fratelui său.

2

Fejer Georgius, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, vol. II, Buda,
1829, p. 373-375; D.I.R.T., veacul XI, XII şi XIII, vol. 1 (1075-1250), Bucureşti, 1951, p.
17-18.
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Proprietăţile deţinute la Mocrea de mănăstirea de rit răsăritean
Sfântul Teodosie cel Mare Chinoviarhul, (adică începătorul vieţii călgăreşti
de obşte) dovedesc, cu mult înainte de emiterea documentelor referitoare la
ele (1216) şi de introducerea organizării catolice, că în acest teritoriu pulsa o
puternică viaţă cultural-religioasă şi politică aflată sub influenţa nemijlocită
a Bizanţului şi în contact permanent cu acesta. Documentele atestă că, după
crearea statului feudal şi catolic maghiar, instituţia ecleziastică mai veche
din acest spaţiu, de rit răsăritean a fost deposedată de bunurile sale şi că
aceste bunuri au fost transferate de către regalitatea maghiară cu concursul
papalităţii unora de rit latin.
Mai multe documente se referă la neînţelegerile iscate între nobilii
acestui ţinut cu privire la patronatul asupra Mănăstirii lui Dionisie şi asupra
vecinătăţilor acesteia: documentul provenit din prima jumătate a sec. al
XIII-lea, datat 1235 şi cele din prima jumătate a sec. al XIV-lea: 19 ianuarie
1315, 15 mai 1318, 12 mai 1347, 27 mai 1347 şi 11 august 1347.
Regalitatea maghiară doreşte să împace părţile aflate în conflict prin fixarea
hotarelor moşiilor din zonă: Gerla, Mortunteluke, Ieneu (Boroşineu), Taman
şi cea a Bisericii Sfântul Duh. Actele de hotărnicire serveau astfel la sporirea
avuţiei nobililor sau a bisericilor prin danii, cumpărări sau chiar înstăpâniri
abuzive iar documentele elaborate integrează localităţile şi moşiile amintite
în jurisdicţia străină, deoarece, încă înainte de venirea tătarilor, marii
demnitari ai regalităţii maghiare şi Biserica Occidentală au trecut la o
masivă revizuire a titlurilor de proprietate.
O modalitate prin care nobilii căutau să ajungă în stăpânirea unor
moşii râvnite era duelul „judiciar” cu arme şi călări. Luptători iscusiţi erau
puşi să se lupte pentru cele două părţi aflate în conflict, care pretindeau că
au drept de proprietate asupra respectivelor moşii. În documentul din 9
martie 1258, alături de mănăstirile Dyenus Monustura şi Petur Monustura
mai este pomenită moşia Taman (Tămandul de astăzi). În urma conflictului
iscat între Dionisie şi fiul acestuia, pe de o parte şi Apa (fiul comitelui Ioan)
şi prepozitul Laurenţiu de cealaltă parte, din poruncă regală, s-a hotărât
duelul cu arme. În cele din urmă, duelul n-a mai avut loc, dar moşia urma să
fie împărţită în şase părţi, din care comitele Dionisie să primească o parte
după cum i-o va da soartea (probabil prin tragere la sorţi), pe care ,,parte”
sau lângă care, din respect pentru bătrâneţea sa şi de dragul păcii,
prepozitul Laurenţiu şi Apa îi vor da un loc de sat.
Documentele trimit nu numai la denumirea localităţii dar şi la alte
toponime din graiul locului: Bugui, Cotu lu’ Isaac. În anul 1138, un anume
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Isaac din părţile Transilvaniei era pomenit ca plătitor de bolvani de sare
regelui ungur Bela II3.
Din documente aflăm şi numele nobililor stăpâni: comitele Dionisie
cu fiii săi Laurenţiu şi Dionisie, Onth cu urmaşii săi: Ioan, Iacob, Onth,
Laurenţiu şi Leel, Apa cu fiul său Grigore, Luca şi fiul său Ladislau, Both,
numele iobagilor (vieri, plugari, meşteşugari, îngrijitori de vite sau
apicultori) plătitori de dijme precum şi că, în anul 1347 moşia Boroşineu
aparţinea de cetatea Dezna.
În decursul timpului, toponimele şi hidronimele s-au constituit ca
acte de identitate ale unui popor sau ale unei aşezări, deoarece ascund în
sinea lor particularităţi care individualizează acel popor ori respectiva
aşezare pe scară geografică şi istorică. În cazul nostru, ele demonstrează
vechimea şi continuitatea dacilor pe acest teritoriu unde au fost atestate.
Alături de hidronimul Criş, provenit din limba dacilor4, numele Dienes
(Dyenus) şi Apa îi desemnează pe proprietarii acestor locuri. Apa, tot un
cuvânt autohton de origine dacă, înseamnă apă, apă curgătoare, termenul
latin aqua fiind introdus în limbă ulterior, în timpul ocupaţiei romane în
Dacia5.
Explicarea numelui localităţii Mocrea, una dintre cele mai vechi
numiri româneşti din Zărand este dată de diploma regelui Andrei II din 1214
privind plata decimei de către locuitorii proprietari de vii ai acestei regiuni:
… et praedium nomine de Macra, videlicet Apa […şi proprietatea cu
numele Macra, desigur Apa]. Înţelesul numelui slav al localităţii Mocrea
este explicat cu latinescul Apa (Aqua) care se reduce la izvorul de apă acră
(apă de leac) ce se găseşte aici6. Din documentul din 9 martie 1258, aflăm
că patronatul asupra Mănăstirii lui Dionisie i-a rămas lui Apa şi că moşia s-a
împărţit în şase părţi prin tragere la sorţi. O parte îi revenea lui Dionisie ca
loc de sat, din respect pentru bătrâneţea sa şi de dragul păcii.
Putem concluziona că localitatea noastră şi satul aparţinător şi-au
păstrat numele de la proprietarii de moşii şi nobilii sub ascultarea cărora
3

D.I.R.T., vol. cit., p. 2.
Aurel Berinde, Simion Lugojan, Contribuţii la cunoaşterea limbii dacilor, Timişoara,
1984, p. 63. Făcând trimitere la limba sanscrită, unde kriş înseamnă a trage, a scoate, a
întinde, krişa semnifică slab iar krişna se traduce cu negru şi menţionând că în vechime o
regiune sau o populaţie mică se însemna cu culoarea neagră (în comparaţie cu o regiune
mai mare însemnată cu alb), autorii concluzionează că strămoşii noştri daci au fost cei care
au dat numele de Crişuri celor trei râuri, mai slabe, mai mici, în comparaţie cu râurile mai
mari din apropiere (Mureşul, Tisa şi Someşul).
5
Ibidem, p. 55.
6
Silviu Dragomir, Studii din istoria mai veche a românilor de pe teritorul diecezei
arădane, Sibiu, 1917, p. 5-6.
4
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stăteau iobagii şi ţăranii liberi ai acestui teritoriu. Ineul şi-a luat numele de la
Dyenus iar de la numele lui Apa i-a rămas şi localităţii Mocrea numele
vechi Apa (Aqua) sau cel unguresc Apatelek (în traducere ,,teritoriul [lui]
Apa”). De la numele banului Luca (stăpân al locului şi ban al Severinului)
se păstrează şi astăzi în graiul ineuan toponimul Bălucana.
Alte documente amintesc despre castrul Ieneu care a stat la baza
cetăţii medievale care mai există şi astăzi, majoritatea documentelor
referitoare la localitatea noastră fiind emise la Buda, Oradea, Nădab ori în
alte locuri de adeverire. Abia la sfârşitul veacului al XIV-lea, Ineul apare ca
loc de producere de documente. Este vorba despre actul emis chiar aici, la
18 iulie 1387, de către Ştefan Lossonczy, ban al Severinului şi stăpân al
Ineului.
În cele ce urmează, vom prezenta câteva documente referitoare la
Ineu, documente provenite din sec. al XI-lea până în sec. al XIV-lea7.
Documentele reproduse aduc o seamă de lămuriri preţioase cu privire la
numeroase aspecte ale dezvoltării feudalismului pe teritoriul oraşului Ineu şi
se constituie într-un adevărat suport în cercetarea istoriei medievale a
aşezării. De asemenea, ele contribuie la lămurirea unor probleme mai puţin
sau deloc cunoscute până în prezent, cum ar fi atestarea documentară a
localităţii (circa 1202-1203) sau a Mănăstirii lui Dionisie (1177).
d. 1
1036. Regina Ghizela, soţia regelui Ştefan I cel Sfânt al Ungariei
(997-1038) dăruia, cu încuviinţarea soţului său, abaţiei din Panonhalma
(Ungaria) opt vii cu tot atâţia vieri, vii situate pe dealurile de la Mocrea8.
Item Registrum super possessiones Monasterii Sancti Mauricii de
Beel in Bakonio sitam, et tributis cum quibus possessionibus dotavit eum
Sanctissimus Rex Stephanus in in privilgio manu sua scriptum.
[...]
Item Registrum super possessiones monasterii Sancti Mauricii in
Bakonio sitam, cum quibus possessionibus dotauit Rex Bela.
Item dedit primo possessionem Zalmad, quam non possidet ecclesia.
Item dedit possessionem Noztup, ibi non possidet plus, nisi tres
curias, alii alienati sunt ab eo.
vezi şi Doina Chiş, Ineu. Itinerar sentimental în imagini şi documente, Arad, 2013, p. 1036, p. 40-52 şi p.54-56.
8
Wenzel Gusztáv, Árpádkori uj Okmánytár. Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus,
vol.6, Pesta, 1867, p. 37-40.
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Item in predio Thes dedit terram ad unum aratrum, quam non
possidet ecclesia.
Item in predio Zgon dedit terram ad unum aratrum, quam non
possidet ecclesia.
Item in predio Zelch dedit terram ad duo aratra, quam non possidet
ecclesia.
Item in predio Vindorna dedit terram ad tria aratra, quam non
possidet ecclesia.
Item iuxta locum Balatini in Kayar dedit octo conditionales
homines, quas non possidet ecclesia, sed fecerunt se esse nobiles.
Item in Vertus dedit terram ad unum aratrum, cum duabus vineis,
quam non possidet ecclesia.
Item in possessione Chepel dedit terram ad tria aratra et tres vineas
cum vinitoribus, quos non possidet Ecclesia.
Item Kesle, regina divina miseratione, que me volente et Stephano
Rege favente Sancto Mauricio contulli in Transsiluanis partibus villam
Lapat et villam Ebon et in Matra dedi octo vineas cum totidem vinitoribus
[s.n.]; dedi eciam Sancto Mauricio Balamadh cum piscinus, terra sufficiente
et feneto.
Item dedit etiam unum molendinum sub rupe Wesprimiensi.
Item de istis omnibus supradictum monasterium Sancti Mauricii in
Boconio omnino nichil possidet; tamen omnia jura et jus predictum plene et
integre habet.
d. 2
1169. Sunt menţionate documentar localităţile Aqua-Apa (astăzi
Mocrea, sat aparţinător oraşului), Tamásd-Tămand (sat lângă Ineu, astăzi
dispărut)9.
Circiter: Idem Stephanus iura Ecclesiae ac monasterii dexterae
(Szent-Jog) confirmat.
Post mortem...Regis (Geyzae)...Filii Pauli, scilicet Ieronymus et
Cornelius, filii ire, Abbatem de Monasterio (Sz. Jog) expulerunt,
Monasterium desolauerunt, et bona eius diripuerunt; quos Dominus Lucas
Episcopus Strigoniensis propterea excommunicauit, et vbique in Regno isto
de voluntate Regis Stephani, filii Geyzae, denuntiari fecit. Insuper idem Rex
Stephanus sua auctoritate firmauit: quod, si quis huius Ecclesiae libertatem
minuere vel infringere conaretur, ab omnipotente Deo, et Sanctissima
9

Fejer Georgius, op. cit., vol. VII/1, Buda, 1831, p. 161-163; D.I.R.T., vol. cit., p. 4-6.
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Dextra feriretur. Ordinauit insuper, quod dictum Monasterium, sub nullius
potestate, nisi Regis Hungariae et Archi-Episcopi Strigoniensis
constituatur; atque etiam defensioni Fulkonis, et Fensuke Comitum
commisit; et postea Boleslaum Praepositum Budensem destinauit, vt bona
monasterii a vicinis et commetaneis inquireret, metisque consignaret, qui
modis omnibus obtemperauit, et in charta Regio sub sigillo posuit.
Praefatus autem Praepositus registrauit familias a S. Rege Ladislao eidem
traditas. Item decem domos artificum, quatuor domos pellipariorum, duas
domos fabrorum, tres cerdonum, duas abluentium, quatuor
molendinariorum, et duos Molendinarios, quinque domos Tornatorum, ad
faciendum scutellas, portaria, et qualecunque opus tornatile Abbas
praeciperet; septem domos pistorum, tres agazonum, quinque cocorum, tres
pincernarum, duodecim campanistarum, et duodecim Libertinorum, in
propriis equis seruientium, quatuordomos Cubiculariorum Fratrum, tres
domos Braxatorum, item custodes nemorum, Praeterea a Marschaldo
Comite mansiones seruorum datae sunt ad simile seruitium. Item ab eodem
Rege datum est forum in eadem villa ad coenam fratrum, hoc est: Quod nec
Iudicem, nec teloniatorem constituere in eo, nec homines nouos illuc mittere
praesumant, sed omnia ad Abbatem pertineant. Villa Markus data est a
Rege Ladislao, cum vndecim domibus libertinorum, cuius villae metas vide
in literis Belae Regis; similiter villae datae a Rege Gejza, et plures aliae,
scilicet Aqua [s.n.], Thura, Degust, Keüres, Zakalus, Gyuros, Tamásd [s.n.],
Too, Suur, piscina Saard, Hodos, Viznek, Dud, Seuri, Thorsa, Vduarnuk,
Zachy, Zerend, Bekas, Kerys, Setz, Zygethlleö, Kezeügye. Nota quod villa
Markus data est cum vndecim domibus, Aqua cum quadraginta domibus
[s.n.]; Thura cum duodecim mansionibus operariorum; Degust cum
septemdecim mansionibus; Keüres cum decem domibus; Zakalus cum
quatuor mansionibus, Gyuros cum duabus mansionibus; Tamásd similiter
cum duabus [s.n.]; Bas (Bekas) cum sex domibus; Besenyeü Too cum
quinque mansionibus; Suur cum duodecim domibus piscatorum, et piscina;
Zad Hodos cum duodecim mansionibus; Viznek cum viginti domibus; Dud
cum sedecim domibus. In villa Seuri sunt viginti vineae cum novem
mansionibus; Thura cum vndecim domibus; Vduarnuk cum triginta
mansionibus seruorum; Zachy cum nouem mansionibus; Zerend cum sex
mansionibus: Thorsa cum sex domibus Iobbagionum; Keüres cum sex
mansionibus vinitorum, et duodecim vineis; Zachy cum sex domibus
equitum: in Zetz duae mansiones vinitorum cum quatuor vincis; Zigethkut
cum sex domibus equitum; in Kesztheltz duae vinae cum vinitoribus;
Zigetfeu sex mansiones cum totidem vincis, Kezüge et Danil datae sunt a
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Marchaldo: Item Augustinus similiter dedit Iray Thukis cum octo
mansionibus; praeter haec Petrus dedit duas mansiones servorum.
După moartea...regelui <Geza>…, fiii lui Paul, adică Ieronim şi
Corneliu, fiii mâniei, au alungat din mânăstire pe abate, au pustiit
mânăstirea şi au jefuit-o de toate bunurile ei. Drept aceea, domnul Luca
episcopul de Strigoniu i-a afurisit şi cu voia regelui Ştefan, fiul lui Geza, a
făcut ca ei să fie cunoscuţi ca afurisiţi în tot regatul. Afară de aceasta
acelaşi rege Ştefan prin puterea sa a întărit că, dacă cineva încearcă să
ştirbească sau să calce libertatea acestei biserici, să fie lovit de
atotputernicul Dumnezeu şi de preasfânta Sa dreaptă. A mai poruncit pe
deasupra ca numita mânăstire să nu fie pusă sub puterea nimănui altuia
decât a regelui Ungariei şi a arhiepiscopului de Strigoniu, ba chiar a pus-o
sub ocrotirea comiţilor Fulko şi Fensuke. Apoi a însărcinat pe Boleslau
prepozitul de Buda să cerceteze la vecinii şi megieşii de hotar în privinţa
bunurilor mânăstirii şi să le hotărnicească prin semne de hotar, lucru pe
care el l-a făcut întocmai, <consemnând rezultatul cercetării sale> într-un
act pecetluit cu pecetea regelui. Iar susnumitul prepozit a trecut în act
familiile ce i-au fost date de către sfântul rege Ladislau. De asemenea, zece
case de meseriaşi, patru case de cojocari, două de fierari, trei de tăbăcari,
două de piuari, patru de morari şi doi morari, cinci case de strungari ca să
facă vase, zăvoare la porţi şi orice alte lucrări de strungărie pe care le-ar
porunci abatele, şapte case de brutari, trei de grăjdari, cinci de bucătari,
trei de pivniceri, douăsprezece de clopotari şi douăsprezece de libertini
care slujesc cu caii lor, patrusprezece case de oameni de casă ai fraţilor,
trei case de berari, tot atâtea de pădurari. De asemenea, de către comitele
mareşal au fost date patrusprezece gospodării de slugi pentru o slujbă
asemănătoare. De asemenea, de către numitul rege s-a dat în acelaşi sat
<dreptul de a ţine > târg pentru <ca din veniturile lui să se acopere> cina
fraţilor, ceea ce înseamnă că nu e voie să se trimeată acolo nici judecător,
nici vameş, nici oameni noi, ci toate trebuie să ţină de abate. Satul Marcus
a fost dat de regele Ladislau împreună cu unsprezece case de libertini, iar
hotarele acestui sat caută-le în actul regelui Bela. De asemenea, <au mai
fost> date de regele Geza şi alte multe sate, precum: Apa [s.n.], Tur,
Degust, Keüres, Sacal, Gyuros, Tamasd [s.n.], Too, Suur, Iazul, Saard,
Hodos, Viznek, Dud, Seuri, Thorsa, Vduarnuk, Zachy, Zerend, Bekas, Kerys,
Setz, Zygethffeö, Kezeügye. Notează că satul Markus a fost dat cu
unsprezece case, Apa cu patruzeci de case [s.n.], Tur cu douăsprezece
gospodării de lucrători, Degust cu şaptesprezece gospodării, Keüres cu
zece case, Sacal cu patru gospodării, Gyuros cu două gospodării, Tamasd
de asemeni cu două [s.n.], Bas cu şase case, Besenyeü Too cu cinci
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gospodării, Suur cu douăsprezece case de pescari şi cu un iaz, Zad Hodos
cu douăsprezece gospodării, Viznek cu douăzeci de case, Dud cu
şaisprezece case. În satul Seuri sunt douăzeci de vii cu nouă gospodării, Tur
cu unsprezece case, Vduarnuk cu treizeci de gospodării de slugi, Zachy cu
nouă gospodării, Zerend cu şase gospodării, Torsa cu şase case de iobagi,
Keüres cu şase gospodării de vieri şi douăsprezece vii, Zachy cu şase case
de călăraşi, în Zetz <se află> două gospodării de vieri cu patru vii,
Zigethkut cu şase case de călăraşi, în Kesztheltz se află două vii cu vieri,
Sigetfeu are şase gospodării cu tot atâtea vii. Kezüge şi Danil au fost date
de mareşal. De asemenea Augustinus a dat Iray Thukis cu opt gospodării.
Afară de acestea Petru a mai dat două gospodării de slugi.
d. 3
1177. În actul de hotărnicire privitor la Capitlul romano-catolic din
Arad, este menţionată moşia Mănăstirii Sfântul Duh (terra
Sanctisspiritus).
Printre iobagi, îl aflăm pe Bug, de la al cărui nume provine
toponimul Bugui, păstrat şi astăzi în graiul locului10.
[...]C-1.Cum varietate temporum ingrata mutabilitatis delectatur
vicissitudo et rerum metas caligante memoria emula rationis evertere
consuecvit oblivo, ideirco providens sibi in posterum humane capacitatis
discretio, ut negligentie removeret a recordatione tedium scripture
congruum delberavit habere subsidium. Notum sit igitur tam presentibus
quam posteris...
D. Una videlicet deinde inter castri eiusdem ecclesia per metas
protnditur, alia autem villa Gyarak in orientali parte habet meta... iuxta
Morusium cum villa Odot et sic campum castri /.../ meridiem vertitur et
habet cum vi/lla.../ versus occidentem veritur et habet cum villa Orodiensis
castri nomine Nouak, tertia vero in castro Orodiensi sunt quindecim
mansiones. [...]
F. [...] Villa ecclesie, que dicitur Sencural, in orientali parte tenet
metas cum villa abbatis de Pankotha in capite montium iuxta paludem
usque ad nemus, deinde vadit versus septentrionem et ibi incipit habere
metam cum populo Derrisi, deinde cum populo Sanctisspiritus [s.n.] et per
quasdam reflexionis protenditur usque ad tres metas Zakarie, deinde usaque
Benequerque et sic eundo orientali parte iuxta silvam vadi at Secutelek,
Realităţi istorice din vestul şi nord-vestul Transilvaniei. Studii şi documente, Arad, 2006,
p. 92-106.
10
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deinde ad Faston et sic nemus de Bessenyew et per nemus protenditur usque
ad villam eiusdem Bessenyew, deinde cum populo Agriensi et sic
protenditur usque ad montes, in meridionali vero habet montes pro meta et
sic per monres revertitur ad priorem metam. Vinitorum nomina sunt hec:
Nanas cum uno, Tok, Modores cum duobus, Bendu cum tribus, Iardan cum
uno, Buna, Moxad cum uno, Viled cum uno, Fener cum uno, Gogorz,
Simak, Ductorum animalium nomina: Iacobus, Cozma cum uno, Rassassey
cum uno, Teca cum duobus, Boson cum tribus. Nomina illorum, qui dant
mel: Ragud cum duobus, Chennu, Boka cum quatuor, Fonsol cum fratre,
Varad cum uno, Otos cum uno, Colont, Rompa cum fratre. Nomina
iobagum: Ioachim cum uno, Sebestien cum duobus Ioanis-Ibi sunt undecim
vinee ecclesie. [...] Villa Bard habet metas versus occidentam cum villa
tauarnicorum, que dicitur Bessenyew, in Soczanon iuxta magnam viam et
protenditur usque ad nemus de Bessenyew, inde vertitur versus
septentrionen et habet metas cum terra Sanctisspiritus [s.n.] iuxta silvam
que dicitur Benaberke super ripam Eer et sic protenditur versus orientem et
tenet metam cum Iohanne filio Coboarcz deinde ad Homorb, inde ad Eer et
ad Mequeret, postea ad Vassafornio et ibi habet metam cum villa Alqueri et
sic protenditur versus meridiem et tenet metas cum villa Felquery, deinde
cum terra ecclesie de Batur et sic revertitur ad priorem metam. Iobagionum
nomina sunt hec: Becud cum duobus et uno fratre, Şimon, Forc cum tribus
fratribus, Scemscu cum fratre, Matin cum uno, Mogy, Haland cum uno,
Clemens cum duobus, Michadeus, Stephan, Runchy cum duobus, Banis cum
fratre, Marcel cum uno et cum uno fratre, Pousa, Carassum cum quinque,
Vink cum quinque fratribus, Viodol cum duobus Bug [s.n.] cum tribus,
Fermi cum uno, Peter, Paul Peter, Mathias cum fratre, Boz cum uno et uno
fratre, Marczel, Gernas, Paul Magnus cum duobus, Rodus cum duobus
fratribus, Iochim cum uno, Pons cum fratre, Orman cum fratre, Qutus,
Brisa cum uno, Iohanes cum uno, Vid cum tribus, Iniz cum uno, Mandus
cum duobus fratribus, Queig Laczy, Bal cum uno, Iog, Sakalon. Nomina
illorum, qui dant mel, sunt hec: Petur cum duobus, Martin cum uno, Manog
vinitor cum duobus, Arden tormator, qui annuatim debet ecclesie
quinquaginta scitellas et ibi habet ecclesia tres vineas. [...]
C-3. Si qua igitur alicuius dignitatis vel ordinis pertinax et indevota
persona presenti decreto contrarie presumpserit, iram omnipotentis dei
incurrat et regie indignationis sententiam et severitatem vehementur
experiatur. Anno domini MoCo septuagesimo septimo [s.n.] [1177 n.n.].
Cum prin nestatornicia vremurilor doar nevolnica netemeinicie
biruie, iară faptele uitarea obişnuieşte a le ştrege din cuget când aducerea
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aminte se întunecă, într-accea îngrijindu-se de cele ce vor fi, destoinica
veghere asupra lucrurilor de omenească măsură a rânduit întru a alunga
ocara nesocotinţei să le dea potrivitul sprijin al scrisului. Să fie dară
cunoscut şi celor de faţă şi celor ce vor veni...
Adică se hotărniceşte biserica cu satele acelei cetăţi, iară satul
Gyarak [Ghioroc n.n.] are hotar lângă Mureş cu satul Odot şi într-astfel
<atinge> ogoarele cetăţii ... se întoarce spre miazăzi şi are hotar cu satul
... se întoarce spre apus şi are hotar cu satul Nouak al cetăţii Orod [Arad
n.n.], iară în cetatea Aradului sunt cincisprezece gospodării. [...] Satul
bisericii ce-i zice Sencural, are hotare înspre răsărit cu satul abatelui de
Pankotha [Pâncota n.n.] în poala muntelui pe lângă smârc până la
dumbravă, mai în urmă se îndreaptă spre miazănoapte şi acolo începe a
avea hotar cu oamenii din Derris, mai în urmă cu oamenii mănăstirii
Sfântului Duh [s.n.] şi după nişte ocolişuri se întinde până la cele trei
pietre ale lui Zaharia, mai în urmă până la Benequerque şi într-astfel
mergând înspre răsărit pe lângă pădure ajunge la Secutelek, mai în urmă la
Faston şi într-astfel la dumbrava din Bessenyew şi prin dumbravă se întinde
până la satul Bessenyew, în urmă <se hotărniceşte> cu oamenii din Agria şi
într-astfel se întinde până sub munţi, iar înspre miazăzi are munţii drept
hotar şi într-astfel de la munţi se întoarce spre primul semn de hotar.
Numele viticultorilor sunt acestea: Nanas cu unul, Tok, Modores cu doi,
Bendu cu trei, Iardan cu unul, Buna, Moxad cu unul, Viled cu unul, Fener
cu unul, Gogorz, Simak. Numele oierilor <sunt>: Iacobus, Cozma cu unul,
Rassassey cu unul, Teca cu doi, Boson cu trei. Numele celor care dau
miere: Ragud cu doi, Chennu, Boka cu patru, Fonsol cu fratele, Varad cu
unul, Otos cu unul, Colont, Rompa cu fratele. Numele iobagilor: Ioachim cu
unul, Sebestien cu doi, Ioannis. Acolo sunt unsprezece vii ale bisericii. […].
Satul Bard are hotar înspre apus cu satul chelarilor ce-i zice Bessenyew,
înspre Soczanon lângă drumul mare şi se întinde până la dumbrava din
Bessenyew, de unde se întoarce spre miazănoapte şi are hotar cu moşia
<mănăstirii> Sfântului Duh [s.n.] de lângă pădurea ce-i zice Benaberke
deasupra râpei Eer şi într-astfel se întinde către răsărit şi are hotar cu
Iohann fiul lui Coboarcz, mai în urmă spre Homorb [Homorog n.n.] , de
aici spre Eer şi spre Mequeret, apoi spre Vasafornio şi acolo are hotar cu
satul Alqueri [Cheriu n.n.] şi într-astfel se întinde spre miazăzi şi are hotar
cu satul Felquery, mai în urmă cu moşia bisericii din Batur [Batăr n.n.] şi
într-astfel se întoarce la primul semn de hotar. Numele iobagilor sunt
acestea: Becud cu doi şi cu un frate, Şimon, Forc cu trei fraţi,Scemscu cu
fratele, Matin cu unul, Mogy, Haland cu unul, Clemens cu doi, Michadeus,
Stephan, Runchy cu doi, Banis cu fratele, Marcel cu unul şi cu un frate,
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Pousa, Carassum cu cinci, Vink cu cinci fraţi, Viodol cu doi, Bug [s.n.] cu
trei, Fermi cu unul, Peter, Paul Peter, Mathias cu fratele, Boz cu unul şi cu
un frate, Marczel, Gernas, Paul Bătrânul cu doi, Rodus cu doi fraţi, Iochim
cu unul, Pons cu fratele, Orman cu fratele, Qutus, Brisa cu unul, Iohanes cu
unul, Vid cu trei, Iniz cu unul, Mandus cu doi fraţi, Queig Laczy, Bal cu
unul, Iog, Sakalon. Numele celor ce dau miere sunt acestea: Petur cu doi,
Martin cu unul, Manog viticultorul cu doi, Arden meşteşugarul, care dă
bisericii în fiecare an cincizeci de pocale şi acolo are biserica trei vii.
Iar dacă ar cuteza careva, ascultători de vreun cin ori ordin
<călugăresc> sau vreunul fărădelege a se ridica împotriva acestei hotărâri
de faţă, să-l ajungă mânia celui atotputernic şi cu străşnicie să fie cercat de
ocara şi neînduplecarea mâniei noastre regeşti. Anul Domnului, una mie o
sută şaptezeci şi şapte.
d. 4
1199. Regele Emeric al Ungariei ia de la fiii lui Beche, Luca şi Ioan
şi dă cu drept de moştenire fiilor comitelui Onth (Onch) patronajul Bisericii
Sfântul Duh, adică al Mănăstirii comitelui Dionisie11.
In nomine Sanctae Trinitatis et individuae Unitatis! Emericus Dei
gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramaeque Rex in perpetuum.
Quam humani generis miseranda conditio vitae suae brevitatem ad
supplicium suae transgressionis divinitus institutam, in facultatem suae
cupiditatis consvevit assumere; necesse est humanae rectoribus instabilem
praesentium notitiam, quam vitae brevitas diu continere non potest,
vivacibus literarum notulis ad tempora futurorum extendere. Hac itaque
consideratione intenti, indelebili scripturarum testimonio commendare
dignum duximus, ut fidelibus nostris, filiis Onth Comitis, Joanni scilicet et
Jacobo et Onth patronatum Ecclesiae Sancti Spiritus, Monasterii videlicet
Dyenus Comitis [s.n.], quod super fluvium Crisii juxta Macra situm est, pro
elegantioris industriae forma, et sagacis ingenii prosapia, nec non pro
conservanda aequitatis peritia, jure haereditario conferremus, et a
destructoribus ac disturbatoribus, atque substantias militantium Dei
dilapidantibus, et praetium corporis tamquam propria largientibus. Licet
cum praefati ejusdem Comitis haeres exstitisset, merito pro tali scelerum
suorum examine alienaremus, et aliis pro exsequenda iustitia communi
nostrorum Principum substitueremus. Unde a filiis Beche, Luca scilicet et
Joanne, et ab aliis consangvineis praenominati Comitis jam dictum
11

Fejer Georgius, op. cit., vol. 2, Buda, 1829, p. 373-375; D.I.R.T., vol. cit., p. 17-18.
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Monasterium exemimus, et hoc, ut attestatione ejusdem loci Praepositi,
nomine Belus, et omnium fratrum suorum veridica relatione percepimus,
talium malorum exactores, exigentibus meritis a suis bonis privavimus. Ut
igitur hujus collationis donatio et series praetaxatis filiis Onth Comitis et
suis haeredibus, dente invidiae dilacerari cum calumniis falsitatis ex aliqua
parte non possit defraudari, hanc paginam in argumentum nostrae
donationis intitulatam, sigillo nostro fecimus corroborari. Data per manus
Desiderii Aulae reginae Cancellarii et Praepositi de Zeben, anno
incarnationis 1199. Ven. Job Strigoniensi Archiepiscopo existente. R. do.
Saul Colocensi A. Episcopo. Ugrino Jaurinensi Episcopo; Kalano
Quinqueeccles. Episcopo, Joanne Chanadien. Episcopo. Cathapano
Agriensi Episcopo; Boleslano Vaciensi Episcopo. Eluino Varadiensi
Episcopo. Kalenda Vesprimiensi Episcopo. Mogh Palatino et Comite
Bacsien. Mike, Comite Bichorien. Fulkave Comite Bodrogiensi. Chepano
Comite Supruniensi.
În numele Sfintei Treimi una şi nedespărţită. Emeric, din mila lui
Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei şi Ramei, deapururea.
Deoarece soarta vrednică de milă a neamului omenesc a obişnuit să ia
scurtimea vieţii, rânduită de Dumnezeu ca pedeapsă a păcatului, drept
prilej pentru împlinirea poftelor sale, este nevoie ca fruntaşii vieţii omeneşti
să lase viitorului, prin însemnarea mai trainică a scrisului, cunoaşterea
nestatornică a lucrurilor de faţă pe care scurtimea vieţii nu poate să o
păstreze mult timp. Aşa dar, îndemnaţi de acest gând, am socotit vrednic a
încredinţa mărturiei nepieritoare a scrierii, că dăm cu drept de moştenire,
credincioşilor noştri, fiilor comitelui Onch, adică lui Ioan, Iacob şi Onch,
dreptul de patronat al bisericii Sfântului Duh, adică al mânăstirii
comitelui Dionisie [s.n.], care este aşezată la râul Criş lângă Mocrea
pentru felul muncii lor deosebite, pentru nobleţea firii lor înţelepte şi pentru
deprinderea cumpătării ce trebuie păstrată. Şi în urma cercetării crimelor
celor care stricau, turburau şi risipeau averile luptătorilor lui Dumnezeu şi
preţul sângelui lui Hristos, cheltuindu-le ca pe nişte bunuri ale lor, deşi era
un moştenitor al amintitului comite, le-am luat <patronatul> şi l-am dăruit
altora pentru a da urmare dreptăţii, potrivit sfatului tuturor fruntaşilor
noştri. Drept aceea, am luat numita mânăstire dela fiii lui Beche, adică dela
Luca şi Ioan şi dela alte rude de sânge ale amintitului comite şi aceasta am
făcut-o după <cele ce> am aflat din spusa şi mărturia adevărată a
prepozitului numit Belus, al aceluiaşi loc, precum şi din aceea a tuturor
confraţilor săi. Pe aceşti făcători de rele i-am lipsit de bunurile lor aşa
după cum sunt vrednici potrivit faptelor. Aşa dar, ca dăruirea şi cuprinsul
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acestei danii făcute numiţilor fii ai comitelui Onch şi urmaşilor lor să nu
poată fi sfâşiată de dinţii invidiei şi să nu poată fi răpită de nimeni prin
calomniile minciunii, am făcut ca această scrisoare, dată ca dovadă a
daniei noastre, să fie întărită cu pecetea noastră. Dat de mâna lui Desideriu
cancelar al curţii reginei şi prepozit de Sibiu, în anul de la întruparea
Domnului o mie o sută nouăzeci şi nouă. În timpul venerabilului Iob
arhiepiscop de Strigoniu, al reverendului Saul arhiepiscop de Calocea, al
lui Ugrin episcop de Vaţ, al lui Kalan episcop de Pécs, al lui Ioan episcop
de Cenad, al lui Elluin episcop de Oradea, al lui Kalenda episcop de
Vesprim; al lui Mogh palatin şi comite de Bács, al lui Mike comite de Bihor,
al lui Fulko comite de Bodrog, al lui Chepan comite de Sopron.
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1551 – 1552: Ani de răscruce în istoria Banatului
Alexandru Kósa,
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc

Abstract
In the middle of the 16th century, the years 1551 and 1552
represented the turning point in Banat’s history. The Habsburgs installed
their administration in Transylvania and Banat. This state of facts created an
international tension between the Habsburgs and the Ottomans. This tension
eventually led to the ottoman military campaign against the Habsburg
administration in Banat. The main target was the conquest of the mighty
fortress of Temeswar. There were two sieges of the fortress, one in 1551 and
the decisive one in 1552, when the ottomans conquered the fortress and
transformed Temeswar and the entire Banat into a vilayet.
These two years 1551 and 1552, as well as the ottoman military
campaigns in Banat during this time, show the great importance that Banat
had in this part of Europe. During the 16th century the ottomans had a
saying: “Who conquers Buda, conquers a city, but who conquers Temeswar,
conquers a country.” And so it was.
Key words: battles, Temeswar, vilayet, siege, Habsburgs.
Cuvinte cheie: lupte, Timişoara, vilaiet, asediu, Habsburgi.
Cei doi ani de la mijlocul secolului al XVI-lea au fost de o deosebită
importanţă în istoria Banatului deoarece au adus schimbări radicale în
peisajul zonei. Această regiune a fost ca o „minge de tenis”, când în
„terenul” imperialilor, când în cel al otomanilor. Teritoriul a fost intens
revendicat de ambele tabere combatante datorită poziţiei sale geo-strategice
importante.
Dar cum s-a ajuns la cucerirea Banatului şi a Zarandului de către
otomani? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne uităm la anul
1520, anul în care Soliman Magnificul a devenit sultanul Imperiului
Otoman. Acesta avea ambiţii mari, de preamărire. Dorea să reia acţiunile de
cucerire în bazinele mărilor Negre, Egee, Ionică, Adriatică şi
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Mediteraneană, cât şi pe continentul European, unde trebuia să demonstreze
superioritatea armatei otomane faţă de cea maghiară, iar mai apoi faţă de cea
habsburgică. Astfel, începând cu anul 1521, sultanul a demarat o serie de
campanii militare sistematice de cucerire a centrului Europei.
A început cu destabilizarea sistemului defensiv maghiar de pe
Dunăre. În 1521 otomanii cuceresc cetatea Belgradului, în 1522 cuceresc
cetatea Orşovei, iar în 1524 cetatea Severinului. Astfel, trei dintre cele mai
puternice cetăţi Dunărene au ajuns în mâinile otomanilor. Calea de acces
spre regatul maghiar era liberă. A urmat încercarea logică de cucerire a
regatului, care a şi reuşit în urma bătăliei de la Mohács din data de 29 august
1526, bătălie în care regele ungar Ludovic al II-lea a fost răpus pe câmpul
de luptă. Din acest moment începe lupta pentru tron dintre Habsburgi şi Ioan
Zápolya, voievodul Transilvaniei, susţinut de Poartă1.
Având drum liber spre centrul Europei, otomanii asediază cetatea
Vienei de două ori în 1529 şi în 1532, dar ambele asedii au eşuat datorită
construcţiei acesteia, ce beneficia de ziduri foarte groase.
Chiar înainte de primul asediu al Vienei, tot pe câmpul de la
Mohács, pe 18 august 1529 se desfăşoară actul solemn de supunere a lui
Ioan Zápolya faţă de otomani. Acest lucru a însemnat şi începutul
suzeranităţii acestora asupra întregii zone: Transilvania, Partium şi Banat2.
Între cei doi regi ai Ungariei, Zápolya şi Ferdinand, se încheie un
tratat secret de pace la Oradea în data de 24 februarie 1538. Ferdinand
renunţă la stăpânirea Transilvaniei şi a Ungariei de est, iar Zápolya se
declară de acord ca după moartea sa toate stăpânirile sale, inclusiv
Transilvania să fie cedate lui Ferdinand şi a urmaşilor acestuia3. Încheierea
păcii a fost intermediată de episcopul Gheorghe (George) Martinuzzi, care
încerca să apere Transilvania cu ajutor habsburgic, fiind însă gata să
plătească şi tribut turcilor4.
Anul 1541 aduce cu sine cucerirea cetăţii Buda la data de 29 august.
În aceeaşi zi Transilvania este transformată în principat autonom sub
suzeranitatea Porţii Otomane, iar Banatul intră în aceeaşi tutelă, prin Petru
Petrovici, comite de Timiş, omul familiei Zápolya şi al otomanilor. În
septembrie acelaşi an, se instaurează suzeranitatea otomană asupra

1
Ioan Haţegan, Cronologia Banatului II/2, Vilayetul de Timişoara – repere cronologice,
selecţie de texte şi date, Edit. Banatul/Edit. Artpress, Timişoara, 2005, p. 19.
2
Ibidem.
3
Istoria Românilor…, IV, p. 506.
4
Ibidem.
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principatului Transilvaniei, iar Lipova este desemnată drept reşedinţă pentru
regina văduvă, Isabella, şi fiul ei minor, Ioan Sigismund Zápolya5.
În 1542, episcopul romano-catolic, Gheorghe Martinuzzi este numit
guvernator al Transilvaniei, recunoscut şi de Poartă. Acesta duce o politică
duplicitară faţă de cele două tabere, fapt ce-i va fi fatal în iarna anului 1551.
Conflictele armate între habsburgi şi turci se încheie prin pacea din
19 ianuarie 1547, încheiată pe 5 ani între Ferdinand şi Soliman. Habsburgii
sunt nevoiţi să plătească un tribut anual de 30.000 de galbeni6. În baza
acestei păci, sultanul Soliman insistă pe lângă principele Transilvaniei
asupra cedării unor cetăţi bănăţene. Un exemplu este cetatea Bećej pe Tisa,
care este cedată turcilor, care după 6 luni este cedată comitelui de Timiş,
Petru Petrovici7.
La 8 septembrie 1549, se încheie un tratat secret între Ferdinand de
Habsburg şi Gheorghe Martinuzzi la Nyirbátor, în virtutea căruia
Transilvania era cedată Habsburgilor, care-i ofereau, tânărului rege Ioan
Sigismund Zápolya, principatele Oppeln şi Ratibor, asigurându-i-se şi un
venit anual de 15.000 de florini ungureşti, iar mamei sale o sumă globală de
100.000 de florini. Gheorghe Martinuzzi păstra în continuare demnitatea de
guvernator al Transilvaniei, dar mai obţinea titlul de episcop primat de
Strigoniu cât şi promisiunea lui Ferdinand de a interveni pe lângă papă
pentru a i se conferi şi titlul de cardinal8. Acest tratat a fost încheiat fără ca
regina Isabella şi fiul ei Ioan Sigismund Zápolya să ştie, fapt ce o va
determina pe regina mamă să ceară în 1550 înlocuirea episcopului
Martinuzzi cu Petru Petrovici. Poarta îl numeşte guvernator pe Petrovici. În
octombrie acelaşi an sultanul ordonă atacarea principatului Transilvaniei de
către Petru Petrovici alături de domnii români cât şi de trupele otomane ale
beilerbeiului de Buda. Martinuzzi a organizat o ripostă hotărâtă, obligând-o
pe regina mamă la aplanarea conflictului armat9.
După această confruntare, Ferdinand de Habsburg era decis să ocupe
Transilvania şi s-o menţină sub stăpânirea sa. În fruntea a 6.000 de
mercenari, contele general Gianbattista (Giovanni Battista) Castaldo a intrat
în Transilvania în vara anului 1551, însoţit de împuterniciţii lui Ferdinand,
care urmau să trateze cu Martinuzzi şi cu Isabella condiţiile cedării
Transilvaniei şi ale Coroanei Ungare. În Dieta de la Sebeş s-a perfectat
Ioan Haţegan, Cronologia…, p. 19.
Istoria Românilor…, IV, p. 510.
7
Ioan Haţegan, Cronologia…, p. 20.
8
Istoria Românilor…, IV, p. 510.
9
Ioan Haţegan, Cronologia…, p. 20.
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înţelegerea, în urma căreia Ioan Sigismund Zapolya renunţa la tron şi la
coroană în favoarea lui Ferdinand, principele Transilvaniei primind în
schimb principatul silezian Oppeln. Martinuzzi îşi păstra titlul de episcop de
Oradea, precum şi abaţia de la Cluj-Mănăştur. Ferdinand l-a numit voievod
al Transilvaniei, episcop primat de Strigoniu, obţinându-i de la papă şi titlul
de cardinal10.
Ferdinand de Habsburg a dorit să-l informeze pe sultanul Soliman că
luase în stăpânire Transilvania, promiţând plata regulată a dării anuale.
Astfel Ferdinand îi trimite o scrisoare marelui vizir Rustem paşa pentru
reglementarea relaţiilor turco-austriece după ocuparea Transilvaniei de către
armatele imperiale <cu ajutorul lui Gheorghe Martinuzzi>11.

„Suretul scrisorii sosite de la Ferdinand (Feranduş) măriei-sale Rustem
paşa, preaînaltul Allah să-i dea viaţă lungă!
Măria-sa gloriosul şi bravul şi mult iubitul nostru prieten, Rustem paşa:
Nu este necunoscută memoriei voastre preţuite faptul că, în anii trecuţi, pe
când măria-sa fericitul padişah era plecat în expediţie împotriva perşilor
(Kizilbaş), în ce fel anume se făcuse prietenie şi în ce fel se încheiase convenţie
între noi (anul 1547 – tratat turco-austriac), iar lumea ştie cum anume am păzit
„legământul şi amanul”, pe vrea când mări-sa padişahul se afla în părţile de
dincolo.
Toate cele ce s-au petrecut după aceea nu s-au întâmplat din pricina
noastră, ci
s-au întâmplat din cauza beilerbeiului de Buda, Kasâm pala, şi a
celorlalţi oameni care stau la margine. Făcând duşmănii mari, ei au arătat
vrăjmăşii şi au făcut tiranii. De asemenea, tiraniile lor şi pagubele pricinuite de ei
fuseseră făcute cunoscute la măreaţa Poartă în repetate rânduri.
Îndeosebi, darea (peşcheş) noastră, care fusese fixată, am trimis-o an de
an la măreaţa Curte, până când sus-numitul beilerbei de Buda a manifestat
duşmănie din pricina parcanului cetăţii Solnoc şi ne-a trimis ştire: „Să fiţi gata”.
Din pricina lui s-au întâmplat aceste mişcări şi vrăjmăşii. Cetatea aceea numită
Solnoc, era pe pământul nostru încă din vechime şi potrivit tratatului (ahidname).
Şi acuma se află pe pământul nostru, iar cetatea pe care am construit-o acum,
Kasîm paşa a vrut s-o construiască pe pământul nostru, contrar ahidname-lei. De
asemenea, şi mai înainte el luase şi ocupase câteva cetăţi de-ale noastre. Dacă s-a
întâmplat aşa, atunci am făcut şi noi parcanul de la Solnoc, dar nu am săvârşit
vreo faptă contrară legământului, întrucât era pământul nostru. Până ce nu l-am
construit, nu am acut linişte, din pricina lui Kasîm paşa. Aşa de mult ne-a necăjit,
pe noi şi pe raialele noastre, Kasîm paşa. Întrucât nu am luat cunoştinţă despre
oprirea lui, am întârziat „honorariumul” (kesim) stabilit, până ce vom primi o
Istoria Românilor…, IV, pp. 510 – 511.
Documente Turceşti privind istoria României, vol. I, 1455 – 1774, întocmit de Mustafa
A. Mehmet, Edit. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976, pp. 40 – 42.
10
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veste sigură, ca să ştim dacă prietenia măriei-sale padişahului este, sau nu,
potrivită legământului.
Din această pricină, trimiţând solului nostru de la Înalta Curte scrisori, în
repetate rânduri, îi spuseserăm să explice această stare de lucruri. Dacă am fi
primit vreo veste sigură ar fi fost bine, dar nu am primit deloc. De aceea a fost
nevoie să întârziem acel „honorarium”, întrucât, aşa fiind situaţia, s-ar fi putut
întâmpla să şi iasă cineva în drum şi să-l ia cu forţa. Noi nu avem alt gând decât
acela de a fi rămas în prietenie şi de a fi trimis, an de an, la măreaţa Poartă acel
„honorarium”, pentru care am făcut legământ. Din această cauză am luat în
stăpânire vilaietul Transilvaniei, dar l-am luat cu voia şi cu înţelegerea notabililor
(a’yan) ţării şi a crăiesei (regina văduvă Isabella). De asemenea, l-am luat sub
cuvânt, iar în schimbul supunerii arătate de crăiasă şi de fiul ei (Ioan Sigismund
Zápolya), i-am respectat aşa cum se cuvine prieteniei. Nu am făcut acest lucru cu
vreun alt gând.
De asemenea, ceea ce dădeau ei padişahului vostru, pentru vilaietul
Transilvaniei, am fi putut să dăm şi noi, ceea ce dădeau ei an de an, iar pentru a
întări prietenia dintre noi şi măria-sa cel măreţ, am fi dat şi mai mult. Nu ne
îndoim că aţi fi rămas mulţumiţi în acest fel.
De asemenea legământul se făcuse în sensul ca cetăţile şi ţinuturile aflate
în mâinile musulmanilor să rămână în mâinile lor, iar ceea ce se află în mâinile
creştinilor să rămână, de asemenea, tot în mâinile lor, şi aşa să fie linişte şi
siguranţă şi aşa scrie în ahidname.
Despre această chestiune s-a pomenit de mai multe ori în scrisori către
măria-voastră, iar solul nostru, aflat la Înalta Curte, amintise de ea atunci când sa jeluit.
Persoana voastră ilustră ştiţi că nu noi am fost pricina stricării prieteniei.
Dar pentru restabilirea prieteniei, liniştii şi siguranţei am fi căutat multe căi şi am
fi manifestat multă bunăvoinţă. Chiar şi în situaţia de acuma, plecându-se capul
pentru bine şi pentru linişte şi siguranţă, tot gândul nostru şi toată dorinţa noastră
sunt doar pentru prietenie.
Speranţa noastră este ca aceasta să se realizeze înainte ca duşmănia dintre
noi şi padişah să crească din pricina parcanului Solnoc şi a vilaietului
Transilvaniei, mai ales că dădusem de ştire, în repetate rânduri, precum că cetatea
Solnoc este a noastră.
Fiind a noastră, nouă ni s-a cuvenit s-o construim.
De asemenea, mai comunicasem că şi noi vom da pentru Transilvania
banii (mal) pe care îi vor da ceilalţi către Poarta cea măreaţă şi declarasem că
vom proceda aşa cum se cuvine prieteniei şi unei bune vecinătăţi amicale.
Ştiind că adevărul este adevărat, nu ne-am fi răzgândit pentru tot ceea ce
spuneam şi am fi făcut „legământ” precum că ne vom ţine de cuvânt cu tărie.
Dacă aşa stau lucrurile, atunci lăsând la o parte tragediile din trecut,
pentru a reînnoi prietenia dintre noi, am găsit potrivit, cu stăpânul şi fratele (Carol
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Quintul) meu cel iubit, împăratul creştinilor, să facem în felul care urmează, ceea
ce o veţi afla şi din scrisoarea sa:
Astfel, vă rugăm pe măria-voastră pentru ca, binevoind să mijlociţi între
noi, să nu precupeţiţi bunăvoinţa voastră şi sprijinul vostru şi, luând asupra
voastră această treabă importantă, să mijlociţi între noi ca să se acorde poruncă
de siguranţă pentru sosirea solului nostru, la Curtea cea măreaţă. Fie că este
vorba de solul fratelui meu, împăratul, fie de solul nostru, din amândouă părţile să
meargă la Înalta Curte, cu sprijinul vostru, solii noştri ca să vadă ceea ce este de
făcut pentru prietenia şi pentru liniştea şi siguranţa noastră, iar apoi să fie trimişi
înapoi.
Dar când solul nostru va fi trimis acolo, să se oprească, de amândouă
părţile, strângerea oştilor noastre şi pornirea expediţiei şi să se amâne ruinările şi
incendierile până la îndeplinirea dorinţelor noastre, oricare ar fi ele. Astfel încât
cu înţelepciunea lui Allah, prietenia dintre noi să se restabilească şi mai vârtos
decât cea de dinainte.
Cu voia lui Allah, dacă fericitul padişah îşi va acorda, în această privinţă,
îngăduinţa sa, ca să fie pace şi linişte între noi, atunci va fi mare prietenie între
noi, în toate privinţele, şi va fi linişte şi siguranţă şi se va împiedica vărsarea de
sânge mult.
Pe măria-voastră vă rugăm mult şi vă cerem să binevoiţi să răspundeţi
tuturor acestor spuse şi rugăminţi ale noastre, pentru ca, dacă Poarta cea măreaţă
va dori, să dea firman precum că aşa s-au întâmplat lucrurile. Atunci şi noi, la
rândul nostru, vom da porunci oastei noastre şi oamenilor noştri ca să stăm
liniştiţi şi să fim în pace cu toţi supuşii măreţei Porţi şi pentru ca ei să nu se
gândească deloc la pricinuirea de pagube şi stricăciuni. Dar şi oastea Înaltei Curţi
să stea în linişte şi pace cu supuşii noştri.
Dacă această chestiune va fi începută astfel, sperăm să meargă înainte.
De asemenea, să se binevoiască pentru ca solul nostru, Iuvăniş-Maria
(Joannes Maria-Malvezzi), aflat la Curtea cea măreaţă, să vină iarăşi la slujba
noastră. Dreptatea şi echitatea măriei-sale cel măreţ, precum şi justeţea şi
mărinimia sa sunt cunoscute întregii lumi.
De aceea, chiar dacă solul nostru are păcate mari, să i se arate totuşi
bunăvoinţă, întrucât solii nu sunt persecutaţi nicăieri. Pentru a nu se spune că
acest lucru se cuvine faimei Porţii, sperăm ca, arătându-se bunăvoinţă şi
mărinimie, el să fie slobozit şi trimis cu bine din nou la slujba lui.
De asemenea, vă rugăm, în toate privinţele, pe măria-voastră pentru ca,
potrivit faimei, dreptăţii şi mărinimiei voastre, să-l salvaţi, rugându-l pe măria-sa
padişahul în legătură cu cel pomenit mai sus. Speranţa noastră este că nu numai în
privinţa solului nostru amintit mai sus, dar şi în privinţa tuturor celor spuse de noi,
ca şi a tuturor treburilor noastre nu veţi întoarce privirea voastră binevoitoare de
la noi şi veţi binevoi să ne daţi răspuns de bun augur.
Dacă veţi reuşi realizarea acestor chestiuni şi veţi binevoi să ne daţi
sprijinul domniei-voastre, atunci în schimbul bunăvoinţelor şi a generozităţilor
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domniei-voastre, recompensându-vă aşa cum ni se cuvine nouă s-o facem, vom
trimite mari peşcheşuri măriei-voastre.
De asemenea, nefăcându-se altfel decât potrivit celor declarate de noi, să
nu se facă contrar vorbelor noastre.
S-a scris în oraşul Linz (Linc), în a 24-a zi a lunii aprilie (Abril). Acum sau împlinit 39 de zile”.

Sultanul nu putea accepta o astfel de situaţie. Drept urmare, din vara
anului 1551 teritoriul Banatului şi al Zarandului devine teatru de operaţii
militare, în care cetăţile bănăţene pică, când în mâna imperialilor când în
mâna otomanilor. Cheia succesului operaţiunilor otomane era cucerirea celei
mai puternice cetăţi bănăţene, cetatea Timişoarei.
Astfel, în Banat încep să sosească trupe imperiale pentru a instaura
administraţia habsburgică şi de a pregăti cetăţile aflate aici pentru defensiva
anti-otomană. În 26 iulie 1551, trupele imperiale se îndreaptă spre Banat
pentru a asigura apărarea zonei. Comandanţii imperiali sunt Giovanni
Battista Castaldo şi Andrei Báthory, ajutaţi de Ştefan Lozonczy şi Gheorghe
Seredy, care intră în Banat cu trupe de cavalerie, precum şi de Aldana care
intră cu pedestrime spaniolă şi germană12.
Pe 3 august Aldana, împreună cu 400 de oameni din pedestrimea
spaniolă şi cu un detaşament de 100 de mercenari germani, se îndreaptă spre
Lugoj şi Timişoara, unde ajunge pe 10 august. Întăreşte astfel garnizoanele
celor două cetăţi13.
Tot în aceeaşi zi, vizirul Mehmed Sokollu trece Dunărea în fruntea a
8.000 de ieniceri şi a 100.000 achingii. Acelaşi vizir îl înştiinţează pe
cardinalul Martinuzzi de faptul ca la campanie vor mai lua parte 13 sangeac
bei cu trupele lor, 70.000 de tătari, beii de Vidin şi Silistra, cât şi voievozii
români. Deci armata otomana ataca Banatul din două direcţii. Una venea
dinspre Dunăre, iar cealaltă venea din Țara Românească. Ambele armate
aveau intenţia declarată de a recupera Banatul şi Transilvania din mâna
comisarilor imperiali, care îşi instalaseră propria administraţie14.
În această lună este schimbat Petru Petrovici din funcţia de comite de
Timiş (şi al întregului Banat) şi de căpitan suprem al forţelor din regiunile
sudice, cu Ştefan Lozonczy, Lucaci Szekely şi Rafael Podmaniczky. Tot în
această lună sunt amintiţi Toma de Sântana – castelan de Bečej, Petru Nagy
– castelan de Cenad, Laurenţiu Balogh – castelan de Becicherecu Mare,

Ioan Haţegan, Timişoara în evul mediu, Edit. Banatul, Timişoara, 2008, p. 74.
Ioan Haţegan, Cronologia…, p. 22.
14
Vasile Dudaş (coordonator), Ioan Haţegan, Sorin Berghian, Constantin C. Gomboş,
Mariana Cernicova, Din Cronologia judeţului Timiş, Ediţia a II-a, Edit. Orizonturi
Universitare, Timişoara, 2006, p. 35.
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Joan Pethő de Gerse – castelan de Lipova şi Gheorghe Seredy – castelan de
Lugoj şi Caransebeş15.
În 20 august ajunge la Viena o scrisoare trimisă de generalul G.B.
Castaldo, cu ocazia preluării acesteia de către trupele imperiale, din care
aflăm o descriere plastică a cetăţii şi oraşului Timişoara, cât şi o parte din
componenţa garnizoanei cetăţii:

„Mai întâi, castelul care se află pe o ridicătură într-o câmpie, şi care este
o cetate inexpugnabilă, cu locuinţe şi camere construite de unguri; are o fântână
adâncă cu apă cristalină care a fost descoperită după foraje îndelungate; lângă
castel curge râul Timiş, care contribuie la apărare. Din ordinul Majestăţii Sale au
fost aduse provizii pentru timp îndelungat. Au fost aduse şi muniţii care, împreună
cu cele existente – pulbere şi ghiulele de plumb – constituie un arsenal puternic.
Domnul Aldana este comandantul de câmp, cu cei 400 de archebuzieri şi
mercenari. La poalele castelului este aşezat oraşul, cu aproximativ 2.000 de case.
Aici sunt 2.000 de călăreţi ai lui Báthory călăreţi sârbi şi 100 de haiduci sârbi. Pe
o distanţă de o milă şi jumătate în jurul oraşului sunt numai mlaştini şi, pentru cine
vrea să intre călare, este doar un singur drum, străjuit de copaci şi care este păzit
tot timpul, dar şi un pod care, în caz de pericol, se poate incendiate… . Castelul şi
cetatea se situează la graniţa dintre Transilvania şi Valahia… . Teritoriul
Timişoarei este în afara Transilvaniei, parţial în Valahia şi parţial în
Ungaria….”16.

După sosirea în Timişoara a imperialilor, garnizoana cetăţii număra
un efectiv de 3.570 de apărători împărţiţi astfel: 2.020 călăreţi din care 300
se aflau sub comanda lui Losonczy, 300 sub Seredy, 200 sub Alfonzo Perez,
120 sub Nicolae Báthory, 100 sub Gabriel Pereny şi 1.000 călăreţi sârbi;
1.550 pedestraşi, din care 400 spanioli şi 450 mercenari sub conducerea lui
Aldana, 600 spanioli conduşi de Castelluvio şi Villandrando, plus 100 de
haiduci sârbi17.
În 7 septembrie trupele otomane intră în vestul Banatului şi încep
operaţiunile militare. Între 11 – 19 septembrie se desfăşoară asediul cetăţii
Bečej, care este cucerită în 19 septembrie de vizirul Mehmed Sokollu. Cei
200 de apărători sunt lăsaţi să plece. Pe 24 şi 25 septembrie este asediată şi
cucerită cetatea Becicherecu Mare (Zrenjanin). După aceste cuceriri se
înfiinţează primul sangeac de pe teritoriul Banatului, cel de la Bečej –
15

Ibidem.
Mihály Hatvány, Magyar tőrtènelmi okmánytár a brusseli országos levèltár ès a
burgundi kőnyvtár, I – IV, Pesta, 1857 – 1859, p. 259 – 260, apud Ioan Haţegan,
Cronologia…, p. 23.
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Becicherecu Mare, avându-l drept sangeac-bei pe Malkocioglu paşa.
Sangeac-ul cuprindea zonele Bečej, Becicherecu Mare, Ciacova, Şemlacu
Mic, Ilidia18.
După Becicherecu Mare, turcii cuceresc una după alta cetăţile:
Cenad, Igriş, Felnac, Zădăreni, Nădlac, Chelmac, Păuliş şi Mândruloc. Apoi
între 1 – 3 octombrie, Ulama paşa ajunge cu avangarda la Lipova, asigurând
astfel sosirea vizirului. Între 6 – 8 octombrie se desfăşoară asediul şi prima
cucerire a Lipovei. La apropierea otomanilor, castelanul Lipovei, Petru
Nagy, împreună cu întreaga garnizoană au fugit şi au părăsit astfel cetatea
Lipovei19.
Dar, iată cum descrie cronicarul turc, Mustafa Gelalzade, aceste
cuceriri:
„După aceasta Mehmed-paşa şi-a ales atâtea tunuri câte erau necesare şi
dând poruncă ca acestea să fie trase de bivoli, a mers asupra cetăţii Cenad.
Aceasta era fortăreaţa cea mai importantă a duşmanului. Acolo multe biserici, şi
clopotniţe cu turnuri desfătau vederea omului. Oştile acestei cetăţi îndată ce au
văzut ordia au venit şi au cerut aman. Atunci Mehmed-paşa iertându-i, i-a scos pe
sakmanii (căpetenii) lor şi i-a eliberat şi îndată a aşezat acolo comandanţii şi
muhafâzi dintre ai săi.
După aceea, turcii au mers asupra cetăţii Lipova. Această cetate se găsea
sub stăpânirea unuia numit Peter Andiryaş, care avea vreo 20.000 de ostaşi şi
numeroase căpetenii. Aceştia trebuiau să meargă înainte, iae Peter Andiryaş
pregătindu-se aştepta în faţa oraşului Lipova. Mehmed-paşa, pentru a afla ştiri noi
despre acest duşman, a trimis cete ce iscoade spre Lipova. Din întâmplare, în ziua
aceea şi detaşamentele de recunoaştere ale duşmanului cercetau forţele turceşti.
Amestecându-se, cetele s-au încăierat. Oştile turceşti, cu multă experienţă în
războaie, au depus sforţări pentru a-i înfrânge şi a lua în robie pe cei care
veniseră. De aceea repezindu-se cu armele în mâini asupra lor, pe mulţi dintre ei iau culcat la pământ, iar alţii fiind luaţi în robie au fost aduşi cu mâinile legate în
tabără. Cei care au scăpat din mâinile turcilor, mergând la stăpânirea cetăţii
Lipova, au arătat cum stau lucrurile. Şi Peter Andiryaş înţelegând că nu mai poate
sta acolo şi-a luat de îndată oştile şi s-a retras la Timişoara. Turcii, cum au văzut
că aceştia s-au făcut nevăzuţi, s-au apropiat de oraş, înconjurând cetatea.
Păzitorii cetăţii înţelegând că nu pot s-o scoată la capăt cu turcii, au adus
şi au predat cheile cetăţii. Ostaşii turci au prădat acele părţi.
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Ioan Haţegan, Cronologia…, pp. 24 – 25.
Ioan Haţegan, Timişoara în …, pp. 78 – 82.

45

Mehmed-paşa, după ce i-a încredinţat lui Ulama-paşa paza cetăţii, a mers
cu toate forţele sale împotriva Timişoarei” 20

Astfel, după puternica cetate a Lipovei, urma şi rândul cetăţii
Timişoarei, cheia succesului operaţiunilor militare în Banat. Între 13 – 14
octombrie trupele otomane pornesc de la Lipova spre Timişoara, iar pe 15
acestea ajung în faţa porţilor cetăţii. Dar, asediul asupra Timişoarei începuse
încă din 13 octombrie. În această zi de 15 octombrie au loc şi primele
atacuri ale apărătorilor cetăţii. Perez împreună cu 400 de călăreţi şi
Villandrando cu 400 de pedestraşi ies şi hărţuiesc trupele otomane. Aceste
confruntări se soldează cu 22 de turci morţi şi cu un călăreţ creştin mort21.
În 17 octombrie, turcii sapă primele tranşee în dreptul porţii de nord
a cetăţii, iar în ziua următoare amplasează în baterie două tunuri mari de
asediu, care provoacă stricăciuni zidurilor. Acestea sunt totuşi reparate rapid
de apărători şi de localnici22. Turcii îşi concentrează loviturile asupra
Palăncii Mici (Insula), apărată de 100 de pedestraşi spanioli sub conducerea
lui Aldana. Losonczy cere ajutor de la garnizoana Caransebeşului23.
În 20 octombrie, otomanii continuă tragerile de artilerie, iar
apărătorii conduşi de caransebeşeanul George Vaida, ies şi luptă cu cei din
tranşee. Ziua următoare trupele otomane prind vitele timişorenilor aflate în
păşunile din jur, iar apărătorii ies şi încearcă să le recupereze. Pe 22 şi 23
octombrie, otomanii lansează puternice salve de artilerie, încearcă şi câteva
asalturi, fără nici un rezultat. Locuitorii repară spărturile provocate de
artileria turcă. În 24, apărătorii ies şi provoacă pierderi mari celor aflaţi în
tranşee. Drept răspuns, otomanii trimit apărătorilor cetăţii, scrisori în vârfuri
de săgeţi prin care le cereau capitularea. În data de 25 octombrie, datorită
vremii ploioase, a lipsei de baterii grele de artilerie dar şi a geniştilor,
otomanii ridică asediul asupra Timişoarei, îşi dezafectează tabăra şi încep
retragerea spre Bečej24.

Cronici turceşti privind Ţările Române, Extrase vol. I, sec. XV – mijlocul sec. XVII,
volum întocmit de Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet, Edit. Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1966, pp. 273 – 274.
21
Ioan Haţegan, Cornel Petroman, Istoria Timişoarei – manual opţional, ediţia a II-a,
Editura Art Press, Editura Banatul, Timişoara, 2011, p. 55.
22
Ibidem.
23
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului, vol. II/1, Banatul
între 934 – 1552 – Repere cronologice. Selecţie de texte şi date, Edit. Banatul, Art Press,
Timişoara, 2007, p. 332.
24
Ibidem, p. 333.
20

46

Primul asediu al Timişoarei este văzut astfel de cronicarul turc,
Mustafa Gelalzade:
„Oraşul Timişoara era foarte mare şi cetatea sa era foarte bine întărită,

dar aceste părţi nu erau sub stăpânire turcească. Fortăreţele, bisericile şi turnurile
sale cu clopotniţe erau apărate de apele şi mlaştinile din jur. Întăriturile sale erau
puternic înarmate. În locaşurile sale de închinăciune se găsesc diferite lucruri
artistice, frumos ornate, precum şi tot felul de cruci.
Timişoara, care era în mâna duşmanului, trecea drept unul dintre oraşele
cele mai însemnate din ţare ghiaurilor. Dar aici încă nu călcase picior de
musulman.
Mehmed-paşa, odată ajuns la Timişoara, a înconjurat cetatea şi oraşul, a
aşezat tunuri în mai multe locuri şi le-a îndreptat asupra cetăţii. Ambele părţi s-au
pregătit şi au luptat cu străşnicie. Când se trăgea din tunurile turceşti, cetatea se
cutremura stând gata să cadă. Dar, din pricina timpului care se înrăutăţise brusc,
Mehmed-paşa a renunţat pentru moment la cucerirea cetăţii” 25

Şi călătorul italian Francesco Griselini prezintă primul asediu al
Timişoarei din octombrie 1551 astfel:

„Ştefan de Losoncz se pregătise de apărare, iar alături de el se aflau
bărbaţi pe al căror curaj se putea bizui. În rândurile garnizoanei se aflau Gabriel
Perényi, Nicolae Báthory, un frate al lui Andrei, Simion Forgács, Gaspardo, un
spaniol, împreună cu fratele său, care îi era egal în vitejie, precum şi mulţi alţi
oşteni din acel neam.
[…] La 13 octombrie beglerbegul atacă din această parte cu cea mai mare
vehemenţă. trecu de palisade şi încercă să se apropie de ziduri prin săparea unor
şanţuri. Focul necontenit din turn se dovedi însă o piedică prea mare în calea
înaintării săpăturilor, după cum desele ieşiri ale celor asediaţi produseră mari
dezordini, însoţite de considerabile pierderi omeneşti în rândurile taberei inamice.
[…] După ce făptuise minuni de vitejie, Simion Forgács căzu în fine copleşit de
numărul duşmanilor. Acoperit de răni, trupul său lipsit de vlagă ajunse sub un
morman de leşuri, unde şi rămase, fiind socotit fără viaţă. Un turc, care se aflase
mai înainte în robie la una dintre rudeniile lui Forgács, îl recunoscu pe câmpul de
bătălie, îl readuse în simţiri, îi obloji rănile care începuseră să supureze şi se
îngriji de dânsul cu cel mai deosebit devotament uman. Astfel reuşi Forgács să se
întoarcă pe ascuns în cetatea asediată, după ce făcu turcului doar un cadou de
vreo opt sute de florini în loc de orice răscumpărare. Aceste ieşiri se remarcau de
altfel printr-o mulţime de fapte de vitejie. Urmarea din partea asediatorilor fu
aceea că beglerbegul, profitând de venirea zilei de sf. Dumitru, după care –
potrivit unui privilegiu dat de Murad I cu ocazia bătăliei de la Varna – otomanii

25

Cronici turceşti…, p. 274.

47

nu mai sunt obligaţi să lupte în câmp, se retrage pe tăcute şi la adăpostul nopţii,
ducându-şi oastea să ierneze la Belgrad” 26

După ridicarea asediului asupra Timişoarei, începe „reconquista”
Banatului de către imperiali; astfel în 28 octombrie Ştefan Losonczy îl
trimite pe voievodul Perasici la Cenad, care recucereşte ziua următoare
cetatea, iar pe 30 este înapoi la Timişoara. În această zi trupe din garnizoana
Timişoarei încep urmărirea armatei otomane aflate în retragere şi
recuceresc, de pe o zi pe alta, cetăţile ocupate de otomani27.
Între 1 – 20 noiembrie se desfăşoară asediul cetăţii Lipova. Trupele
imperiale comandate de G.B. Castaldo, ajung din Transilvania la Lipova şi
încep asediul cetăţii. După 20 de zile de asediu, Ulama-paşa capitulează.
Castaldo încalcă prevederile capitulării şi provoacă o încăierare în care mor
mai mulţi apărători otomani, iar Ulama-paşa este rănit. Otomanii nu vor uita
acest incident, ce va fi răzbunat în anul 1552, atunci când cetatea Timişoarei
va fi cucerită de musulmani.
Până în data de 28 noiembrie au fost recucerite cetăţile Bulci,
Chelmac, Lipova, Păuliş, Ciala, Nădlac, Felnac, Cenad, Mako, Dudeştii
Vechi şi Galad28. Ca urmare a acestor evenimente, în 15 decembrie are loc
la Timişoara adunarea nobiliară a comitatelor bănăţene, ce hotărăşte măsuri
militare pentru apărarea Banatului, una dintre ele fiind şi întărirea
fortificaţiilor cetăţii Timişoara, refăcute în stil bastionar italian nou29.
Tot în decembrie, Centorio, realizează o descriere a cetăţii
Timişoarei, care spune despre ea că „este o cetate mică, înconjurată de
fortificaţii de pământ şi lemn; sunt lacune în partea bastionului, dar adâncimea
şanţului şi palisadele îl apără bine iar artileria nu-l poate bate; o altă parte a
cetăţii este alcătuită din ziduri vechi, la care au început lucrări de refortificare pe
o lungime de 150 de paşi. Turnul din mijloc a fost fortificat pentru archebuzieri;
laturile din sud şi est sunt de pământ şi au fost transformate în stil bastionar, cu
două bastioane de pământ, pe laturile de nord şi vest a fost construit un nou
tronson, lung de 150 m şi lat de 2 m; la Turnul Apei au fost construite cazemate
pentru artilerie”30
Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei,
prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan, Edit. Facla, Timişoara, 1984, p. 70.
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Maggiorotti L.A., Banfi Florio, Le fortezze di Timisvar e di Lipova în Transilvania,
extras din „Atti dell’institutto di Archittetura Militare”, fasc. II, Roma, f.a, apud Ioan
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Anul 1551 se încheie avându-i în prim plan pe imperiali care
planifică apărarea Banatului şi a Crişanei în faţa viitoarei campanii otomane.
Sub aceleaşi auspicii începe şi anul 1552, dar acum în prim plan fiind
otomanii care încep să-şi adune oameni, tunuri, muniţie şi provizii pentru
campania bănăţeană ce avea să înceapă la sfârşitul lunii mai.
Între timp în ianuarie sosesc în Banat mai mulţi arhitecţi militari
habsburgi ce aveau misiunea să fortifice trecătorile, dar şi cetăţile
Timişoara, Lugoj şi Caransebeş. Datorită lipsei de bani, lucrările întârzie
până în primăvară31, când din nefericire începe campania otomană, iar
lucrările se desfăşoară contracronometru şi destul de hazardat.
Comitele de Timiş, avea în subordonare comitatele Timiş, Torontal,
Arad, Cenad, Csongrad, Bekes, Solnocul exterior, Zarand şi Bihor32. Deci,
trebuia să asigure protecţia cetăţilor pe o rază destul de extinsă.
La sfârşitul lunii martie, Dieta de la Bratislava îi trimite comitelui
Ştefan Losonczy 2.500 de galbeni pentru refacerea fortificaţiilor Timişoarei,
iar în plus mai primeşte solda pentru 500 de călăreţi şi 200 de pedestraşi
timişoreni. În luna mai soseşte la Timişoara arhitectul Martino da Spazio,
care reuşeşte să ridice o palisadă de lemn în partea de sud-vest a cetăţii33.
Garnizoana cetăţii Timişoara avea la data de 29 mai 1552 un efectiv
de 750 de călăreţi (Losonczy 300, Alfonzo Perez 200, Gabriel Pereny şi Gh.
Seredy câte 100, Simon Forgacs 50) şi 200 pedeştri dintre haiduci. Datorită
sporirii ameninţării otomane, aceste efective sunt suplimentate şi astfel
ajung în iunie la un număr de 2.310 apărători, din care 960 călăreţi şi 1.350
pedeştri (250 spanioli – comandaţi de Castelluvio, 300 mercenari cehi, 150
mercenari germani, 200 haiduci, 250 cetăţeni timişoreni34.
În această lună lucrările de fortificare continuă, iar pe zidurile cetăţii
sunt amplasate 17 tunuri mari şi altele mai mici. Cetatea este prevăzută cu 3
bastioane (Turnul Apei şi cele de la porţile de nord şi est), oraşul fortificat
are şi el două bastioane, iar la poarta de nord se găseşte o întăritură de
pământ35.
Între 30 – 31 mai, două armate otomane se află la hotarele Banatului,
una la Orşova cu beiul local şi trupele muntene şi cealaltă la Horom
(Palanca) unde ridică un pod peste Dunăre. Acestea avansează spre
Timişoara. În această perioadă caransebeşenii, lugojenii, timişorenii,
Ioan Haţegan, Cornel Petroman, op. cit., pp. 55-56.
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit., p. 338.
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34
Ioan Haţegan, Cronologia…, p. 36.
35
Ibidem.
31

32

49

lipovenii şi alţi locuitori ai Banatului cer comisarului imperial Castaldo,
ajutor bănesc şi militar, lucru ce el nu-l poate oferi36.
După 11 iunie, trupele otomane trec Dunărea, ajung la râul Caraş pe
care-l traversează şi-şi continuă incursiunea prin Banat până la Timişoara.
Pe 24 iunie ajunge în faţa Timişoarei, Kasâm, beiul de Becicherec, în
fruntea a 1.500 de călăreţi. În întâmpinare ies 400 de călăreţi în frunte cu
Alfonzo Perez şi voievodul Nicolae, însoţiţi de 100 pedestraşi spanioli. În
confruntări sunt ucişi 20 de otomani. În cetate nu se afla şi Ştefan Losonczy,
deoarece acesta plecase la Lipova după ajutoare. În 25 iunie, acesta se
reîntoarce şi închide cetatea Timişoarei şi anunţă trupele şi locuitorii
Timişoarei de începerea asediului otoman asupra cetăţii37.
În 26 iunie, la Timişoara ajunge artileria otomană de asediu, formată
din trei baterii cu 30 tunuri. De această dată trupele otomane sunt
întâmpinate de Losonczy şi Perez, care în fruntea unei trupe atacă
avanposturile acestora. Mor şi primii apărători, câţiva husari şi tânărul nobil
Ştefan Sulyok38.
Asaltul asupra cetăţii continuă, iar în 28 iunie, comisarul imperial
Castaldo îi scrie arhiducelui Maximilian de faptul că lucrările făcute la
Timişoara sunt insuficiente, la fel şi numărul apărătorilor. El concluzionează
afirmând că Timişoara nu are nicio şansă să reziste noului asediu. Tot în 28
iunie, în tabăra otomană soseşte Ahmed-paşa, al doilea vizir, cu întregul
dispozitiv militar otoman şi începe aşezarea trupelor pentru asediul. La este
se află trupele de Rumelia conduse de Mehmed Sokollu , iar la vest cele
anatoliene conduse de Hasan-paşa. Creştinii întreprind o altă incursiune în
afara cetăţii, ce se soldează cu morţi de ambele părţi39.
Otomanii îşi amplasează tunurile în baterii îngropate, iar în
următoarele două zile se construiesc poduri peste şanţurile cu apă, pentru a
se apropia de ziduri. Ziua de 29 iunie aduce cu sine primele salve de artilerie
otomană asupra Timişoarei: unele asupra Insulei (Palanca Mică), altele
asupra porţii de nord şi a fortificaţiei de pământ din faţa acesteia. Se trag
câte 30 de funţi de ghiulele care ating pieţe şi case, inclusiv castelul; distrug
porţiuni mari de ziduri. Concomitent cu asediu se desfăşoară şi ample lucrări
genistice40.
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Odată cu începutul bombardamentului asupra Timişoarei, aflăm şi
numărul apărătorilor. Într-o altă scrisoare trimisă de Castaldo arhiducelui
Maximilian, acesta îi detaliază garnizoana timişoreană: 1.000 călăreţi
maghiari, 200 haiduci, 300 cehi, 250 spanioli, 150 germani, 760 husari, 250
germani, 100 englezi aflaţi sub comanda lui Castelluvio, 100 caransebeşeni
şi 250 oşteni ai oraşului. Pe lângă efectivele de soldaţi mai aminteşte şi de
17 tunuri mari, altele mai mici şi 12.000 florini, bani gheaţă41.
În 3 iulie are loc un bombardament susţinut, care este apoi urmat de
un asalt general asupra zidurilor de la nord, apărate de spaniolii lui
Mendoza, cât şi asupra zidurilor sudice apărate de spaniolii lui Castelluvio,
ienicerii atacând peste ruinele primelor fortificaţii sub conducerea paşei
Mustafa Tenbel (beiul de Nicopole). După patru ore de asalt otomanii se
retrag, iar apărătorii reocupă ruinele şi încep munca de reconstrucţie a
spărturilor şi a zidurilor prăbuşite42.
Timp de patru zile otomanii bombardează necontenit cetatea
Timişoarei, aruncând asupra ei sute de ghiulele, reuşind să distrugă multe
fortificaţii, cât şi clădiri din interior. În a patra zi a bombardamentelor
consecutive, pe 6 iulie, are loc un atac otoman condus de Mustafa bei asupra
Insulei. Spanioli resping acest atac, dar comandantul lor, Mendoza, este
rănit. În această confruntare sunt ucişi 2.000 de otomani şi 150 apărători43.
În 18 iulie, otomani cer predarea cetăţii, dar apărătorii sunt
mobilizaţi să reziste prin primirea unui ajutor bănesc în valoare de 3.500
florini. Otomanii primesc noi ajutoare în 19 iulie, iar pe 20 iulie forţează
intrarea în oraş prin noi atacuri asupra fortificaţiilor. Se dau lupte grele şi în
dreptul Turnului de Apă. Sistematic otomani distrug fortificaţiile, astfel că
în 24 iulie cea mai mare parte a fortificaţiilor este distrusă, inclusiv Turnul
de Apă. Ziua următoare apărătorii se retrag în ultima fortăreaţă, fără apă,
alimente şi cu puţine arme şi muniţii. Orăşenii solicită predarea cetăţii, iar
apărătorii încheie un acord de capitulare cu otomanii în 26 iulie. Următoarea
zi, garnizoana cetăţii părăseşte cetatea Timişoara, ieşind pe poarta Praiko,
conform condiţiilor capitulării. Având în minte masacrarea garnizoanei
otomane de la Lipova din anul 1551, otomanii îi instigă pe creşti provocând
anumite incidente. Se ajunge astfel la masacrarea întregii garnizoane a
cetăţii Timişoara, ultimul ucis fiind comitele Ştefan Losonczy44.
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Printre bănăţenii omorâţi se numără: castelanul de Timişoara –
Sővényhazi, Francisc Haraszti, Blasius Deli, Martin Kenezi, Petru Boli,
Ioan, Grigore, Boldizsar Fekete, Emeric Abrahamfi, Ioan şi Ladislau More
(hunedoreni din Ciula), Martin Szeni, Nicolae de Jimbolia, Mihail
Szentjanosi, Mihail Szekelysegi, Mihai Balica şi Ioan Gleşan45.
Despre asaltul şi cucerirea Timişoarei, cât şi a tuturor cetăţilor
bănăţene şi cele aflate în Crişana, au scris atât cronicari otomani, cât şi
cărturari creştini. În paginile ce urmează voi prezenta asediul şi cucerirea
Timişoarei prezentate de cronicarul turc Ibrahim Pecevi cât şi de cronicarul
creştin, Francesco Griselini. Din cele două prezentări se poate observa
diferenţa de limbaj, cât şi de stil. Chiar dacă sunt puncte diferite de vedere,
important este că au redat unele evenimente care au schimbat istoria
Banatului şi a Crişanei pentru o perioadă de 164 de ani.
Ibrahim Pecevi prezintă astfel:
„Tărăgănarea cuceririi cetăţii Timişoara şi noua biruinţă a
ghiaurilor în timpul atacului asupra cetăţii Lipova au mărit mânia
padişahului. Fiind numit mare serdar cel de-al doilea vizir, Ahmed-paşa,
acesta a pornit ieşind din Adrianopol în ziua de 27 ale lunii rebi-ul-ahîr
<anul 959> (21 aprilie 1552), împreună cu segbanbaşî (comandantul unei
unităţi de ieniceri), cu câteva mii de ieniceri, cu patru bulucuri conduse de
aga de bölük (comandant al unei categorii de oaste ce purta acest nume), cu
tunari şi cu gebegii, precum şi cu mulţi alţi ostaşi aleşi din armată. De
asemenea, şi victoriosul mirimiran a adunat la Belgrad lângă el pentru
expediţie oastea din Rumelia, precum şi pe ceilalţi oameni, construind pe
Dunăre şi un pod puternic spre a se trece dincolo. Îndată după venirea
vizirului amintit (Ahmed-paşa), toţi aceştia, împreună cu ostaşii însărcinaţi
să meargă în expediţie, au trecut podul şi în ziua a cincea a lunii ramazan
(25 august 1552) cel binecuvântat s-a răspândit ştirea despre asedierea
Timişoarei de către oastea victorioasă. Un număr de 16 tunuri mari
(balimez), aşezate în diferite locuri potrivite, au început să bată cetatea.
Comandantul ei era necredinciosul Loşandja care fusese asediat în anul ce
trecuse. Înlăuntrul cetăţii, în afară de maghiari, croaţi (Hîrvat) şi alţi
nedemni, se mai aflau şi vreo 300 – 400 de puşcaşi spanioli şi vreo 200 de
luptători nemţi (Nemce).
În cronicile ghiaurilor s-a scris că în ziua când musulmanii s-au
aşezat lângă cetate, acela (Loşandja) a venit de asemenea şi a intrat în ea.
Craiul (împăratul Austriei) cel rătăcit se afla la Turin (în Slovacia).
Acesta (Loşandja), mâniindu-se a spus: „Anul trecut eu mi-am făcut
45
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datoria, acum oastea islamică se pregăteşte să meargă asupra ta. Podul
este în curs de construire, se fac de asemenea şi alte pregătiri. Din partea
voastră nu văd nici un fel de ajutor; cei care se închid acolo (în cetate) se
închid pentru moarte.” Dar în cronica ghiaură nu s-a mai scris că toţi beii
creştini şi comandanţii şi însuşii craiul cel rătăcit l-au rugat foarte mult pe
acesta (Loşandja) şi, fiind convinşi că nu se vor mai întâlnii unii cu alţii, ei
(cei care plecau) şi-au sărutat copiii şi familiile şi şi-au luat rămas bun.
Venind şi numărând oastea sa încercuită, el ar fi găsit că acolo (la
Timişoara) se aflau 2.500 de luptători.
Într-adevăr, afurisitul de Loşandja a făcut o seamă de vitejii şi nu sa dat înapoi de la sforţări şi lupte. Dar emirii musulmanilor şi ceilalţi gazii
ai săvârşit fapte de eroism şi vitejii de neînchipuit. În iureşuri se duceau la
moarte unii după alţii şi nu se dădeau înapoi, ci se aruncau aşa precum oile
merg la sare. La un moment dar, calul de sub mirimiranul cel victorios a
fost lovit, dar el, încălecând îndată un alt cal, n-a părăsit iureşul.
Luptele au continuat astfel 35 de zile. În cele din urmă <ghiaurii>
au cerut aman. Cetatea a fost cucerită prin capitulare. Apoi, capitularea
nefiind respectată, au fost făcuţi prizonieri şi măcelăriţi cu toţii. Motivul
stricării capitulării a fost acela că atunci când, în urma capitulării, Ulamapaşa a ieşit din Lipova (1551), Törek Ferendj (sau Andrei Báthory) a călcat
obligaţiile acesteia. De aceea şi turcul a călcat condiţiile capitulării
Timişoarei şi pe când ghiaurii părăseau cetatea, un ienicer s-a agăţat de un
inoş, în limba lor „inoş” înseamnă pag, la care ţinea foarte mult Loşandja.
Atunci Loşandja, nemaiputând să rabde, l-a ucis cu sabia pe ienicerul acela
şi astfel capitularea s-a stricat. Loşandja fiind grav rănit în două locuri, a
fost adus la Ahmed-paşa, în faţa căruia el a spus următoarele: „Eu ce să
fac? Raialele nu m-au lăsat în pace. Jurasem şi le făgăduisem să mor odată
cu ele. De altfel, până ce veţi fi luat Timişoara tot ar fi murit atâţia oameni
de la voi.” Afară de cele 7.000 de tunuri trimise dincolo şi în afară de cele
care, intrând în înfundăturile zidurilor, nu mai puteau fi scoase, el
(Losonczy) mai adusese înlăuntrul cetăţii atâtea tunuri, încât socotea că,
salvând cetatea, le va da probabil craiului în dar. Rana lui Loşondja
neputând fi vindecată, Ahmed-paşa a dat poruncă să i se taie capul. Ei
(ghiaurii) au mai descris amănunţit că şi capul său a fost trimis la
norocosul padişah.
Dat fiind că cetatea de mai sus era locul cel mai însemnat al acelor
ţinuturi şi hotărându-se să fie beilerbeilic pentru supunerea şi apărarea
ţării, beilerbeilicul a fost acordat gaziului Kasîm-paşa. Acesta, pe timpul
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craiului (Ioan Zápolya) fusese asediat la Buda şi era unul dintre martorii
celor mai multe cuceriri din Ungaria” 46.
Iată cum prezintă Francesco Griselini căderea Timişoarei:
„La 24 iunie o trupă de cavalerie uşoară fu deja văzută înaintea

Timişoarei. Losonczy era plecat pentru a solicita în persoană sprijin şi trupe de
ajutor. Fu însă găsit în apropiere, iar la vestea apropierii duşmanului putu să mai
ajungă în cetate la vreme de noapte, în ascuns, făcând un mare ocol prin pădurea
de la Giarmata. La Timişoara era aşteptat cu nerăbdare de ai săi. Dând glas
bucuriei de a-l revedea, garnizoana declară că va apăra sub conducerea sa
cetatea cu vitejie, până la ultima suflare. Losonczy profită de ocazie pentru a le
spune tot ceea ce le-ar fi putut ridica şi mai mult curajul, întărindu-le bunele
hotărâri. Apoi îşi făcu planul de apărare şi trecu în revistă garnizoana. Aceasta
număra o mie de localnici călare şi o mie cinci sute de pedestraşi, parte spanioli,
parte boemi.
Între timp, conducătorii trupelor uşoare trimise înainte observară situaţia,
iar Ahmed, venind din urmă cu grosul armatei, îşi aşeză tabăra la miazăzi de
cetate şi la răsărit de oraş, deoarece socotea mai uşoară cucerirea din acea parte.
Sinuozităţile Begheiului împărţeau ţinutul în trei mici insule, spre care accesul era
barat de două şanţuri mari, recent construite. Acestea protejau în acelaşi timp
garnizoana, care trebuia să apere insula mai mare, zidurile castelului şi turnul cel
mare de lângă poarta castelului de apă.
Fără a ţine seama de aceasta, turcii puseră în poziţie două baterii –
fiecare cu opt tunuri de calibru mare - şi bătură vreme de patru zile atât de tare
una din aceste redute, încât trebui să fie părăsită. Acum erau mai puţin stânjeniţi
la lucrările lor, aşa că atacară cu aceeaşi furie şi cealaltă redută, încât spaniolul
Gaspardo, împreun cu oamenii săi, din cauza violenţei tirului, fu nevoit să se
retragă în galeria acoperită. De acolo, el încercă să umple şi să repare spărtura
largă făcută de duşman în zidul bătut de întreaga artilerie inamic, după cucerirea
celor două redute. Spaniolii nu se putură menţine nici aici. Gaspardo fu nevoit să
adauge apelurilor sale şi ameninţarea că-i va ucide cu propria mână pe toţi
mizerabilii cuprinşi de laşitate, care ar căuta să se sustragă primejdiei din faţa
duşmanului.
În descrierea sa, dezlânată şi compilată, cu privire la acest asediu,
Sambuccus menţionează că îndemnurile lui Gastaldo îi influenţează pe oşteni să
revină la datoria lor. Fără ca duşmanul să prindă de veste, ei făcură o ieşire,
atacând trupele care se apropiau sub conducerea paşei de Nicopole. În toiul luptei
paşa îşi găsi moartea, iar viteazul Gaspardo, prezent pretutindeni, porunci
astuparea breşei în cea mai mare grabă. În genere, atacul şi apărarea fuseseră
până atunci atât de intense, încât ambele părţi înregistraseră pierderi serioase în
46
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oameni. Ahmed se îndoia în privinţa desfăşurării acţiunii sale, deoarece începură
să-i lipsească gloanţele şi praful de puşcă. Losonczy văzu însă că apărarea îi va
deveni tot mai anevoioasă, căci şi lui îi lipseau praful de puşcă, alimentele, banii şi
oamenii, garnizoana împuţinându-se mult, prin cei morţi şi răniţi. Ambii
comandanţi erau animaţi de speranţă, iar speranţa li se împlini. Paşa de Anatolia
îi trimise lui Ahmed ca întăriri o mie de spahii, precum şi o însemnată provizie de
praf de puşcă şi alte materiale de război. Losonczy va primi, în schimb, o sumă de
bani şi câţiva oşteni inimoşi conduşi de Toma Várkos, pentru obţinerea cărora îl
trimisese mai înainte pe Ştefan Drag.
Turcii începură acum din nou să bată cetatea, în chip groaznic. Galeria
acoperită fu pierdută, iar Losonczy nevoit să se retragă cu toţi oamenii săi în
turnul construit deasupra porţii celei mari. Aici le spuse oştenilor săi, într-o
cuvântare mişcătoare, că de vor pieri în lupta împotriva duşmanilor neamului
creştinesc, apărând acea poziţie, îi va aştepta raiul şi nemurirea, iar în urma lor
va rămâne o glorie de neşters. Astfel îi îmbărbătă în toate felurile, purtând de grijă
celor răniţi, fiind prezent pretutindeni unde era de lucru, aşa că asediul dură
vreme de treizeci şi două de zile. În fine, dup ce turcii puseră mine, asediaţii
trebuiră totuşi să părăsească turnul şi să se salveze în castel.
Castelul fu la rândul său apărat cu cea mai mare stăruinţă. Lipsind însă
orice subzistenţă, iar numărul apărătorilor scăzând mereu, lui Losonczy i se atrase
atenţia că ar fi o nedreptate să înmormânteze sub ruinele unei cetăţi – care oricum
nu mai putea fi apărată – oşteni ce-şi făcuseră datoria şi de care ar mai fi fost
nevoie în ocazii mai bune. Spaniolii ameninţară în taină că vor capitula separat,
deoarece prinseseră de veste că trupele de ajutor aşteptate fuseseră parte
împrăştiate, parte măcelărite. Losonczy cedă. După deliberări ale statului-major,
comandantului duşman îi fură comunicate în scris condiţiile de predare a
castelului. Se cerea ca garnizoana, întreaga artilerie din cetate, cu toate cele
trebuincioase, să se poată retrage cu arme şi bagaje sub drapelul desfăşurat,
urmând a i se pune la dispoziţie căruţe şi escortă sigură până la un loc anumit. De
asemenea, pe drum nimeni nu trebuia să-i tulbure pe cei aflaţi în retragere ori să
le pricinuiască vreo pagubă.
Ahmed, care dorea cu înfrigurare stăpânirea asupra castelului, acceptă
prin jurământ toate aceste condiţii. Pe lângă acestea îi mai trimise lui Losonczy un
firman semnat cu propria-i mână, prin care confirma totul în mod solemn. În ziua
următoare fură îndepărtate dărâmăturile care blocau drumul, iar garnizoana
părăsi castelul. Ştefan de Losonczy se afla la mijloc, pentru a putea lua deîndată
măsuri, în cazul încălcării frauduloase a condiţiilor de capitulare stabilite. Pe
când răspundea salutului lui Ahmed şi al celorlalţi comandanţi otomani, observă
cum era luat de lângă sine unul dintre favoriţii săi, pe nume Tomori, care-i purta
sabia cea mare. Nu putu suporta aceasta, văzând prea bine că duşmanii căutau
doar prilejul să încalce credinţa cuvântului dat. Înfuriat la culme, îi chemă pe ai
săi la arme, cu voce răsunătoare. În aceeaşi clipă smulse unui turc sabia de la
coapsă şi lovi un sangeacbei care i se împotrivi. Toţi cei ce alergară să-l
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împresoare simţiră braţul său puternic. Era limpede că hotărâse să-şi sfârşească
viaţa ca un om de onoare: oricum, soarta capitalei comitatului său era pecetluită,
iar el nu mai avea nimic de pierdut. Copleşit de mulţimea duşmanilor şi acoperit
de răni mortale, fu târât în faţa lui Ahmed, care, ca răspuns la reproşurile făcute
de muribund, porunci să fie decapitat pe loc. După îndepărtarea oaselor, capul fu
umplut cu pleavă, apoi înfăţişat întregii armate în vârful unei lăncii şi trimis la
Constantinopol ca semn al triumfului.
Aşa căzu Timişoara şi aşa sfârşi Losonczy, împreună cu toţi tovarăşii săi
de nenorocire” 47.

Din cele două descrieri reiese clar fantastica importanţă a Timişoarei
pentru interesele politico-militare otomane în zona central-europeană. După
ce aceasta a căzut în mâinile musulmanilor, aceştia s-au axat pe cucerirea
întregului Banat şi al Crişanei. Rând pe rând au căzut în mâinile otomanilor
cetăţile: Şoimuş, Lugoj, Caransebeş, Mehadia, Cuvin, Semlacu Mare,
Panciova, Făget, Lipova, Cenad, Sînnicolau, Ciacova, Giarmata,
Becicherecul Mare, Kikinda şi toate celelalte localităţi fortificate cuprinse
între Mureş şi Tisa.
După cucerirea cetăţii Szolnok, era direct ameninţată de otomani şi
Crişana.
Începând cu vara anului 1552, Banatul a devenit o zonă supusă
voinţei lui Allah, iar noul eyalet al Timişoarei se întindea de la Lipova,
Făget, Lugoj, Caransebeş şi Mehadia până la Tisa şi de la Arad şi Nădlac în
nord până la Dunăre în sud.
Anii 1551 – 1552 au fost ani de răscruce care au schimbat destinul şi
istoria Banatului pentru următorii 164 de ani.
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Cucerirea otomană a comitatului Arad
(mijlocul sec. al XVI-lea)
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad
Scopul lucării noastre este de a explica, pe baza izvoarelor şi a
literaturii de specialiate, contextul şi etapele cuceririi otomane a comitatului
Arad, la mijlocul secolului al XVI-lea, precum şi consecinţele integrării
comitatului în vilayetul Timişoara, în plana administrativ, politic şi social.
Cucerirea otomană a comitatului Arad
Cucerirea Budei de către turci, în anul 1541, a determinat-o pe
regina Isabela, văduva lui Ioan Zapolyia, cu fiul minor, Ioan Sigismund, să
se retragă în Transilvania, stabilindu-se pentru o vreme, tocmai în cetatea
Şoimoşului. Cu această ocazie, din ordinul reginei Isabela, cetatea a fost din
nou restaurată şi înfrumuseţată cu arcade şi ferestre întinse. Iniţial,
comitatul Arad a făcut parte din Principatul Transilvaniei, dar pentru o
perioadă scurtă de timp (1541-1552)1.
Curând izbucnesc lupte noi lupte între habsburgi şi otomani, în
contextul în care trupele conduse de generalul imperial Castaldo, pătrund în
valea Mureşului, precum şi în Banat. Comitatul Arad ajunge temporar sub
dominaţie habsburgică2.
În anul 1551, sultanul Soliman Magnificul decide ofensiva împotriva
Banatului, implicit şi a comitatului Arad. Zona vizată pentru cucerirea
otomană era spaţiul strategic între Dunăre, Tisa şi Mureş, din imediata
vecinătate a provinciilor otomane, acesta reprezentând un avanpost spre
nord pentru eventuale noi cuceriri şi pentru un control mai eficient asupra
Transilvaniei3. Beglerbegul Rumeliei, Mohamed Sokoli, întărit şi cu forţele
marelui vizir Mahmud, porneşte cu o armată otomană de circa 80 000 de
oameni şi cu 50 de tunuri împotriva trupelor habsburgice din Banat. În
relatarea sa mai târzie, Evlia Celebi arată că, la trecerea Savei, la cetatea
1
Cristina Feneşan, Constituirea Principatului autonom al Transilvaniei, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 84-89.
2
Geza Kovach, Lupta antiotomană, în vol. +++Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad,
1978, p. 138.
3
Petru Iambor, Cucerirea Banatului de către turci şi transformarea lui în paşalâc (1552),
în Vilaietul Timişoarei (450 de ani de întemeiere a paşalâcului), 1552-2002, Editura
Mirton, Timişoara, 2002, p. 15.
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Vukovar au sosit în ajutor 2000 de ieniceri, cu tunuri, trimişi de sultan,
precum şi o oaste tătarască4.
În curând sosesesc alte întăriri, trupele conduse de paşa Ahmed.
Cetatea Timişoarei este încercuită şi supusă unui asediu îndelungat. Paralel
cu asediul cetăţii Timişoara, turcii atacă în două direcţii: o parte pornesc
împotriva Lipovei şi alta atacă valea Mureşului dinspre Cenad. Luptele
desfăşurate pe valea Mureşului, în 1551-1552, sunt pe larg prezentate de
cronicari contemporani ai evenimentelor, Anton Verancics şi Nicolae
Istvanffy.
Cenadul este rapid cucerit de turci deoarece căpitanul, speriat de
tunurile turcilor cedează cetatea fără luptă. Deşi trupele habsurgice erau în
apropiere, garnizoanele din localităţile apropiate de retrag, cedând pe rând
fortăreţele aflate de-a lungul Mureşului: Nădlacul, Agrişul, Bodrogul,
Zădăreniul, cele 2 cetăţi de la Ceala. Au fost atacate de turci cetăţile Felnac
şi Arad, care s-au predat fără luptă5.
Armata otomană ajunsă sub zidurile Lipovei a făcut joncţiune cu
celelalte forţe turceşti venite de la asediul Timişoarei. Generalul Castaldo i-a
transmis lui Andrei Bathory, căpitanul Lipovei să reziste cum poate şi, până
la sosirea unor ajutoare ardelene, să-şi întărească forţele cu soldaţi sârbi şi
români din regiune. Căpitanul Andrei Bathory a plecat la Oradea după
ajutoare şi şi i-a încredinţat comanda asupra celor 400 de oşteni de la Lipova
lui Ioan Pentheo, care însă, la venirea turcilor, a părăsit oraşul, astfel că
Mehmed Sokollu a ocupat la 8 octombrie 1551 o cetate fără nici un fel de
apărare. L-a lăsat aici pe Ulama bey (paşa de Bosnia), cu aproximativ 4000
de călăreţi şi pedestraşi turci, el plecând cu grosul oastei să asedieze
Timişoara6.
Asediul Timişoarei a început la 1 noiembrie 1551, după ce Mehmed
Sokollu l-a somat pe Ştefan Losonczi, comandantul cetăţii, să se predea.
Refuzul lui Losonczi de a preda cetatea a determinat atacul otoman în zona
turnului de apă ridicat lângă zidul cetăţii. Dar focul necontenit susţinut de
apărătorii din turn i-a împiedicat pe turci să se apropie de ziduri prin
săparea de şanţuri, iar desele ieşiri ale timişorenilor asediaţi le-au provocat
mari pierderi turcilor. Majoritatea izvoarelor explică ridicarea asediului de
către turci la 16 noiembrie datorită condiţiilor meteorologice: ploile

+++Călători străini despre Ţările Române, ediţie M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru),
vol. VI, Bucureşti, 1976, p. 492.
5
***Cronici turceşti privind Ţările Române, ediţie Mihai Guboglu, şi Mustafa Mehmet,
vol. I, Bucureşti, 1966, p. 280.
6
Ibidem, p. 280-281.
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abundente, care au produs inundaţii şi frigul care anunţa o iarnă timpurie7.
Ordinul dat de marele vizir Rustem Paşa pentru ridicarea asediului
Timişoarei pare să fi ţinut cont şi de unele menevre ale lui Martinuzzi, care
a trimis la Poartă haraciul datorat8.
La adăpostul nopţii, trupele lui Mehmed Sokollu s-au retras spre
Belgrad, fără a –i trimite ajutor lui Ulama bey la Lipova. Ştefan Losonczi i-a
urmărit pe turci în retragere, pricinuindu-le mari pierderi şi a a alungat
garnizoana din Felnac care putea ameninţa Timişoara. A reparat şi a
consolidat fortificaţiile Timişoarei.
Oştile reunite ale lui Castaldo (mercenari spanioli, valoni, nemţi,
italieni) şi Martinuzzi (în majoritate secui) au sosit în faţa Lipovei la 4
noiembrie 1551. Artileria grea a lui Castaldo a lovit cu violenţă zidurile,
provocând mai multe breşe, spaniolii şi germanii producând mari poierderi
ienicerilor turci. Garnizoana turcească a lui Ulama paşa s-a închis în cetate.
Castaldo a ordonat atacarea cetăţii pentru a nu da răgaz turcilor iar Pallavici
a deschis focul. Ulama paşa a oferit capitularea Lipovei, promiţând, în
schimbul posibilităţii de retragere, cedarea Cenadului. Din voinţa
cardinalului Martinuzzi s-a încheiat un armistiţiu de 20 de zile, în 16
noiembrie, cu condiţia ca, la expirarea lui, cei 300 de turci câţi mai
rămăseseră, să părăsească cetatea9. Martinuzzi a avut o întrevedere cu paşa,
căruia i-a oferit mijloace de transport şi furnituri şi a poruncit să fie însoţit
până la Tisa.
Dar, la plecarea din Lipova, turcii au fost atacaţi de trupe ungureşti
şi, în urma încăierării, au căzut mulţi din ambele tabere. Ulama paşa rănit
abia a ajuns până la Belgrad 10. În Lipova eliberată a fost lăsată o garnizoană
spaniolă în frunte cu Aldana, restul armatei plecând spre Transilvania,
oprindu-se la castelul de la Vinţul de Jos, proprietate a cardinalului, unde la
17 decembrie 1551 a fost ucis Martinuzzi de mercenarii generalului austriac
Castaldo.
Sultanul Soliman Magnificul, ocupat cu campania din Iran, l-a
destituit din funcţie, la 22 aprilie 1552, pe serdarul Mehmed Sokollu pentru
greşelile făcute în campania militară din Banat din 1551. În locui lui,
comanda supremă a armatei otomane în Europa, a fost acordată celui de-al
doilea vizir, Kara Ahmed paşa, un comandant capabil, care aducea cu el
câteva zeci de mii de ieniceri, cu tunuri şi cuirasaţi. La Belgrad s-a unit cu
7

Petru Iambor, op. cit., p. 17.
Hurmuzaki, Documente, II/4, nr. CCCCXVI, p. 650.
9
Petre Iambor, op. cit., p. 17-18.
10
***Cronici turceşti privind Ţările Române, p. 281-282.
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oastea lui Mehmed Sokollu, plecând spre Timişoara, unde au ajuns la 27
iunie 155211.
Comandantul Timişoarei, Ştefan Losonczy nu dispunea pentru
apărarea Timişoarei decât de vreo 2300-2500 ostaşi, din care 400 de
mercenari spanioli şi germani aflaţi sub comanda lui Alfonso Perez.
Generalul austriac Castaldo a trimis câteva sute de soldaţi în ajutorul lui
Aldana, comandantul cetăţii Lipova, care însă nu a intervenit în ajutorul
asediaţilor din Timişoara12. În realitate, cucerirea cetăţii Timişoara nu a
presupus un efort deosebit pentru trupele comnadate de Kara Ahmed paşa,
dat fiind faptul că, după părerea exprimată de generalul Castaldo înainte de
începutul asediului (3 iulie 1552), fortificaţia nu putea rezista mai mult de o
lună atacurilor otomane. Cunoscând amploarea pregătirilor din tabăra
otomană şi slăbiciunea lucrărilor de fortificare, generalul castaldo, pentru un
moment, a propus predarea cetăţii fără luptă. Modul cum s-a desfăşurat
asediul (3-26 iulie 1552) şi predarea cetăţii Timişoara au confirmat
realismul generalului austriac. Iar dacă asedeiul cetăţii Timişoara a durat
peste 3 săptămâni, faptul s-a datorat rezistenţei înverşunate a garnizoanei şi
locuitorilor oraşului13.
La aflarea veştii despre căderea Timişoarei, Aldana, comandantul
spaniol al Lipovei, de frica turcilor, cu toate protestele soldaţilor spanioli din
subordine şi cu insistenţele altor comandanţi de detaşamente militare locale
dispuşi să reziste, a distrus tunurile şi a aruncat în aerdepozitele de prf de
puşcă, fugind în Ardeal, astfel că turcii au putut intra în Lipova fără să
întâmpine nici o rezistenţă14. Trădarea lui Bernardo de Aldana, care a părăsit
cetatea Lipovei la scurtă vreme după capitularea cetăţii Timişoara, a asigurat
succesul operaţiunilor militare turceşti pe valea Mureşului15.
Ahmed paşa a rămas în Timişoara, lăsând pe seama lui Hassan
prădarea ţinuturilor şi cucerirea fortificaţiilor şi a principalelor localităţi.
Astfel că „peste 20 de cetăţi şi fortăreţe au fost cucerite în acestă expediţie
strălucită, fiind luate în stăpânire unele prin acordarea iertării iar altele prin
puterea săbiilor vărsătoare de sânge”16.
Totodată, oastea vizirului Kara Ahmed paşa a cucerit, în vara anului
1552, întreg teritoriul fostului comitat Timiş, precum şi unele părţi din
11

Petre Iambor, op. cit., p. 18-19.
Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman, Bucureşti, 1978, p. 194.
13
Cristina Feneşan, Cultura otomană a Vilayetului Timişoara (1552-1716), Editura de
Vest, Timişoara, 2004, p. 33-34.
14
Aurel Decei, op. cit., p. 195.
15
Cristina Feneşan, op. cit., p. 35.
16
***Cronici turceşti privind Ţările Române, p. 539.
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comitatele Arad şi Zărand. Au fost atacate de turci cetăţile Arad şi Felnac,
care s-au predat fără rezistenţă. Pătrunderea armatelor otomane în Banat şi
succesele lor rapide i-au înspăimântat pe căpitanii generali ai Transilvaniei.
Mercenarii generalului austriac Castaldo erau insuficienţi pentru o
confruntare serioasă cu armata otomană17. Au fost cucerite de turci
următoarele localităţi şi fortificaţii, cele mai multe constituind linia
defensivă a Mureşului: Şoimuş, Radna, Arad, Ciala, Pâncota, Şemlac,
Felnac, Igriş, Cenad, Nădlac etc. Anton Verancsics relata că în 1552 turcii
au cucerit uşor Aradul pentru că nu avusese nici valuri, nici ziduri18.
Banul Lugojului şi Caransebeşului, Petru Petrovici, a cerut
sultanului otoman restituirea cetăţilor Lipova şi Timişoara, în favoarea
principelui Ioan Sigismund Zapolya, fără rezultat însă, deşi în această
problemă a intervenit la Poartă şi ambasadorul regelui Franţei19.
Potrivit unei tradiţii locale, turcii ar fi ucis un episcop ortodox în
Lipova, prin 1551-1552. Documente otomane din 1554 îl menţionează pe
episcopul ortodox sârb Nestor în oraşul Lipova dar un episcop ortodox sârb
apare la Lipova încă din 154220. Autoritatea episcopului ortodox se extindea
asupra arealului geografic reprezentat de valea Mureşului inferior21. În anul
1563, un episcop ortodox cu numele Daniil încerca să-şi cumpere casă în
Lipova22. Nu ştim sigur dacă Lipova a fost realmente sediul unei eparhii
ortodoxe organizate sau doar reşedinţa unor episcopi pribegi. De asemenea,
în timpul asediului Lipovei din 1551, mănăstirea franciscanilor conventuali
a fost distrusă de turci Unele informaţii susţin că monahii supravieţuitori sar fi retras, în anul 1552, la Radna, pe malul drept al Mureşului, la baza
dealului Cioca Igriş23.
Consecinţele cuceririi otomane
După ocuparea Banatului de câmpie, turcii au organizat o nouă
unitate administrativ-militară, un vilaiet (Temeşvar vilayeti), în frunte cu
un beglerbeg cu rang de paşă, uneori şi de vizir. Vilaietul a fost împărţit de
la început în 5 sangeacuri, în frunte cu sangeacbei: Timişoara, Arad,
17

Petru Iambor, op. cit., p. 16.
Cf. Egon Dorner, Cu privire la ruinele unei biserici lângă Arad din feudalismul timpuriu,
în ”Ziridava”, I,1967, p. 21-22.
19
Petru Iambor, op. cit., p. 23.
20
Detalii la Marius Diaconescu, Un episcop sârb la Lipova în 1542, în ”Arhiva istorică a
României”, I, nr. 2, 2004, p. 29-30.
21
Silviu Dragomir, Studii de istoria mai veche a românilor pe teritoriul diocezei arădane,
în Idem, Studii de istorie medievală, Cluj – Napoca, 1998, p. 133-134.
22
Gheorghe Liţiu, Episcopia Aradului. Schiţă istorică, Arad, 1950, p. 14.
23
Marki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története,vol.I, Arad, 1892,
p. 382-385.
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Lipova, Cenad şi Moldova, împărţite al rândul lor în unităţi mai mici,
numite cercuri (nahia). Mai târziu li s-au adăugat sangeacurile Gyula şi
Ineu, la începutul secolului al XVII-lea 24.
Confruntările militare de la mijlocul veacului al XVI-lea au provocat
mari distrugeri în comitatul Arad. Acum a fost incendiată şi distrusă basilica
capitlului din Arad, provocându-se şi distrugerea unei părţi din arhiva
capitlului25. De altfel, capitlul catolic din Arad şi-a încetat definitiv
activitatea. Raportul lui Georg Werner (încep. sec. XVI-1553), elaborat în
1552 menţionează distrugerile săvârşite de turci: ”...Şi capitlul de Arad, care
acum este fără de prepozit şi e risipit, are anumite bunuri în Transilvania.
Membrii pribegi ai capitlului care au putut să fugă de stăpânirea turcilor, se
spune că s-ar fi refugiat în diverse locuri...” 26.
Modul în care a fost constituit sandjakul Arad, în anul 1552,
dovedeşte faptul că acolo unde primau interesele strategice ale Imperiului
Otoman, s-au efectuat modificări ale organizaţiei administrativ- teritoriale
comitatense. Sandjakul Arad îngloba nu numai întreg comitatul Arad, ci şi
câmpia de nord a comitatului Zarand, întreg comitatul Bekes, cu excepţia
cetăţii Gyula şi părţile de nord ale comitatului Csongrad (circa 7500 km
pătraţi)27.
Ulterior, turcii au început construirea unor noi fortificaţii, printre
care şi noua cetate a Aradului, situată în actualul centru al oraşului28. În
anul 1554, la Arad a fost ridicată o puternică cetate otomană29. Episcopul
catolic al Oradiei, Matei Zeberdin, consemna la 19 ianuarie 1555
următoarele: ”În anul trecut(1554) paşa Koson a început să ridice în jurul
bisericii Orodului o întăritură oarecare, acum însă ridică un castru...”30
Hărţile medievale şi săpăturile arheologice localizează cetatea turcească în
actualul cartier Drăgăşani din Arad.
Sangeacul Aradului era alcătuit din 3 nahii, incluzând şi partea
cucerită de turci din comitatul Zarand: nahia Arad cu 59 de sate şi 719 case,
nahia din Zarand cu 67 de sate şi 1087 de case şi nahia Bichiş (care
24

Aurel Decei, op. cit., p.195-196.
Geza Kovach, Lupta antiotomană, p. 139.
26
+++Călători străini despre Ţările Române, vol. II, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.
24.
27
Marki Sándor, op.cit.,vol. II/2, Arad, 1895, p. 1-2.
28
Geza Kovach, Documente despre începuturile Aradului, în ”Ziridava”, VI, 1976, p. 126127.
29
Mihai Maxim, Ţările Române şi Imperiul Otoman (1400-1600), în +++Istoria Românilor
(tratat), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (coord. acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Camil
Mureşan, acad. Ioan Aurel Pop), vol. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2012, p. 656.
30
Egon Dorner, op. cit., p. 21.
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cuprindea şi unele sate din Arad) cu 61 de sate şi 1407 case. sangeacul
Lipovei cuprindea părţile comitatului Arad de la sud de Mureş, între care
nahia Felnac cu 22 de sate şi 579 de case. O conscripţie turcească din anul
1574, menţionează 113 sate pe teritoriul sangeacului de Arad31. Stăpâni în
zonă, turcii au donat sate întregi spahiilor şi au pretins populaţiei o serie de
dări diferite de cele anterioare.
În anul 1566, o dată cu cucerirea cetăţii Gyula, structura
administrativ – militară a vilayetului Timişoara a suferit modificări, Gyula
devenind reşedinţă de sandjak, în timp ce Aradul s-a trasformat dintr-un
centru de sandjak într-unul de nahiye32. Paralel cu refacerea, fortificarea
şi înzestrarea cu trupe a cetăţii Timişoara, turcii au reconstruit cetatea
Lipovei. Sultanul a justificat fortificarea lor prin importanţa strategică
pentru hotarul Imperiului Otoman. Refacerea şi fortificarea cetăţii Lipovei a
fost o acţiune de durată, sub coordonarea lui Kasîm paşa33.
Transformarea cetăţii de pe valea Mureşului într-o bază strategică
otomană de mare însemnătate a fost, la 1 decembrie 1555, argumentul
decisiv invocat de Gazi Kasîm paşa pentru a obţine mutarea la Lipova a
reşedinţei beglerbegului de Timişoara. Lipova a devenit pentru scurt timp
(2 ani) centrul administrativ – militar al vilayetului Timişoara, în anul 1557,
beglerbegul tranferându-şi din nou reşedinţa în cetatea Timişoara34.
Conform sistemului otoman, întreg pământul a trecut în proprietatea
statului(miri), adică a sultanului, care şi-a oprit o parte din domenii, restul
fiind dat dregătorilor (haas-uri, ziamete), oştenilor (timaruri) şi spre folosul
cultului religios (vacuf-uri). Nobilimea maghiară, proprietară de domenii, în
comitatul Arad, a dispărut treptat, pierind în timpul luptelor sau refugiinduse în teritoriile neocupate de turci. Regimul juridic al teritoriilor cucerite era
fixat de la Istanbul, prin coduri de legi (kanunname-le) speciale, care ţineau
însă seama de ordinea juridică anterioară cuceririi35. În această privinţă,
pentru veacul al XVI-lea, dispunem de kanunname-le pentru sangeacurile
Lipova (1554)36, Timişoara (1554)37, Cenad şi Gyula (1566)38.
31

Detalii la Marki Sándor, op.cit., vol. II/2, Arad, 1895, p. 4-5; Geza Kovach, op. cit., p.
139-140.
32
Cristina Feneşan, op. cit., p. 40.
33
Ibidem, p. 44-45.
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Ibidem, p. 54.
35
Avram Andea, Banatul cnezial până la instăpânirea habsburgică (1718), Editura
Banatica, Reşiţa, 1996, p. 167-168.
36
Cristina Feneşan, Instaurarea dominaţiei otomane în ţinutul Lipovei în lumina codului de
legi (kanunname) din 1554, în ”Studii şi Comunicări de Istorie”, Caransebeş, 1979, p. 319340.
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Unii dintre cnezii şi nobilii români obţin timaruri din partea
paşalelor. În sangeacul Lipovei, la 3 august 1560, la doar câţiva ani după
cucerirea otomană a comitatului Arad, era acordat un timar fostului creştin
Gyurko, islamizat, fiul lui Popa Petre, devenit spahiu39. În anul 1564, un
supus creştin din sangeacul Aradului (probabil din rândul cnezilor sau
nobililor români) obţinea ca feud militar un timar cu un venit de 6000 de
aspri anual40.
Din codurile de legi otomane rezultă că ţăranii –raia aveau
următoarele obligaţii faţă de stăpânul pământului pe care era aşezat: să-i
plătească ”darea ogorului”, să-i construiască un hambar pentru cereale şi săi ducă recolta până la acel hambar sau până la cea mai apropiată piaţă, să-i
dea dijma din produse, să-i plătească morăritul, stupăritul, păşunatul,
fumăritul etc. Dacă trei ani la rând ţăranul nu lucra lotul său, ce făcea parte
din timar, atunci el pierdea acest lot. Dacă fugea clandestin, ţăranul –raia
putea fi urmărit şi adus înapoi timp de 10 ani; abia după aceea putea scăpa
de sub urmărirea timariotului. În afara acestor dări către deţinătorul direct al
timarului, ţăranul –raia era obligat să plătească anumite dări către stat
(stăpânul suprem al pământului): oieritul, gizye –ul (capitaţia
nemulsumanilor), precum şi contribuţii extraordinare. Iar răspândirea
corupţiei a contribuit la o largă proliferare a mitei41.
Cucerirea otomană a determinat dispariţia comitatului Arad ca
structură administrativ-teritorială(1552). În locul comitatului, Imperiul
Otoman a creat sandjakul, ulterior nahiye de Arad, integrată în vilayetul
Timişoara, iar structura socială a suferit modificări importante în timpul
ocupaţiei otomane.

Valeriu Veliman, Documente turco – osmane privind vilaietul (eialetul) Timişoara, în
”Revista Arhivelor”, LXII, 1985, nr. 4, p. 418-422.
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Mihai Maxim, Teritorii româneşti sub administraţie otomană în secolul al XVI-lea, în
”Revista de Istorie”, XXXVI, 1983, nr. 9., p. 880.
39
Mustafa A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, vol. I (1455-1774),
Bucureşti, 1976, p. 56.
40
Valeriu Veliman, op.cit., p. 414.
41
Detalii la Mihai Maxim, Ţările Române şi Imperiul Otoman (1400-1600), p. 661.
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Aspecte ale reformei printre români în comitatul Zarandului
în secolele XVI-XVII
Gheorghe Mihuţ,
Ineu
Abstract
The Reform becomes in Zarand District in the 16th century through
Francisc Achim, who shared the Calvinist Council in Oradea (1569). He
was a reverend in Voievodeni village. Then the Reform was extending
through Mihail, who was ennobled in 1608.
In 1643 a calvinist reformed
Archipriest Institution was
demonstrated in Vârfurile village the (Ciuci) , where the archipriest Petre
Ciuceanu was ennobled in 1648. We can discuss in the same time about the
survival of the Reformed Romanian Archipresbiterian and the Orthodox
Church also, between the 16th and 17th century. Although the orthodox
believers have shared the reformes principles, they have not agreeed
entireness with the Helvetic Confession.
Starting with initiation and spreading the Catholic ideas amoung the
Romanian people, the Romanian Reformed Church died in the beginning of
the 18th century.
Răspândirea Reformei în părţile Partiumului a început încă de la
1545 la Ardud, unde a avut loc primul Sinod al comunităţilor maghiare.
Înaintarea ei s-a datorat toleranţei reciproce între confesiunile creştine de pe
pământul Transilvaniei, toleranţă ce a devenit o regula a politicii religioase1.
Desprinderea de biserica catolică a bisericii reformate a fost
anevoioasă. Fondarea bisericii reformate (calvine) s-a făcut şi cristalizat
după Sinodul de la Aiud din1564. După Dietele de la 1566 de la Alba-Iulia
şi Sibiu, a început presiunea pentru trecerea românilor la ideile Reformei. E
demn de remrcat că în cărţile Reformei din Sibiu şi Braşov se specifică
interdicţia rebotezării românilor care ar primi ideile Reformei, interdicţie
reluată şi în Sinodul de la 16722.

1

Istoria Transilvaniei, vol 2, sub redactia Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari
Andras, Cluj Napoca 2007, p. 240.
2
Ibidem, p. 244.
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Aceasta arată grija reformatorilor faţă de biserica ce nu primea
primatul papal şi legitimitatea unei biserici, care doar în raporturile cu
catolicismul era considerată schismatică. Nerecunoaşterea ei între cele patru
religii recepte se datoreşte în primul rând politicii şi nobilimii care s-a
folosit de avantajele trecutului istoric, şi nu Reformei , care a fost deschisă
de la început faţă de ortodoxie.
Dieta ţinută la 13 decembrie 1566 la Sibiu, care a decretat libertatea
predicării cuvântului lui Dumnezeu şi stârpirea idolatriei, vorbeşte despre:
“conducătorii români care conduc pe orbi şi cari au dus în cursă atât pe ei
cât şi pe săracul popor”3.
Sub domnia lui Cristofor Bathori (1576- 1582), Dieta din 16 aprilie
1577 dă dreptul românilor (murindu-le episcopul) ca “ei să-şi aleagă dintre
sine episcop, ca să nu lipsească între ei predicarea cuvântului lui Dumnezeu
cel viu, ci mai vârtos să sporească”4. Se observă prin aceste reforme grija
pentru răspândirea Reformei printre români.
În acest context, principele Sigismiund Rakoczy, la 15 ianuarie 1608
înnobileaza pe preotul Mihail din Voievodeni cu prilejul trecerii la Reformă,
împreună cu alţi preoţi români “cari s-au abătut mai de curând, de bunăvoie
şi în libertate de la eresurile grecilor şi ale schismaticilor şi au primit
religiunea ortodoxă (calvină )”. Diploma se referă şi la ceilalţi “Pastores
Valachi” de religie calvină care se pot bucura de aceleaşi privilegii, libertăţi
şi prerogative “de care se bucurau preoţii reformaţi ai naţunii maghiare”, şi
chiar de dreptul de a-şi alege episcopii şi seniores (protopopii) din naţiune
lor ca să nu mai depindă de ierarhia sârbilor şi românilor5.
Predicatorul Mihail este scos de sub ascultarea episcopului român
Sava, care avea jurisdicţie asupra “unor biserici sârbeşti şi româneşti …, iar
celorlalţi ierarhi ortodocşi prezenţi şi viitori să nu-l tulbure pe popa Mihai şi
pe ceilalţi preoţi trecuţi la calvini, nepretinzând nici măcar o taxă de la ei”6.
După cum reiese din Diploma lui Sigismund Rakoczy din 1608,
reverendul Mihai “numit chemătorul bisericii posedate de valachii din
Vajdafalva “ este scos de sub jurisdicţia episcopului Sava. Se ştie că episcop
al ortodocşilor din Transilvania era Teoctist (1605-1609), după o cronică de
Pete Bod, „Despre unirea valahilor cu reformaţii“ in: Archivum, nr. XXXIII, an 1870, p.
653.
4
Cipariu Archivum, pag. 654, vezi şi Gheorghe Bariţiu, Studii şi articole, Sibiu 1912, p. 68.
5
George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, ed a 2-a, vol 1, Braşov 1993, p. 205;
Cipariu Archivum, p. 609-610; Ion Mateiu, Preoţimea româneasca ardelenă, p. 27, Sibiu
1911.
6
Archivum p.. 610; St. Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni p. 16; Gruia, Din
trecutul biserii române bihorene, Revista teologică, nr. 1 an II, 1908, p. 15.
3
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la Braşov7. Cine este acest vladică Szaveo al rascianilor (sârbilor) şi
valahilor? După istoricii timpului ar fi un epsicop din familia Brancovicilor
cu sediul la Ineu (Ienopole)8, mai precis episcopul Sava I Brancovici(16041627) cu sediul la Ineu şi Lipova, care în aprilie 1606 recucereşte cetatea
Lipovei de la turci pe seama principelui Stefan Bocskay. Pentru meritele
sale, este dăruit de principele Sigismund Rakoczy cu moşii în părţile
Aradului9.
Cu privire la localizarea localităţii Voievodeni, istoricii noştri se
pronunţă în mod diferit: unii, printre care enumerăm pe Racz Karoly10,
St.Meteş11,
St. Lupşa12, Gruia13, Eugen Arădeanul14 localizeaza
Voievodenii în comitatul Bihorului la Nimăieşti ; alţii localizeaza
Voievodenii (Vaydafalva) în ţara Făgăraşului: George Bariţiu15, Ana
Dumitran şi Gudor Botond16. Caoritegoria altor istorici (dr. Augustin
Bunea17, Ovidiu Ghita18, preot dr. Pavel Vesa19), localizează Voievodenii în
apropierea Crişului Alb, pe lângă Canalul Morilor . Opiniem că Voieodeni
este localitae atestată din 1553 sub numele Vajdafalva şi se află în
apropierea Ineului jud Arad, după cum remarcă istoricul Fabian Gabor,
localitate care, în 1561 era domeniul familei Losonczy. Apropierea de
jursidicţia episcopului sârbesc al Ineului cu o stapânire limitată, exclude
aparteneţa sa de un ţinut din ţara Făgăraşului.
Cât priveşte Nimăieştiul (Nyimsed) , pare mai puţin probabil să fi
fost sub jurisdicţia episcopului Sava, acolo unde în Bihor erau comunităţi
reformate mai puternice.

7

Archivum, nr. XXI, p. 610.
Ibidem, p. 650.
9
St Meteş, Istoria bisericii şi vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, vol
I, Sibiu, 1935, p. 243-244; Pavel Vesa, Istoria Episcopiei Aradului. Istorie, cultură,
mentalităţi ( 1706-1918), p. 510.
10
“Zarandi eghyhaz megye tőrtenté’, localizeaza comunitatea reformata româna la
Nimăieşti Bihor; ea apartinea de senioratul Zarandului, fiind o rezerva a cetatii de la Ineu.
11
Istoria Bisericii Românesti din Transilvania, vol I, p. 249.
12
Istoria bisericeasca a românilor bihoreni, vol I, Oradea, 1935, p. 15-16.
13
„Din trecutul bisericii române bihorene”, în: Revista Teologică, nr. 1, an 1908, p. 15.
14
Mitropolia Banatului, nr. XLVI 1982, p. 260.
15
Ibidem, p. 205.
16
Relatii interconfesionale romano-maghiare în Transilvania, mijlocul sec XVI-primele
decenii sec XVIII, p. 123.
17
Autonomia bisericească, Blaj,1903, p. 340; Vechile episcopii românesti, Blaj, 1902, p.
70-71.
18
Istoria Transilvaniei, vol 2, Cluj, 2007, p. 271.
19
Ibidem, p. 51.
8
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Se pare că reformaţia în ţinutul Ineului, la Voievodeni, are rădăcini
mult mai timpurii. În 10 octombrie 1569, la Sinodul calvin de la OradeaMare, participă şi un preot român din Voievodeni. Numele lui este Francisc
Achim (Franciscus Atimus Pastor Ecclesiae in Vayda Caba) , care a subscris
cu mâna proprie confesiunea şi hotărâile Sinodului20.
Reformaţia nu a fost impusă prin forţă. Dieta de la Sibiu din 30
noeimbrie 1566, prin două articole de lege stipulează o dispută teologică cu
episcopul George al calvinilor, a preoţilor români21. Cunoscând situaţia şi
gradul cunoştinţelor teologice la preoţii români22(Matei al Mirelor23,
arhiereu grec trăitor în Tara Românească prin 1611-1621, scrie despre
situaţia clerului Bisericii naţonale :”în biserici, preoţii nu ştiu să boteze, nu
stiu sa faca liturghia, când le vorbeşti de misterele credinţei stau şi se miră
ca şi câd le-ai vorbi de lucruri de pe cealaltă lume; barbaria lor e completă,
neştiind decât să manânce colivele, şi colacii ce li se aduc”) , cu siguranţă că
această disputa nu le-ar fi ajutat ci mai uşor ar fi primit învăţătura cuprinsă
în cărţile calvineşti, mai ales că trecerea la credinţa reformată era urmată şi
de unele scutiri de taxe. Apoi, era dorinţa românilor de a învăţa carte în
ungureşte şi în limba latine pe care o promovau principii ardeleni. De fapt,
Gabriel Bathori în 1609, dă o diplomă prin care preoţilor români “fără voia
domnului său…slobozie să aibă a schimba locul cel dintâiu unde-i va plăcea
lui să aleagă loc de popie, şi să se mute…fără de nici o sminteală cu ştirea
vlădicii lor, care locuieşte în Bălgrad”24. Se remarcă aceste drepturi pentru
preoţii români de confesiune grec-orientală, cu atât mai mult cei de
confesiunea helvetică vor beneficia şi de alte drepturi şi favoruri.
În 1643 principele Gheorghe Rakoczy I, prin decretul din 10
octombrie înfiinţează senioratul (protopopiatul reformat) din Vârfurile
(Ciuci) pe seama românilor din comitatul Zărandului. De fapt, potrivit
diplomei emise de principele Stefan Simeon, erau scoşi de sub jurisdicţia
episcopului ortodox român de Bălgrad bisericile din Alamor, Orăştie, Haţeg,
20

Lampae Fr. Ad., Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transilvania, Traiecti, p.
248; Gruia, op. cit., p. 16; A. Bunea, Autonomia bisericească, p. 340-341; dr Iacob Radu,
Istoria diecezei romana unite a Orăzii Mari, Oradea, 1930, p. 9; St Metes (dupa istoricul
Metes popa Mihail este urmasul lui Achim el primind in 1608 drepturi egale cu ale
pastorilor calvinii), op cit., p. 248.
21
G. Baritiu, Studii şi articole, Sibiu, 1912, p. 68.
22
Vezi situatia din timpul vladicii Atanasie Anghel cu privire la nestiinta de carte in randul
preotilor, appud. St Lupsa Biserica ardeleana si Unirea, in anul 1697-1701, in B.O.R .
1949, nr 1-2, p. 37.
23
Virgil Cândea, Raţiunea dominantă, contribuţii la istoria Umanismului românesc, Cluj,
1979, p. 35.
24
Gheorghe Sincai, Hronica romanilor, tom 2, 1969, p. 420.
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Hunedoara, Ilia, de pe Criş şi trei protopopi din ţara Oltului, ceea ce
înseamnă că protopopiatele mai-sus numite erau deja constituite25. Stim ca
seniorul care a precedat pe Petre Ciuceanul a fost destituit, el fiind
nevrednic de slujba sa prin lipsă de zel sau progres pentru lucrarea
reformatoare.
În 1648, la 15 decembrie , Gheorghe Rakoczy II dă o diploma de
înnobilare pentru Petru Ciuceanul (Csucsy) care este instituit în senioratul
român zărăndean, unde are misunea”să propovăduiască învăţăturile
Domnului în limba românească” şi să combată superstiţiile de la botez şi
cununii …să impună catehismul român rakoczian , să nu facă divorţuri şi să
asculte de episcopul ortodox (calvin maghiar)26.
Referitor la conditiile impuse protopopului Petru din Ciuci din
senioratul româno-calvin din Vârfuri la 15 decembrie 1648, remarcăm
urmatoarele: 1)“să propovăduiască învăţăturile Domnului în limba româna
atât el cât şi preoţii lui “ nu pare a fi o măsură de maghiarizare, folosinţa
limbii române în cult şi nici folosirea catehismului românesc calvin din
1642 si 1648 care conţinea învaţătura bisericească explicată în limba
română, acea “Întrebare creştinească “care dezvolta gândirea bisericească
într-o epocă în care cărţile româneşti erau rare şi prin care dezbaterea
teologică ajungea în mass-media româneasca la fel ca şi în Europa
apuseană; 2)să combată superstiţiile, “boscoanele de la botez şi cununii”, pe
care trebuiau să le părăsească, o cerinţă ce avea în vedere purificarea de
elementle pagâne ale cultului şi totodată simplificarea ritualului de lucrurile
de prisos; 3)să nu despartă căsătoria fără autorizarea superintendentului
calvin. Dar chiar canoanele 87 si 93 ale Sinodului VI ecumenic (Trulan) pun
îngrădiri divorţului. Nici aceasta a nu pare o măsură restrictivă, dacă se are
în vedere concubinajul şi moralitatea epocii27, dar mai ales faptul că preoţii
desfăceau cununiile cu prea mare uşurinţă şi chiar pentru foloase materiale.
Situaţia e pomenită şi în documentul emis de George Rakoczy I la 9 august
1639 la Alba- Iulia prin împuternicirea vlădicului Gheorghe Ghenadie: “să
poată pedepsi după slujba şi demnitatea sa pe toţi acei preoţi români care sar purta imoral sau ar desface fără a avea căderea pe cei căsătoriţi, iar pe
25

Nicolau Popea, Veche Mitropolie ortodoxă româna a Transilvaniei, Sabiniu, 1870, p. 7577; dr. A. Bunea, Vechile episcopii, p. 97-98.
26
Traian Mager, Tinutul Halmagiului, partea I, Arad,1938, p. 60; Marki Sandor Arad
varmegye es Arad szab kir város tőrtenete (Istoria comitatului Arad si a orasului liber
regesc Arad), vol 2, 1895, p. 241; Gruia, Revista Teologică, nr 1, an II, 1908, op cit., p. 1516.
27
Situatie care a perpetuat in cadrul Bisericii ortodoxe mai ales sub episcopii sârbi şi in
veacurile viitoare, chiar în zonele care fac obiectul dezbaterii noastre-vezi Cornelia Bodea,
“Moise Nicoara 1784-1861 “, Diecezana, Arad, partea I (…1825), p. 47-49.

70

aceia cari ar fi găsiţi că fac astfel de excese să-i poată lipsi de preoţie (după
rânduiala cea veche)…şi să rostească asupra lor sentinţe”28. Mai mult, e
vorba se o supunere fata de legile ţării , astfel Adunarea generală din Alba
din 11 martie 1646, în articolul 4, decide că oficialii care despart căsătoriile,
mai ale între români, să se pedepsească29. Reproşul adus biserici reformate
este neîntemeiat aşa după cum arată atât legile ţării care incriminau divorţul,
cât şi situaţia morală a credincioşilor. Întru toate să asculte de episcopul
ungur calvin şi să i se supună, deoarece răutatea a început să se
răspândească de pretutindeni, îi îngăduie să cerceteze bisericile, cari îi sunt
supuse şi vizitaţiunile acestea să le facă după obiceiul vechiu recunoscut”.
Având în vedere reformarea bisericii româneşti e remarcabil faptul că şi alţi
ierarhi români au primit această subordonare faţă de episcopul calvin (vezi
Simion Stefan, care a făcut lucruri deosebite pentru neamul românesccapodopera “Noul Testament de la Bălgrad).
Traian Mager vorbeşte de o sistare a senioratului sau seniorului Petre
Csucsy în 1665, pentru încasare de vamă ilegală30. Istoricul Marki Sandor
are în opera citată chiar o fotografie a bisericii reformate române din
Ciuci(Vârfurile) care aparţinea în 1895 bisericii ortodoxe31. În localitatea
Brusturi se semnalează o parohie reformată, înfiinţată în timpul stăpânirii
familei Bethelen32.
La 2 aprile 1650 principele Gheorghe Rakoczy al II-lea înnobilează
pe Ioan Siad pentru trecerea la biserica ortodoxă reformată. Preotul Ioan Pop
din Şiad provide din zona Beliului (localitatea Şiad, mutat în Bihor la
Ucuriş)33.
Printre cărţile vechi ce au circulat în zona Zărandului amintim: Palia
de la Orăştie din 1581-1582, care a circulat în sec.al XIX-lea în localităţi
situate periferic Ineului34. Noul Testament de la Bălgrad a fost găsit în
localităţi ca Beliu, Buhani, Chişlaca, Crişeni, Corbeşti, Juliţa, Laz,
Şomoşcheş, şi arată penetrarea reformei chiar în biserica ortodoxă prin

Veress Andrei, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Tării Românesti,
vol 9, p. 63.
29
Archivum, nr. 22, 1869, p. 436.
30
Tinutul Halmagiului, p. 172.
31
Marki, op. cit., p. 238.
32
Eugen Aradeanul, Contributii cu privire la viata bisericesca romaneasca din partile
aradene secolul XVI-XVII, în: “Mitropolia Banatului” nr 46, 1982, p. 261, apud după St.
Lupsa, Gh Litiu - Istoria eparhiei Aradului, mss, vol. I, p. 116.
33
St. Lupsa, Istoria bisericeasca a românilor bihoreni, p. 16.
34
Florian Dudas, Vechi cărţi româneşti călătoare, Bucuresti, 1987, p. 149.
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Simion Stefan, om iluminat şi deschis cuvântului lui Dumnezeu pentru
popor35.
Biserica ortodoxă a acceptat Reforma, curent de ampolare
europeană, fără a deveni în majoritatea ei o biserică calvină. Reforma nu a
urmărit desnaţionalizarea şi magharizarea românilor prin biserică, aşa cum
susţin unii istorici, atâta vreme cât ea a dat românilor limba şi cultura scisă
în biserică, arme care au întărit identitatea naţională. Se poate vorbi despre
un român reformat; calvinismul sau protestantismul, fiind confesiuni
europene cu caracter universal şi nu o identitate naţională.
“Prea ne deprinsesem a vorbi de rău pe protestanţi, pe calvini mai
ales. Ei ne-au dat cărţi româneşti, ne-au dat oratori predicatori…ne-au dat
studenţi români în străinătate…şi în Sinoade fie şi conduse arbitrar, luptau
contra formelor interioare ale superstiţiei religioase, nu numai contra
credinţei vechi; iar dacă nu aprobăm această luptă, pe aceea n-avem încotro,
trebuie s-o aprobăm ; de la ei ni s-au infiltrat şi primele începuturi de
organizaţie stabilă bisericească“36.
Prezenţa reformei printre românii din comitatul Zărandului arată
primirea ideilor reformatoare venite din Apus, deschiderea românilor spre
nou, spre civilizaţie, dar totodată şi dorinţa de reformare a obiceiurilor
anacronice şi imorale, a perpetuării simoniei în biserică şi nu în ultimul rând
remarcabila toleranţă care ne-a situat la momentul secolelor XVI-XVII dacă
nu pe primul loc, atunci pe primele locuri în Europa creştină.

35

Fl. Dudas, op. cit., p. 158.
Apud Maria Somesan, Inceputurile Bisericii române unite cu Roma, Bucuresti, 1999, p.
25; Relatii interconfesionale româo-maghiare in Transilvania, p. 131-132.
36
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Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe o bulă de aur sigilară a lui
Mihnea Turcitul
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Abstract
The author presents a gold sealing bulla assigned to Mihnea
Turcitul, the voivode of Wallachia.
On the obverse were represented the two characters: Mihnea the
voivode with Mrs. Ecaterina, his mother, wearing cloaks and having crowns
on the head, sitting on their knees face to face and each of them holding
with their hands the stem of a tree.
On reverse, is shown the holy prooroc Ilie, reproduced on a half,
having beard and an halo around the head, wearing over his shoulders an
opened cloack closed just on the neck and holding his both hands over the
abdomen.
Key words: Wallachia, Mihnea Turcitul, Mrs. Ecaterina, gold sealing bulla,
16th century.
De la Mihnea Turcitul voievodul Ţării Româneşti (1577-1583;15851591) sunt cunoscute două bule de aur sigilare,1 una datată 15892 şi a doua,
Bulă=sigiliul atârnat, confecţionat din metal (aur, argint, plumb). În sigilografia
românească bulele sigilare de aur sunt singurele sigilii duble, vezi Dicţionar al ştiinţelor
speciale ale istoriei, Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică,
paleografie, sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 57.
2
În legătură cu bula de aur sigilară din 1589 a lui Mihnea Turcitul, vezi P. V. Năsturel,
Nova Plantatio şi regii României-moştenitori ai împăraţilor Bizanţului. Studiu sfragistic
din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text, în “Revista pentru
Istorie, Arheologie şi Filologie”, XV, 1914, pp. 44-45, fig. 46; C. Moisil, Bule de aur
sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, în “Revista Arhivelor”, Anul I, nr. 2,
1925, pp. 256-259 + tab. IV, fig. 3-4; idem, Vechi sigilii domneşti, 3. Cu tipuri
iconografice, în “Universul”, LVIII, nr. 60, din 5 martie, 1941, p. 2, fig. 4; idem, O nouă
bulă de aur sigilară din Ţara Românească, în “Buletinul Ştiinţific”, Secţiunea de Ştiinţe
Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice, III, 1951, pp. 13-24, fig. 3-4; Damian P. Bogdan,
Diplomatica slavo-română, în “Documente privind Istoria României”, Introducere, II, Edit.
Academiei R. P. R., 1956, pp. 153-154; Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării
Româneşti, în “Documente privind Istoria României”, Introducere, II, Edit. Academiei R. P.
R., 1956, p. 383; I. D. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din
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nedatată. Bula de aur sigilară3, datată 1589 are pe avers, tipul combinat
realizat prin contopirea tipului heraldic cu tipul iconografic, iar bula
nedatată are pe avers o reprezentare de tip iconografic. Pe revers, bula de
aur din 1589 are o scenă religioasă, iar bula nedatată, un sfânt protector în
legătură cu hramul lăcaşului căruia i s-a acordat diploma - Sfântul Proroc
Ilie4.
În rândurile de mai jos ne propunem să descriem amănunţit bula de
aur sigilară nedatată de la Mihnea Turcitul5, care are pe avers o reprezentare
iconografică, iar pe revers, este înfăţişat Sfântul Proroc Ilie, personaj care
până în prezent, pe acest sigiliu de aur a fost insuficient prezentat.
Bula sigilară este confecţionată din metal aurit (cu diametrul de 75
mm) şi are pe marginea superioară două găuri, iar pe cea inferioară, una.
Prin cele trei orificii se introducea şnurul şi firul de aur cu care s-a prins
bula sigilară de actul pe care îl valida.

peceţile şi bulele sigilare de aur, în “Studii şi Cercetări de Numismatică”, I, 1957, p. 379;
Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti 1977,
pp. 55 şi pp. 216-217, pl. V, 5; Maria Dogaru, Din heraldica României, Edit JIF, 1994, p.
37, nota 12; Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală, Silex, Casă de
Editură, Presă şi Impresariat, Bucureşti,1996, pl. III, 6; Maria Dogaru, Bulele de aur
folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, surse pentru cunoaşterea artei feudale
româneşti, în“Ziridava”,XXI, 1998, p. 420; Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor ţărilor
române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), Edit. Istros, Brăila 2005,
p. 85; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I, Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti
2006, pp.100-101 şi p. 171, fig. 77a-77b; Augustin Mureşan, Olivian Mureşan, Bule de aur
emise în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, „Vasile Goldiş”, University Press, Arad,
2011, pp. 32-33.
3
Bula de aur de la Mihnea Turcitul a fost ataşată de un act de danie emis la 8 februarie
1589, pentru Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos-Grecia), unde se află şi în prezent,
împreună cu pergamentul de care a fost atârnată. Ea a fost făcută cunoscută, în ţară, printr-o
fotografie trimisă lui Constantin Moisil, de către Stoica Nicolaescu, profesor la Şcoala
militară de Infanterie şi cunoscut slavist, vezi C. Moisil, Bule de aur sigilare de la
domnii…, p. 258.
4
Despre Sfântul Proroc Ilie, vezi Vieţile Sfinţilor de peste tot anul după mineie *
Sinaxarele din Triod şi Penticostar, Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Edit. Biserica Ortodoxă Alexandria,
2002, p. 452 şi Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Edit.
Sophia, Bucureşti 2006, pp. 154-156. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este sărbătorit în data
de 20 iulie, vezi Anexa VI, Lista alfabetică de sfinţi, sărbători ortodoxe şi diferite denumiri
cronologice, în „Documente privind Istoria României, Introducere”, vol. I, Edit. Academiei
R. P. R., 1956, p. 523.
5
Această bulă de aur se păstrează în colecţia de sigilii a Cabinetului numismatic al
Bibliotecii Academiei Române.
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Pe avers (Fig.1) s-au reprezentat două personaje: Mihnea voievod,
cu doamna Ecaterina, mama sa, purtând fiecare mantie lungă de ceremonie
şi coroană domnescă, stând în genunchi, faţă în faţă, având între ele un
arbore cu rădăcini sub formă a trei arce de cerc îmbinate şi coroana conică.
Voievodul ţine mâna dreaptă spre partea superioară a tulpinei pomului şi cu
stânga, îl atinge, iar doamna, ţine cu ambele mâini, tulpina în dreptul mâinii
stângi a lui Mihnea, fiul ei. La spatele fiecărui personaj domnesc se află câte
un motiv floral.
În exergă, între două cercuri şnurate s-a scris legenda în limba
slavonă pe care o dăm în traducere: † ACEASTĂ PECETE [AU FĂCUT-O]
IO MIHNEA VOIEVOD ŞI MAMA SA DOAMNA ECATERINA.
Începutul şi sfârşitul legendei sunt separate de o cruce. Textul legendei este
în strânsă legătură cu aversul bulei sigilare. Din punct de vedere al
conţinutului această legendă cuprinde: adjectivul demonstrativ
(ACEASTĂ), apelativul sigilar (PECIAT), atributul teocratic (IO), numele
domnitorului (MIHNEA), titlul (VOIEVOD), calitatea juridică de doamnă
(GOSPOJDA) şi filiaţia, prin menţionarea numelui doamnei
(ECATERINA), mama acestui domnitor. De menţionat faptul că, dintre
toate legendele bulelor de aur sigilare româneşti, cunoscute până în prezent,
filiaţia, element al intitulaţiei, apare numai, în textul legendei acestei bule
nedatate a lui Mihnea Turcitul.

Fig. 1. Bula de aur sigilară de la Mihnea Turcitul (avers)
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Pe revers (Fig. 2) câmpul sigilar îl înfăţişează pe Sfântul Proroc Ilie,
redat trei sferturi, văzut din faţă, cu plete, barbă şi mustaţă, nimb în jurul
capului, îmbrăcat în hiton, poartă peste umeri o mantie deschisă încheiată
numai la gât, ţinându-şi ambele mâini îndoite din cot, la abdomen. Chipul
său, precum şi unele detalii ale feţei, ca de pildă pomeţii obrajilor şi barba
sunt bine subliniate. De asemenea se văd bine degetele de la mâini. În
dreapta personajului, în limba slavonă, scrie: SFÂNTUL, iar la stânga
acestuia, pe două rânduri, în aceeaşi limbă: ILIE PROROCUL. De o parte şi
de alta a acestuia, sunt ornamente florale. Înfăţişarea Sfântului Proroc Ilie pe
reversul acestei bulei, nu este întâmplătoare, deoarece mănăstirea Deropoli
(Epir), căreia i s-a acordat diploma cu bula de aur, avea ca hram acest sfânt6,
aşa cum rezultă din textul legendei de mai jos.
În exergă, între două cercuri şnurate, s-a gravat legenda în limba
slavonă care în traducere în limba română vine: † MĂNĂSTIREA
NUMITĂ DEROPOLI, CU HRAMUL SFÂNTUL ILIE PROROCUL7.
Începutul şi sfârşitul legendei sunt delimitate de o cruce. Textul legendei se
referă la denumirea mănăstirii Deropoli8 (Epir) şi hramul acesteia (Sfântul
Ilie Prorocul).

Fig. 2. Bula de aur sigilară de la Mihnea Turcitul (revers)
Vezi Petre Ş. Năsturel, Mihnea Vodă Turcitul şi mănăstirea Sfântul Ilie din Deropoli
(Epir), în „Dorul” [Danemarca],VI/79 (mai 1996), pp. 38-40.
7
C. Moisil, O nouă bulă de aur sigilară…, pp. 21-22, fig. 13-14; I. D. Ştefănescu, op. cit.,
p. 379; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, op. cit., p. 101, fig. 78a-78b;
Augustin Mureşan, Olivian Mureşan, op. cit., p. 33 şi p. 46.
8
În legătură cu hrisoavele cu bule de aur de care au beneficiat şi mănăstirile Deropolis,
Kruşedol şi Mileševo, vezi Octavian Iliescu, L`héritage de l` idée impßriale byzantine dans
la numismatique et la sigillografie roumaine au Moyen Âge, Byzantina, 3, 1971, pp. 259260.
6
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Dacă unele bule sigilare de aur au reprezentaţi pe avers, domnul cu
fiul, pe această bulă sigilară, nedatată, provenind de la Mihnea Turcitul, s-au
reprezentat domnul ţării, cu doamna Ecaterina, mama sa. Constantin Moisil
care a studiat şi această bulă de aur sigilară a încearcat să lămurească
prezenţa neobişnuită a reprezentării doamnei Ecaterina, mama voievodului
Mihnea Turcitul, pe aversul bulei acestuia9.
În cursul secolelor XVI-XVII se cunosc pentru ambele ţări numai
nouă exemplare, de bule de aur sigilare, toate utilizate exclusiv pentru
pecetluirea unor acte de donaţie către lăcaşurile ortodoxe din Imperiul
Otoman10.
În ceea ce priveşte confecţionarea bulelor de aur sigilare11 ele erau
realizate din punct de vedere tehnic fie dintr-un bulgăre masiv de aur prin
mijlocul căruia se trece şnurul ce-l lega de document, fie prin sudarea a două
plăci rotunde şi bombate pe care se imprima cu ajutorul matricei sigilare,
emblema şi legenda12. La cele două metode, şnurul sau şuviţa de pergament,
care asigurau prinderea bulei sigilare de suport, erau încorporate în metal13.
Bulele de aur sigilare folosite de domnitorii Principatelor Române sunt
confecţionate din două lame de metal14.
Vezi C. Moisil, O nouă bulă de aur sigilară…, pp. 21-22.
Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările româneşti în secolele XVI-XVIII,
Corint, Bucureşti, 2001, p. 75; vezi şi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, op. cit.,
p. 65.
11
Bulele de aur sigilare, denumire pentru sigiliile din aur (sau din argint, în cazul poleirii).
Bula de argint este în cele mai multe cazuri goală în interior. Extinderea sa a avut loc ca şi
bula de aur prin intermediul spaţiului bizantin către Europa. Bula de argint apare rar
neaurită, cel mai adesea în Bizanţ şi în Veneţia. În cele mai multe cazuri însă, apare ca bulă
din argint aurit, vezi Franz Antonius von Klimstein, Imago Expressa Sigillorum, Edit.
« Pardon », Timişoara, 2007, pp. 288 şi 297.
12
După modul de execuţie C. Moisil a împărţit bulele de aur în două categorii: a. masiveformate din bulgări masivi, rotunzi, de aur prin care trece şnurul cu care se ataşau de
documente şi b. lamelare, formate din două plăci de metal rotunde, sudate între ele,
prevăzute cu trei găuri prin care trece şnurul, iar ornamentele şi tipurile sigilare sunt
executate în relief, vezi C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii..., p. 253; Maria
Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti 1976, p. 12; Adina Berciu-Drăghicescu, Ştiinţele auxiliare ale
istoriei, Edit. Universităţii din Bucureşti, 1997, pp. 103-104; Maria Dogaru, Sigilografie
generală. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică, Edit. Academica, Bucureşti,
2002, pp. 32-3 ; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, op. cit., p. 65 ; Augustin
Mureşan, Olivian Mureşan, op. cit., pp. 20-25 ş. a.
13
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, op. cit., p. 65.
14
Vezi Const. Moisil. Bule de aur sigilare de la domnii…, pp. 253-254; Maria Dogaru,
Sigiliile mărturii ale trecutului…, p. 12 şi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru,
op. cit., p. 65.

9

10
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Împreună cu actele de cancelarie de care erau atârnate, bulele de aur
sigilare domneşti sunt mărturii valoroase ale trecutului istoric, pentru
cunoaşterea relaţiilor Ţărilor Române cu lăcaşurile ortodoxe din Imperiul
Otoman cărora domnitorii români le-au acordat între secolele XVI-XVIII,
danii. Datorită importanţei acestor izvoare sfragistice, depistarea,
identificarea15 şi studierea lor amănunţită de către sigilografi este necesară şi
în continuare.

În acest sens, în 1998, prof. univ. dr. Maria Dogaru menţiona că, muzeografii de la
Muzeul de Istorie Prahova au semnalat identificarea unei bule sigilare provenind de la
Mihai Viteazul, vezi Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile…, p. 421, iar în
2003, cercetătorul Petre Ş. Năsturel, prezenta comunicarea O bulă de aur a voievodului
Ieremia Movilă, comunicare la cel de-al XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi,
15-18 mai 2003.
15
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Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698)
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Abstract
The author presents the banner of Constantine Brancoveanu, ruler of
Wallachia (1688-1714). This flag was shaped as a Gonfalone. On the front
of the coat of arms, there is represented the banner of the country, flanked
by the Saints Constantine and Helena and an inscription. On the back of the
flag, there is the religious scene of the Baptism of the Lord. This flag dates
from 1698.
Key words: Wallachia, Constantine Brancoveanu, flag, coat of arms, 17th
century.
Deşi o mare parte dintre steagurile domneşti au intrat în atenţia unor
istorici şi vexilologi1, studierea acestei categorii de steaguri ale domnilor
Ţării Româneşti şi Moldovei încă nu s-a încheiat definitiv. Numeroase
dintre acestea au dispărut din cauza vechimii sau vitregiilor vremurilor şi
nici nu ştim cum arătau. Puţine dintre ele au rezistat străbătând veacurile şi
au ajuns până la noi2. Unele steaguri au fost reconstituite de către specialişti,
Vezi Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Bibliografia vexilologiei româneşti, Complexul
Muzeal Arad, 1999, pp. 35-37.
2
Cel mai vechi steag domnesc din Ţara Românească, cunoscut până în prezent este acela
din vremea voievodului Vlad Vintilă de la Slatina (1532-1535). Cu privire la această
broderie, operă de artă feudală remarcabilă, opiniile dacă piesa este steag sau nu, sunt
împărţite. El este confecţionat din mătase roşie şi are brodat pe câmpul flamurei motivul
iconografic din pecetea domnească, vezi N. Iorga, Două opere de artă româneşti din
secolul al XVI-lea la Muntele Athos, în “Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”,
XXVI, 1933, 75, p. 29; Ştefan Pascu, Istoria medie a României, E. D. P., Bucureşti, 1966,
p. 293.; J. N. Mănescu, În chestiunea tricolorului sub Mihai Viteazul, nota nr. 9; Adina
Berciu-Drăghicescu, G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, Tricolorul României simbol
al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale (coordonator Adina Berciu-Drăghicescu),
Edit. Sigma, Bucureşti, 1995, p. 11; Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în Ţările
Române, în secolele XVI-XVIII, Ediţie revăzută şi adăugită, Corint, Bucureşti, 2001, p.193
ş. a.
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cu ajutorul diferitelor izvoare istorice: documentare, heraldice, numismatice,
sigilografice3 ş.a.
În veacul al XVII-lea în Ţara Românească şi Moldova existau
steaguri de mai multe feluri: stindardul domnesc sau al ţării, steagurile
ostăşeşti cu însemne religioase, documentate încă din secolul al XV-lea, ale
căror culoare, inscripţii şi reprezentări picturale variau de la epocă la epocă,
steagul (sangiacul4) şi tuiurile5 dăruite de sultan la investitura domnilor,
steagurile breslelor de slujitori (oşteni) şi cele ale unităţilor militare,
steagurile dregătorilor militari, în sfârşit, amintim aici şi micile steaguri
purtate spre vârful suliţelor de boieri (cu stemele lor) şi de trupele călări, ale
căror culori erau uneori cele ale steagului unităţii din care făceau parte6.
Constantin Brâncoveanu domn al Ţării Româneşti (1688-1714)7 a avut şi el
un stindard domnesc, care datează din 16988. Acest stindard s-a păstrat
multă vreme la Mănăstirea Hurezu9. El avea formă de gonfalon10 şi
probabil era confecţionat din damasc11.
Despre unele steaguri domneşti reconstituite, vezi Dan Cernovodeanu, Stindardul cel
mare al lui Mihai, în „Magazin istoric”, IX (100), nr. 7, 1975, p. 14, 1 il.; Cristache
Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Edit. Sylvi, Bucureşti, 2003,
pp. 51-57. ş. a.
4
Sangeac = steag turcesc de investitură de culoare verde sau roşie de obicei având semiluna
în vârful hampei, vezi Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie, Braşov, 2010, p. 8.
5
Tui = steag turcesc constând dintr-una sau mai multe cozi de cal fixate sub vârful hampei,
vezi Alexandru Daneş, op. cit., p. 9.
6
Constantin Rezachevici, Steagurile militare ale Ţării Româneşti şi Moldovei în veacul al
XVII-lea, în „Revista de istorie”, tomul 29, nr. 8, 1976, pp. 1199-1200.
7
În şedinţa sa din 20 iunie1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
canonizarea şi generalizarea cultului Sfinţilor martiri brâncoveni (15 august 1714):
Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache
(zi de pomenire a lor a devenit 16 august), vezi Canonizarea unor sfinţi români (20-21
iunie 1992), p. 4 şi p. 88.
8
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1207.
9
Ibidem. Biserica şi mănăstirea Hurezu au fost construite din ordinul domnitorului
Constantin Brâncoveanu între anii 1690 şi 1705, vezi S. Columbeanu, Radu Valentin,
Constantin Brâncoveanu şi epoca sa, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 60.
10
Ibidem, vezi şi Adina Berciu-Drăghicescu, G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, op.
cit., p. 18. Gonfalonul este un steag de război în Evul Mediu prins de o lance având partea
liberă despicată, reproducând stema posesorului, vezi Florin Marcu, Marele dicţionar de
neologisme, Ediţia a X-a revăzută, augmentată şi actualizată, Edit. Saeculum Vizual,
Bucureşti, 2008, p. 441 şi Alexandru Daneş, op. cit., p. 5.
11
Materialele folosite pentru confecţionarea steagurilor erau damascul pentru stindardele
domneşti, mătasea sau catifeaua pentru cele ale unităţilor militare şi pânza simplă pentru
steguleţele lănciilor. Broderiile la cele păstrate sunt executate cu mult meşteşug în mătase şi
fir, vezi Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1213.
3
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Pe o faţă a flamurei (pânzei stindardului12) erau brodate stema Ţării
Româneşti, flancată de două personaje13, Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena
şi inscripţia14 în limba latină: Konstantinus Brancovan, Valachiae
Transalpinae Princeps, Anno Domini 1698 (Constantin Brâncoveanu,
Principe al Ţării Romăneşti, anul Domnului 1698). Conţinutul inscripţiei
stindardului cuprinde numele domnitorului (Constantin Brâncoveanu),
denumirea ţării sub forma (Valachiae Transalpinae=Ţara Românească),
calitatea juridică de stăpânire a pământului (Princeps) şi data exprimată prin
an (1698), anul confecţionării stindardului. La 30 ianuarie 1695, Constantin
Brâncoveanu devenea Principe15 al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune
Germană. Prin această calitate de principe (Princeps), înscrisă în textul
inscripţiei stindardului, domnul îşi arăta mândria pentru acest înalt titlu
european al vremii.

Pânză = ţesătură realizată din fire de mătase, damasc, bumbac etc., prinsă de hampa
steagului pe una din laturi, Alexandru Daneş, op. cit., p. 7.
13
Este interesant faptul că şi unele sigilii ale lui Constantin Brâncoveanu au în emblemă
stema ţării şi două personaje, aidoma ca pe această faţă a stindardului acestui domn, vezi
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1976, p. 55 (documentul din 1702 februarie 20, prin care Constantin
Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti, întărea Mitropoliei, satul Crăşani, validat cu sigiliu
timbrat confecţionat din foiţă roşie - 5,8 cm); pecetea cu scena „Nova Plantatio” folosită de
Constantin Brâncoveanu, vezi Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală,
Silex, Bucureşti, 1996, pl. IV, fig. 1; sigiliul rotund atârnat în 1695 (7203) aprilie 25 pe
hrisovul domnului prin care întăreşte stăpânire M-rii Hurez: moşiile Puţuri (jud. Dolj) şi
Slăviteşti (jud. Vâlcea) etc. Acest sigiliu din ceară roşie, este introdus într-o capsulă
metalică aurită, care are pe avers figurile în picioare ale împăratului Constantin şi
împărătesei Elena, cu aureole în jurul capetelor ţinând, cu câte o mână, o cruce aflată între
ei. După opinia lui E. Vîrtosu, înfăţişarea pe capacul capsulei a Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena se explică prin faptul că acesta este hramul Mînăstirii Hurez, întemeiată de
Constantin Brâncoveanu, vezi, E. Vîrtosu, Glose sigilografice, în „Studii şi Cercetări de
Numismatică”, II, 1958, pp. 419-437 şi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru,
Tezaur sfragistic românesc, I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti
(1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p. 132, fig. 185; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Cinci sigilii care au aparţinut lui Constantin Brâncoveanu şi soţiei sale, Maria, în
„Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din Banat-Crişana” 95 de ani
(coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. VIII,Vasile Goldiş, University Press Arad,
2014, pp. 74-78, ş.a.
14
Inscripţie = text brodat sau vopsit pe suprafaţa pânzei unui steag, folosit la manifestări, la
războaie etc, vezi Alexandru Daneş, op. cit., p. 5.
15
Principe = titlu purtat de conducătorul unui principat ori de către fiul sau alt descendent
al unui monarh, prinţ (it. principe, lat. princeps), vezi Florin Marcu, op. cit., p. 758.
12
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Pe cealaltă faţă a flamurei stindardului foarte frumos lucrată se afla
scena religioasă Botezul Domnului16. Istoricul Nicolae Iorga, credea că
acest prapor (stindard n. n.) a fost “zugrăvit în Apus”17. Din relatările lui
Dimitrie Cantemir, dar şi din Condica de porunci a domnului Constantin
Brâncoveanu aflăm că la finele veacului al XVII-lea exista doar un singur
steag al ţării, purtat de “steg[arul] ţării18. Acest stindard în formă de
gonfalon de care ne ocupăm al lui Constantin Brâncoveanu este posibil să fi
fost folosit şi ca steag al ţării. După opinia cercetătorului Constantin
Rezachevici, acest stindard ar fi steag militar domnesc aşa cum sunt cele
două steaguri ale lui Ştefan cel Mare de la mănăstirea Zografu (Muntele
Athos)19. Aceeaşi opinie o are şi cercetătoarea Ileana Căzan, care scrie că
“steagul lui Constantin Brâncoveanu, îmbină pe gonfalonul aflat la
mănăstirea Hurezu, tradiţia statală a Ţării Româneşti cu idea de “Nova
Plantatio”, care pentru epoca lui Brâncoveanu, trimitea cert la idea
continuităţii tradiţiei bizantine, prin chipurile celor doi sfinţi Constantin şi
Elena”20. O “dovadă a politicii abile duse pentru menţinera independenţei şi
suveranităţii în stat, în jocul periculos al echilibrului precar, menţinut de
Brâncoveanu între Habsburgi şi turci, este şi adoptarea unei inscripţii în
limba latină pentru a ilustra titulatura domnului şi implicit calitatea sa
suverană”21. Este o reluare, după o lungă întrerupere, a unei titulaturi latine,
de factură occidentală care marca făţiş, la fel ca şi medaliile bătute în
Transilvania, în 171322, intenţiile politice ale domnului, într-un moment de
maximă încleştare, fapt ce avea să-l coste domnia şi viaţa23.

16
Istoricul N. Iorga, îl numeşte prapor, vezi Inscripţii din bisericile României, I, Bucureşti,
1905, p. 190.
17
Ibidem.
18
Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 127; Anatefter, Ed. D. Giurescu, în „Studii şi
materiale de istorie medie”, V, 1962, p. 462, 463 şi p. 465.
19
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1212; vezi alte amănunte la idem, Un steag domnesc
necunoscut al lui Constantin Brâncoveanu, în Revsita de istorie, 11, nr. 1-2, 2000, pp. 107113.
20
Ileana Căzan, op. cit., p. 120
21
Ibidem, pp. 120-121
22
Vezi C. Moisil, Medaliile lui Constantin Vodă Brâncoveanu, în “ Buletinul Societăţii
Numismatice Române”, XI, nr. 21, ianuarie-iunie 1914, pp. 8-19; Maier A. Halevy,
Corneliu Secăşanu, Medaliile lui Constantin Brâncoveanu şi gravorul lor, în “Studii şi
cercetări de numismatică”, I, Edit. Academiei R. P. R., 1957, pp. 389-402; Maria Dogaru,
Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol, Album
heraldic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 49, fig. 38 a -38b ş. a.
23
Ileana Căzan , op. cit., p. 121.
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În ce categorie de steaguri se cuprinde în mod sigur, acest stindard
rămâne încă o problemă deschisă pentru cercetătorii vexilologi. Este un
prapor cum îl numea istoricul Nicolae Iorga sau un stindard military? După
părerea noastră suntem de acord cu opinia conform căreia acest stindard
domnesc de tip gonfalon a fost folosit ca steag militar.
În vremea lui Constantin Brâncoveanu exista ca steag şi pavilionul24
caicelor25 de război valahe care purtau ca semn distinctiv şi simbolic stema
ţării. Prin acest scurt articol despre stindardul lui Constantin Vodă
Brâncoveanu ne-am propus să trezim interesul marelui public faţă de aceste
mărturii ale trecutului istoric, dar mai ales al istoricilor şi vexilologilor
pentru adunarea şi reconstituirea pe baze ştiinţifice a steagurilor domneşti
din diferite epoci.

Pavilion = steag de pânză, de forme şi culori diferite, care indică apartenenţa unei nave la
o anumită ţară, vezi, Raluca Andreescu, Noţiuni de bază utilizate în vexilologie, în
„Societatea Română de Vexilologie”, (coord. prof. univ. dr. Maria Dogaru, Laurenţiu
Popescu), Bucureşti, 1998, p. 36 şi Florin Marcu, op. cit., p.701.
25
Despre caicul brâncovenesc şi unele informaţii cu privire la pavilionul său, vezi Cristian
Crăciunoiu, Corăbii străbune, Edit. Sport-Turism, Bucureşti – 1983, pp. 103-105.
24
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Matrice sigilare ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
(1862-1947)
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti
Cele nouă matrice din această prezentare, analizate în bună măsură
cu ajutorul sigilografiei1 şi heraldicii, provin din colecţia de matrice sigilare2
aflată la Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti şi au aparţinut, în
perioada 1862-1947, Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. Aceste
matrice, care imprimau sigiliul3 pe documente, au forma rotundă4, au
dimensiuni variabile, sunt confecţionate din alamă şi gravate în excizie sau
în incizie. În câmpul sigilar5 al acestor vestigii se disting:
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.
2
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.
3
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.
4
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.
5
Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 71.
1
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A.
Stema unită a Principatelor Române6, compusă dintr-un scut
dreptunghiular, cu marginile superioară şi inferioară în acoladă, despicat,
încărcat în dreapta cu acvila7 cruciată, văzută din faţă, încoronată8, cu aripile
deschise şi zborul în jos, cu capul conturnat9, stând pe o ramură dreaptă
poziţionată în fascie10, iar în stânga o întâlnire11 de zimbru, reprezentată cu
capul animalului văzut din faţă, cu coarnele drepte şi poziţionate, oblic, în
bandă12 şi, respectiv, în bară13, având între ele o stea14 cu şase raze. Scutul

Vezi şi Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 145-157.
7
Acvila este o 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
acestuia; Jean-Paul Clébert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Edit.
Artemis-Cavallioti, Bucureşti, 1995, p. 334-340.
8
Încoronat se spune despre animale sau despre figuri umane care au o coroană pe cap; 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. 233.
9
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.
10
Fascia este piesa onorabilă a scutului obţinut prin trasarea a două linii orizontale în
centrul scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 186.
11
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.
12
Banda este piesa onorabilă a scutului realizată prin trasarea a două diagonale din colţul
drept superior spre colţul stâng inferior, formând o fâşie ce este reprezentată în alt smalt
decât câmpul. Conform cerinţelor artei heraldice, banda trebuie să ocupe circa ⅓ din
lăţimea scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 52.
13
Bara este piesa onorabilă a scutului alcătuită prin trasarea a două diagonal ce unesc colţul
stâng superior cu colţul drept inferior, obţinându-se o fâşie ce este reprezentată în alt smalt
decât câmpul. Conform normelor heraldice ea trebuie să ocupe ⅓ din suprafaţa scutului;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 52-53.
14
Steaua este simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în
expansiune. Ea este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii; Jean Chévalier, Alain
6
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este timbrat15 de o coroană16 închisă17, cu toca purpurie18, compusă dintr-un
cerc albastru19 ornat cu hermină20, surmontat de două arce de cerc
împodobite cu perle21, care se termină în partea de sus cu un glob crucifer22,
cu cruce labată23 (cu braţele de formă concavă). Ca suporţi24 sunt doi
Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori,
numere, Edit. Artemis, Bucureşti, III, p. 257-264.
15
Timbrat este un termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului
cu cimier şi lambrechini; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.
16
Coroana este un simbol al perfecţiunii; simbolizează o demnitate, o domnie, accesul
la un rang şi la nişte forţe superioare. Simbol al victoriei, este un mo d 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.
17
Coroana închisă este coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe
arcuri ce se unesc în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre preţioase şi terminată
printr-un glob crucifer; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90.
18
Purpura este o substanţă colorantă roşie-violacee, extrasă din secreţia glandulară a unor
moluşte gasteropode (Murex tenuispina). În Antichitate, purpura era foarte rară şi preţuită
(din opt mii de moluşte se obţinea un gram de purpură). Astăzi este produsă prin sinteză
chimică; Paola Rapelli, Simboluri ale puterii şi mari dinastii, Monitorul Oficial, 2009, p.
48.
19
Albastru (azur) este o 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.
20
Hermina este o 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.
21
Perla era folosită în Europa 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
cunoaşterea; Chevaliér, Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri, III, p. 66-69; Hans
Biedermann, Dicţionar de simboluri, vol. II, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, p.
327-328.
22
Globul crucifer este o 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.
23
Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008,
Chişinău, 2010, p. 110, fig. 37.
24
Suportul este un element exterior al scutului, reprezentat de un animal având rolul de a
sprijini scutul; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 225.
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delfini25, afrontaţi26, cu capetele în jos, gurile deschise, cu corpurile
sinuoase, cu înotătoarele pectorale dispuse orizontal, cu câte două înotătoare
abdominale şi cu înotătoarele dorsale zimţate ocupând întreaga suprafaţă a
spatelui, cu cozile ridicate în sus, terminate în floare de lalea şi orientate
puţin spre exterior. De la colţurile superioare ale scutului pornesc, ca
sprijinitori, pe diagonală, două stindarde militare romane, din care se văd
doar jumătăţile superioare, dispuse în bandă şi, respectiv, în bară, ce poartă
fiecare, în câte un cartel27, datele dublei alegeri a domnitorului Al. I. Cuza,
V şi XXIV, timbrate cel din dreapta cu capul de bour28 cu stea între coarne,
cel din stânga cu acvila cruciată. Scutul este plasat sub un pavilion29,
căptuşit cu hermină, dotat cu ciucuri şi franjuri, prins într-o coroană închisă
asemănătoare cu cea de mai înainte, dar de dimensiuni mai mari, de la
jumătatea căreia, de pe flancuri, pornesc două eşarfe care cad şi se unduiesc
în jos spre dreapta şi spre stânga.
B.
Stema ţării din 187230, cuprinzând un scut de tip rusesc de la
1850, cu marginea superioară convexă, colţurile de sus retezate, concavităţi
Delfinul este un 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.
26
Afrontat se spune despre două animale care se privesc; W. Maigne, op. cit., p. 219.
27
Cartel = plachetă, etichetă purtând o inscripţie care identifică o operă realizată; Le petit
Larousse illustré en couleurs, Larousse / HER, 1999, p. 182.
28
Bourul este purtător al lumii; simbol al abundenţei (datorită cornului); Jean-Paul
Clébert, op. cit., p. 294-306.
29
Pavilionul este 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.
30
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, Eraldica română. Actele
privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular, Bucuresci, Institutul de
arte grafice Carol Göbl, 1900, anexa de la p. 49; 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. 103-110; 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. 19-20; idem, Stema României, în
Enciclopedia României, vol. I, 1938, p. 69-70; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică
în România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 161; idem, Evoluţia
armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX),
traducere din limba franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p.
25
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pe flancuri, vârful în acoladă, 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
leu31 încoronat, născând32 dintr-o coroană deschisă33 şi privind spre o stea
cu şase raze aflată în faţa lui, între labele anterioare, în 4 doi delfini
afrontaţi, cu cozile ridicate. Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: un
scut de dimensiuni mai mici şi asemănător cu primul sau dreptunghiular cu
vârful ascuţit, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint34, în 2 şi 3 negru35.
Scutul este timbrat de coroană închisă, fără tocă, compusă dintr-un cerc
împodobit cu pietre preţioase36, surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci
sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornate
cu perle, aplatizate uneori la orizontală în partea de sus care se reunesc în
partea superioară şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce latină, sau

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, Arta şi
ştiinţa blazonului. Album, Bucureşti, 1994, p. 36-37, poziţia 43; eadem, Din heraldica
României, JIF, 1994, p. 61-62; eadem, Tipare sigilare aparţinând suveranilor României din
perioada 1866-1947, Bucureşti, 1999, p. 10-11; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru,
Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 128-129.
31
Leul este 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, 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. 22.
32
Născând este o 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.
33
Coroana deschisă este 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.
34
Argintul este un 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.
35
Negru este o 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.
36
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.
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labată. Scutul, aşezat pe două arabescuri37 acolate38, are ca suporţi doi lei
afrontaţi, limbaţi, cu cozile fie trecute printre picioare, fie ridicate la spate,
care îl susţin cu câte o labă anterioară de marginea de sus, iar cu cealaltă de
flancuri39; 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 închisă, terminată cu glob crucifer.
Pentru modificările aduse acestei steme după 1878, ne raliem opiniei
regretatului cercetător Dan Cernovodeanu conform căreia „după ridicarea
României la rangul de regat în anul 1881, stema ţării va suferi oarecare
modificări (deşi acestea s-au înfăptuit prin uz şi nu printr-o lege specială în
acest sens) şi anume: înlocuirea coroanei regale de aur ce timbra pavilionul
de purpură, prin coroana de oţel alcătuită din ţeava unui tun capturat de
armata română în războiul de independenţă din 1877-187840, apoi
schimbarea poziţiei cozilor celor doi lei servind ca suporţi ai scutului (care
le avuseseră trecute printre picioare, acum fiind purtate pe spate41) cât şi în

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.
38
Acolat este 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
armele femeii; scuturile astfel dispuse oferă uneori stemele a două state încorporate
împreună; W. Maigne, op. cit., p. 10.
39
Flancul este 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.
40
Augustin Mureşan, Stemele ţinuturilor României (1938-1940), Editura Gutenberg
Univers, Arad, 2012, p. 28.
41
„Leii purtând cozile printre picioare au fost aleşi ca suporţi ai stemei din 1872, fiindcă
reprezentau aşa-numiţii «Lei ai Daciei» de antică tradiţie pe meleagurilor noastre; s-a mai
afirmat şi că poziţia respectivă simboliza şi dependenţa faţă de Turcia ca putere suverană,
drept pentru care în urma obţinerii independenţei de stat, leii au fost înfăţişaţi după 1878
purtând cozile pe spate.”; Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică, p. 161, nota 14.

37

89

sfârşit apariţia crucii ordinului Steaua României42 înfiinţat de Carol I la
1877”43.
C.
Stema mică a României de la 192144, 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 spadă45, în stânga un sceptru46 cu vârful în formă
de crin47, purtând pe piept un scut asemănător cu cel de mai înainte, scartelat
cu insiţiune48, având în cartierul 1 acvila cruciată flancată în partea
superioară de soare49 şi de semilună, în 2 întâlnirea de bour, reprezentată cu
capul animalului văzut din faţă, cu stea între coarne, flancat în partea de jos
Vezi şi C. Flondor, Const. Moisil, Decoraţiunile româneşti, în Enciclopedia României,
vol. 1, 1938, p. 86-87; Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român spre unitate şi
independenţă oglindită în simbol. Album heraldic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1981, 130, 131, fig. 140 a şi 140 b.
43
Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică, p. 161 şi pl. LXXI, fig. 2; vezi şi P. V.
Năsturel, Stema României. Studiu critic din punct de vedere heraldic cu numeroase figuri în
text, Bucureşti, Tipografia «Voinţa Naţională», 1892, p. 225, fig. 70 şi p. 226; idem,
Steagul, stema română, p. 106, fig. 35; Constantin Moisil, Stema României. Originea, p.
20, fig. 51.
44
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, Simbolurile naţionale, p.
130-131.
45
Spada este 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.
46
Sceptrul este o 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.
47
Crinul este o 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.
48
Insiţiunea este o porţiune realizată în câmpul scutului, centrul vârfului inferior al scutului
triunghiular. Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 138.
49
Soarele este un 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.
42
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de o roză50 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 medieval51, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3
negru. Coroana regală 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, surmontat de crucea „Trecerea
Dunării”. Uneori fleuroanele 1 şi cinci sunt puţin evazate.
Crucea Trecerea Dunării, instituită în 187852, care este aşezată în
vârful coroanei regale de oţel, a fost destinată militarilor şi civililor care au
luat parte la operaţiunile din dreapta Dunării, în timpul Războiului de
Independenţă. Mai jos, redăm primele 9 articole din regulamentul acestei
cruci.
Art. 1. Se instituie o cruce comemorativă care va purta numele de
crucea Trecerea Dunărei.
Art. 2. Crucea Trecerea Dunărei se va conferi tuturor militarilor şi
asimilaţilor de orice grad care au fost însumaţi, ataşaţi sau însărcinaţi cu
controlul administrativ la corpurile de trupă ori la serviciile militare ce au
operat peste Dunăre şi au luat parte la campania din 1877-1878 în Bulgaria.
Art. 3. Crucea se va conferi asemenea şi funcţionarilor civili şi
persoanelor care neaparţinând d’a dreptul oştirei, au fost chemate de un
serviciu efectiv şi permanent pe lângă armata noastră de operaţiune pe
ţărmul drept al Dunării.

Roza este o 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.
51
Scutul de tip francez medieval de la mijlocul secolului al XIII-lea este un scut
triunghiular, cu marginile rotunjite; Théodore Veyrin-Forrer, Précis d'Héraldique, édition
revue et mise à jour par Michel Popoff, Larousse/SEJER, 2004, p. 15, 16, fig. 11.
52
Dan Cernovodeanu, Originea decoraţiei „Trecerea Dunării”, în „Revista Muzeelor şi
Monumentelor”. Muzee, XIV, 1977, nr. 3, p. 30-31; Maria Dogaru, Date noi privind
Coroana de Oţel a României, în Herb, Revista română de heraldică, I (VI), 1999, 1-2, p. 127134; Dorel Bahrin, Sistemul decoraţiilor militare-2000. Sistemul naţional de decoraţii,
Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 21.
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În această categorie intră funcţionarii chemaţi peste Dunăre de un
serviciu administrativ pe lângă armata de operaţiune, impiegaţii telegrafici şi
poştali care au fost ataşaţi în mod permanent armatei, medicii civili care au
exercitat activitatea lor în ambulanţele şi spitalele stabilite pe teatrul de
operaţiune pe ţărmul drept al Dunărei, infirmierii, preoţii care nu aparţin
regimentelor, într-un cuvânt toate persoanele care, fără a face parte direct
din armată, au făcut un serviciu pe lângă dânsa în Bulgaria dincolo de
Dunăre.
Preoţii regimentelor, medicii civili şi infirmierii care au fost
întrebuinţaţi în ambulanţele din prima linie pe câmpul de luptă se vor
considera ca asimilaţi gradelor militare.
Art. 4. Domnitorul conferă crucea Trecerea Dunărei. Ea se dă pe
viaţă.
Art. 5. Dreptul de a o purta este personal şi nu să transmite în nici un
caz.
Art. 6. Numărul crucilor acordate este determinat în limitele art. 2 şi
3.
Constatarea dreptului de a dobândi crucea se face pentru militari şi
asimilaţi prin foile de prezenţă ale corpurilor în timpul operaţiunilor peste
Dunăre.
Pentru persoanele civile prin certificat în regulă ale corpurilor sau
serviciilor pe lângă care au funcţionat.
Art. 7. O dată acest număr stabilit definitiv, nu se mai poate acorda
crucea Trecerea Dunărei în afară de cei îndreptăţiţi prin decretul de faţă.
Art. 8. Crucea este de oţel oxidat, fondul negru punctat, lungimea
ramurilor crucei este de 43 milimetri, lăţimea de 6 milimetri, grosimea de
2 milimetri, forma este cea bizantină a bisericii răsăritului. Crucea are pe
marginile ramurilor o dungă albă în culoarea naturală a oţelului şi în
mijloc un medalion înconjurat de un cerc de oţel. Fondul medalionului este
asemenea negru punctat şi poartă pe o parte legenda: Trecerea Dunării şi
în mijloc milesimul 1877, pe cealaltă parte, pe fondul medalionului, cifra
regelui Carol I.
În partea superioară a crucii se află un inel de oţel prin care se trece
panglica.
Art. 9. Crucea Trecerea Dunării se va purta de gradele militare şi
asimilate atârnată de o panglică de moar roşu închis, lată de 40 milimetri,
având două vergi negre verticale în lăţime de 10 milimetri, separate una de
alta prin o vargă de culoarea fondului panglicii (roşu închis) de 8 milimetri.
De ambele margini ale panglicii rămâne o dungă roşie de culoarea fondului
panglicii în lăţime de 6 milimetri.
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…
Dat în Bucureşti, la 23 martie 1878.
CAROL
Ministrul secretar de Stat
la departamentul de resbel,
General de divizie, Cernat

No. 61753
I. Matrice sigilară rotundă, 40 mm, confecţionată din alamă, gravată
în excizie. În emblemă, stema unită54: un scut despicat, încărcat în dreapta
cu acvila cruciată, încoronată, cu capul conturnat, stând pe o ramură dreaptă
poziţionată în fascie, iar în stânga o întâlnire de zimbru, reprezentată cu
capul animalului văzut din faţă, cu coarnele având între ele o stea cu şase
raze. Scutul este timbrat de o coroană închisă, care se termină în partea de
sus cu un glob crucifer. Ca suporţi sunt doi delfini afrontaţi. De la colţurile
superioare ale scutului pornesc, ca sprijinitori, pe diagonală, două stindarde
militare romane, ce poartă datele dublei alegeri a domnitorului Al. I. Cuza,
V şi XXIV, timbrate cel din dreapta cu capul de bour cu stea între coarne,
cel din stânga cu acvila cruciată. Scutul este plasat sub un pavilion, căptuşit
cu hermină, dotat cu ciucuri şi franjuri, prins într-o coroană închisă
asemănătoare cu cea de mai înainte, dar de dimensiuni mai mari, de la
jumătatea căreia, de pe flancuri, pornesc două eşarfe care cad şi se unduiesc
în jos spre dreapta şi spre stânga. În exergă, mărginită de un cerc liniar la
exterior, legenda scrisă cu litere majuscule: * DIRECŢIUNEA
GENERALĂ A ARCHIVELORU STATULUI55.

53

Decretul regal nr. 617 din 23 martie 1878, publicat în Monitorul Oficial al României no.
68 din 24 martie/5 aprilie 1878, p. 1944-1945.
54
Vezi şi Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, p. 145-157.
55
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, colecţia Matrice sigilare, nr. 6689.
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II. Matrice sigilară rotundă, 38 mm, confecţionată din alamă, gravată
în incizie. În emblemă, stema unită: un scut despicat, încărcat în dreapta cu
acvila cruciată, iar în stânga cu capul de zimbru văzut din faţă, cu coarnele
drepte având între ele o stea cu şase raze. Scutul, timbrat de o coroană
închisă, terminată cu glob crucifer, are ca suporţi doi delfini, cu corpurile
sinuoase, afrontaţi dedesubt, cu cozile ridicate în sus, terminate în floare de
lalea şi orientate spre exterior. De la colţurile superioare ale scutului
pornesc, pe diagonală, două stindarde militare romane ce poartă datele
dublei alegeri a domnitorului Al. I. Cuza, 5 şi 24 ianuarie, timbrate cea din
dreapta cu capul de bour cu stea între coarne, cea din stânga cu acvila
cruciată. Scutul este plasat sub un pavilion, dotat cu ciucuri şi franjuri, prins
într-o coroană închisă asemănătoare cu cea de mai înainte, dar de
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dimensiuni mai mari. Legenda: * DIRECŢIUNEA GENERALĂ A
ARCHIVELORU STATULUI56.

III. Matrice sigilară rotundă, 37 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema României de la 1872. În exergă, între
două cercuri liniare, legenda: * ROMÂNIA * DIRECŢIUNEA
GENERALĂ A ARCHIVELOR STATULUI57.

56
57

Ibidem, nr. 6688.
Ibidem, nr. 6693.
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IV. Matrice sigilară rotundă, 35 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema României de la 1872, cu modificările
operate după 1878. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: x
ROMÂNIA x DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ARCHIVELOR
STATULUI58.

58

Ibidem, nr. 6691.
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V. Matrice sigilară rotundă, 40 mm, confecţionată din alamă, gravată
în excizie. În emblemă, stema României de la 1872, cu modificările operate
după 1878. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: x ROMÂNIA x
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ARCHIVELOR STATULUI59.

59

Ibidem, nr. 6692.
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VI. Matrice sigilară rotundă, 40 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema mică a României de la 1921. În
exergă, între două cercuri liniare, legenda:  ٭ROMÂNIA ٭
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ARHIVELOR STATULUI60.

60

Ibidem, nr. 6697.
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VII. Matrice sigilară rotundă, 41 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema mică a României de la 1921. În
exergă, între două cercuri liniare, legenda:  ٭ROMÂNIA ٭
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ARHIVELOR STATULUI61.

61

Ibidem, nr. 6698.

99

VIII. Matrice sigilară rotundă, 42 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema mică a României de la 1921. În
exergă, între două cercuri liniare, legenda: * ROMÂNIA *
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ARCHIVELOR STATULUI62.

62

Ibidem, nr. 6695.
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IX. Matrice sigilară rotundă, 38 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema mică a României de la 1921. În
exergă, între două cercuri liniare, legenda: ROMÂNIA DIRECŢIUNEA
GENERALĂ A ARHIVELOR STATULUI63.

63

Ibidem, nr. 6696.
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Prezentarea de faţă îşi propune să trezească interesul cercetătorilor
pentru sigilografie şi pentru heraldică şi, totodată, se constituie într-un apel
pentru depistarea, analizarea şi punerea în circuitul ştiinţific şi a altor
vestigii sfragistice de acest fel, rămase încă necunoscute.
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Emigrarea ardelenilor în Statele Unite ale Americii la
începutul secolului XX surprinsă de ziarul „Tribuna
Poporului (Tribuna)”
Anda-Flavia Mureşan,
Universitatea Bebeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
Abstract
The European emigration on the other side of the Atlantic was a
complex phenomenon. The areas inhabited by Romanians got acquainted to
this phenomenon towards the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth.
The Romanians that emigrated in U.S.A. before the First World War
confronted themselves with many problems, among which that fact that they
had to accustom themselves to the American lifestyle, which was different
from the patriarchal one from their original territories, the fact that they
could not speak the language etc. Their departure was due to the places
where they originated, as Transylvania, the Banat and Bukovina were
eminently agricultural regions, with industry almost absent. In these areas
there was a large surplus of population; therefore most of the emigrants
were mainly young people or craftsmen who had lost their jobs because of
the financial crisis. They migrated to America to improve their financial
situation, but they aimed to return back to the Romanian territories.
From a methodological standpoint our analyses are based upon
information collected and interpreted from some reference papers, mainly
from articles from the newspaper „Tribuna Poporului (Tribuna)” referring to
the period and situations that makes the object of our study.
Emigraţia românilor în America
Primul grup de imigranţi români au ajuns pe celălalt mal al
Atlanticului undeva la mijlocul secolului al XIX-lea. Aceştia proveneau din
Transilvania, Banat şi Bucovina, majoritatea străbătând Europa pentru a
ajunge să se îmbarce la Hamburg sau alte porturi cu destinaţia Halifax, Saint
John, Montreal sau New York.
Momentul exact al începutului „adevăratei” emigraţii româneşti este
destul de greu de stabilit. Totuşi, specialiştii consideră că acest fenomen a
103

început la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
odată cu emigrarea susţinută a românilor din ţinuturile aflate sub stăpânirea
austro-ungară: Transilvania, Bucovina şi Banat. Anul începutului acestei
mişcări a fost stabilit ca fiind 1895, aşadar, începând cu acest an, o
combinaţie de factori a produs o emigraţie semnificativă spre America, în
special a românilor din mediul rural. Această revărsare de oameni în unele
zone aproape a golit sate întregi şi, până în 1920, a adus aproximativ 167
399 de persoane pe ţărmurile americane 1.
Cauzele migraţiei (factorii pull and push)
Factorii de respingere (push) surprind un amestec de factori
demografici, economici, politici, sociali şi psihologici interrelaţionaţi, care
au generat emigrarea, cu precădere spre finele secolului XIX, lucru susţinut
explicit în următorul pasaj: „Niciodată inima noastră nu e îndurerată mai
adânc şi nu e prinsă de o mai mare jale ca atunci când vedem răslăţirile
afară din cale de număroase ale odraslelor neamului nostru. Înmulţirea
repede a populaţiunei, creşterea prea mare a trebuinţelor zilnice în raport
cu forţele noastre productive şi cu pământul ce-1 avem, prigonirea politică
au dat naştere acestui spectacol atât de dureros, pe care zilnic îl avem
înaintea ochilor : emigrările” 2 .
Factorul demografic a fost unul major, în special în Transilvania,
unde avusese loc o creştere rapidă a populaţiei graţie unei rate a natalităţii
ridicate 3. Explozia demografică din prima jumătate a secolului al XIX-lea a
oferit un surplus de populaţie tânără, implicit un surplus de forţă de muncă,
mai ales în zonele rurale, tineret care a trebuit să facă faţă lipsei locurilor de
muncă, precum şi lipsei pământului, ceea ce i-a determinat să adopte soluţia
emigrării.
Emigrarea ardelenilor în America a fost însă esenţialmente un
fenomen economic. Marea majoritate a populaţiei trebuia să se bazeze pe
munca pe latifundiile marilor proprietari maghiari pentru a supravieţui.
Criza agrară existentă în Transilvania, descrisă indirect în pasajul:
„ni-se impune datoria de a ne da mai de aproape seamă de emigrarea
noastră ca efect al sărăciei şi de a vede nu cumva aceeaşi causa mai are şi
alte multe efecte tot atât sau poate şi mai păgubitoare” 4, a fost cauzată de
Gabriel Viorel Gârdan – Românii ortodocşi din America, vol. 1, p. 11.
Tribuna, an XI, nr. 17, 21 ianuarie / 3 februarie 1907, Arad, p. 2.
3
Ioan Bolovan, Populaţie şi societate : studii de demografie istorică a
Transilvaniei : (secolele XVIII-XX), p. 18.
4
Tribuna poporului, an II, nr. 32, Număr de duminică , 8 / 20 august 1898, Arad, p. 729.
1

2
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preţurile scăzute la achiziţia de produse agricole, de rata mare de şomeri din
mediul rural, veniturile băneşti foarte scăzute sau inexistente, politica fiscală
severă, numărul exagerat şi mărimea taxelor, gradul ridicat de îndatorare a
ţăranilor la bănci sau la cămătari, evoluţia lentă a industrializării şi de lipsa
de proiecte publice care să absoarbă forţa de muncă excedentară de la sate;
toate acestea erau motive întemeiate pentru tineri de a-şi căuta un loc mai
bun unde să prospere. Problema agrară era cunoscută şi conducătorilor
maghiari existând chiar şi dezbateri pro şi contra, iar ziarul Tribuna
surprinde una dintre replicile arzătoare din cadrul acestor dezbateri:
„Ţăranii nu emigrează din poftă de câştig, cum a zis Boranyai ci din cauza
celei mai arzătoare mizerii. Iar mizeria asta vine din uriaşele proprietăţi
moarte. Aceste trebuie deslegatè, date pe mâna muncitorilor, iar nu a lua
măsuri aspre de oprelişte” 5.
Pe lângă cauzele de natură demografică şi economică, cele politice
ar trebui de asemenea menţionate deoarece au fost la fel de importante în a
determina emigrarea ardelenilor care se aflau sub dominaţie străină.
Instaurarea Monarhiei Dualiste a reprezentat pentru aceştia începutul unei
perioade de subjugare a naţionalităţii, toate măsurile luate de autorităţile
maghiare au constat într-o înverşunată politică de maghiarizare. Dintre
măsurile cele mai semnificative ale maghiarizării menţionez: limitarea
drepturilor electorale, educaţia forţată în limba maghiară, cenzura presei şi
procese intentate gazetarilor români, interzicerea manifestărilor politicoculturale ale românilor, etc.
Tot între cauzele politice pot fi menţionate: eşecul mişcării
memorandiste din 1892, mişcare ce a stârnit dorul de libertate şi speranţa
celor înfrânţi că vor găsi libertatea în altă parte, respectiv în Lumea Nouă,
precum şi dorinţa tinerilor de a scăpa de efectuarea stagiului militar în
armata monarhiei dualiste: „Am înregistrat şi noi că în multe comune din
părţile nordice ale ţerii nu s'a presintat nici un tinèr la recrutare: s'au dus
toţi în America !”6.
Sentimentul de frustrare al editorilor vine odată cu lipsa de implicare
a autorităţilor maghiare în stoparea emigrărilor, deseori regăsind în paginile
gazetei articole adresate miniştrilor sau deputaţilor în care fie li se cerea
socoteală pentru lipsa de implicare, fie erau criticaţi:
„Am sperat, ca în acest stadiu al decadenţei preaînaltul şi escelenţa sa dl
ministru de interne va pune capăt acestui sistem corupt, dar' durere, ne-am
5
6
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convins, că la noi a săvîrşi nelegiuiri a ajuns să fie vrednicie politică,
pentru-că până acum nici unui funcţionar nu i-s'a întîmplat nici un rëu,
până-ce poporul aproape e împins cu síila spre emigrare” 7.
Chiar dacă împrejurările care îi împingeau pe ţăranii români la
emigrare erau numeroase, intelighenţia considera că era de datoria sa să îi
avertizeze pe aceştia cu privire la emigrare, la condiţiile înjositoare de
călătorie şi de muncă dincolo de ocean, aşadar nu de puţine ori articolele
publicate au o notă de respingere faţă de emigrare tocmai în ideea de a
descuraja ţăranul dornic să emigreze în căutarea unui trai mai bun:
„Preocupaţia noastră a clasei cu minte este de a căuta să împiedece masele
inconştiente de ţărani de a-şi părăsi căminul, arătându-le inconvenientele
groaznice, cari îi întimpină şi nenorocirile ce-i aşteaptă în cale, când îşi iau
lumea 'n cap. Alăturea cu aceasta propagandă, e de datoria noastră a le
prevesti o soartă mai bună în ţara strămoşilor, faţă de care poporul se vede,
că şi-a pierdut încrederea, date fiind vitregimea împrejurărilor politice şi
economice sub cari trăim.” 8; „Preoţii şi înveţătorii români să-şî ţină de
sfânta datorie a lămuri pe credincioşi despre toate acestea, şi mai ales să-i
păzească de aşa zisele «hiene ale emigranţilor» : de acei oameni fără suflet,
mai ales Jidani, cari îndeamnă pe mulţi să emigreze, să-şi vendă casă şi
moşie, adimenindu-i că în America o să se îmbogăţească, şi peste tot,
spunându-le câte neadeveruri toate, numai ca să plece, să câştige pe urma
lor, căci hienele acestea sunt oameni plătiţi ai proprietarilor de vapoare. .
.” 9.
Ar fi un act de ignoranţă să considerăm că doar aspectele
demografice, economice şi politice, ca factori de respingere, ar fi condus la
emigrarea în America. Trebuie să avem în vedere faptul că au existat şi
factori de atragere din partea teritoriului american care au favorizat
emigrarea.
În ceea ce priveşte factorii de atragere (pull), aceştia au constat în
condiţiile economice atractive oferite de America, propaganda companiilor
de navigaţie pentru emigrarea pe celălalt mal al Atlanticului, campaniile de
recrutare ale agenţiilor de emigrare, scrisorile trimise acasă de către cei
plecaţi, donaţiile făcute de emigranţi pentru biserici, şcoli, gazete şi
asociaţiile culturale de acasă, posibilitatea relativ uşoară oferită de guvernul
7
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american sau de către cel canadian de a obţine pământ; toate acestea au
devenit motive pozitive de a emigra.
Începutul emigrării ardelenilor în America este strâns legat de boomul industrial din Statele Unite ale Americii, care solicita stringent forţă de
muncă nouă care să fie capabilă să se descurce la noile locuri de muncă 10.
Rolul agenţilor de emigrare şi ai companiilor navale era de a furniza mâna
de lucru necesară în America pentru un preţ cât mai redus unei industrii în
continuă dezvoltare, cum era cea americană, motiv pentru care campaniile
de recrutare ale agenţiilor erau de-a dreptul „agresive”, urmărind insistent
atragerea a cât mai mulţi tărani: „Sunt pline satele cu tot felul de broşuri şi
flamuri cari îndeamnă la emigrare, agenţii mişună şi ei în toate părţile” 11.
De cele mai multe ori însă, promisiunile agenţilor de emigrare făcute
ţăranilor care încercau să scape de sărăcia de acasă nu erau ţinute. Agenţii se
străduiau să îi convingă pe ţărani că prosperitatea îi aştepta în America,
unde ei vor găsi uşor locuri de muncă şi vor fi remuneraţi corespunzător. Cât
erau de lipsite de adevăr promisiunile agenţilor aveau să constate emigranţii
pe pielea lor, imediat după ce plecau de acasă. În 1903, Tribuna poporului
publică un articol intitulat „Perepeţiile emigranţilor români”, în care
prezintă un caz tragic de înşelătorie din partea agenţilor de emigrare: „Foile
ungureşti aduc o ştire despre un grup de zece români din Transilvania, cari
au emigrat în America, de unde au fost trimişi înapoi şi au sosit alaltăeri la
Ruteka într'o stare de plâns, de aici flind-că n'aveau bani să-şi scoată bilet,
au fost escortaţi pe jos la T.-St.-Mărtin la solgăbireu. Aici au fost băgaţi în
grajdul delà casa comitatului, unde fiind lihniţi de foame 'şi-a făcut milă de
ei directorul delà şcoala de meserii Banffy, şi le-a dat pâne ; acest grup,
despre care foile maghiare nu spun anume, din care parte a Transilvaniei
sunt, au pornit de acasă încă din iarnă, având de ţintă se ajungă în
Cleveland. Nişte agenţi însă i-au deturnat de la această ţintă îndemnându-i
să meargă în Canada, unde, spuneau ei, sunt mai căutaţi lucrătorii.
Emigranţii au ascultat de agenţi şi s'au dus în Canada, unde însă n'au găsit
de lucru. Atunci s'au dus la Newyork. Aici i-a luat poliţia în primire şi
legându-i cot la cot i-a dus la biuroul de emigrare, unde i-au ţinut închişi
timp de 14 zile, după care i-au pus pe vapor şi i-au espediat la Hamburg, de
unde au plecat mai departe. Când au sosit în Ruteka, Românii nu mai aveau
din cele 3—400 coroane cu câte au plecat, nici un creiţar” 12.
10
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Totuşi, dacă luăm în considerare situaţia ardelenilor, vom înţelege
că nici promisiunile agenţilor, nici scrisorile primite de la cei plecaţi nu au
reprezentat factori cheie în a-i determina pe ceilalţi să plece, ci speranţa de a
scăpa de situaţia mizeră în care se aflau: „muncitorul emigrat, ştiind că în
statul sëu îl aşteaptă o mică avere se reîntoarce în patrie, devine proprietar,
în locul lui se duc alţii în uzinele delà Pittsburg sau pe cheurile din
Chicago” 13.
Ceea ce a stârnit migraţia în lanţ (reţeaua de migraţie) a fost
exemplul dat de emigranţii care îşi întreţineau familiile de acasă, sau cei
care după câţiva ani de zile s-au întors acasă şi şi-au pus pe picioare propria
gospodărie. Astfel, ţăranii au fost imediat convinşi că Statele Unite le este
salvarea, satele din Transilvania rămânând fără forţă de muncă :“Stările
nesănătoase din ţară urnesc braţele muncitoare la emigrare. Mai nainte
s'au pornit cei fiămânzi, cari nu-şi aflau aici câştig suficient pentru traiul de
toate zilele, apoi cei împinşi de stările sociale de acasă, la aceştia se
asociară în urmă cei lacomi de a se îmbogăţi, căci tărâmul american s'a
îngrijit de ameţitoare ademeniri. Aşa s'a format curentul de emigrare şi
anume a celor mai viguroase puteri de muncă, cari lasă acasă femeie şi
copii, în gura prăpastiei morale. Satele noastre alocurea au rămas fără
braţe muncitoare, cu bătrânii, cu femeile şi copii” 14.
Singurele măsuli luate de autorităţile maghiare au fost câteva legi
care urmau să reglementeze problema emigrărilor, însă aceste legi erau
ambigue şi puteau cu uşurinţă fi ocolite de cei care erau interesaţi de
transportul emigranţilor, activitate cu un grad ridicat de profitabilitate. Din
nou am regăsit un articol care critică acele măsuri legislative considerate
inutile: „Ci guvernul unguresc a crezut că resolvă afacerea făcând o lege
care pedepseşte aspru pe cel-ce îndeamnă la emigrare şi pe cei-ce sunt
prinşi fără paşaport, lege pe care n'o aplică însă ca să se învedereze astfel
şi pentru străinătate, că cetăţenii Ungariei nu sunt buni de altă treabă, de
cât ca prin mizeria lor să îmbogăţească societăţile de navigare. Ear dupăce au emigrat, să moară prin minele Americei ori să ajungă cerşitori pe
străzile oraşelor americane”15.
Toate aceste cauze, precum şi altele, ştiute numai de ei, au făcut ca
emigranţii, ţăranii ardeleni conservatori din Transilvania, să-şi părăsească
locuinţele, să călătorească mai mult decât şi-au imaginat vreodată, să se
13
14
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Tribuna, an VIII, nr. 118, 22 iunie / 5 iulie 1904, Arad, p. 3.
Tribuna, an XI, nr. 176, 10 / 23 august 1907, Arad, p. 4.
Tribuna, an VIII, nr. 61, 24 martie / 6 aprilie 1904, Arad, p. 2.

108

despartă de familiile lor, de prieteni şi de mediul rural, care le era atât de
familiar.
Caracteristicile emigranţilor
Majoritatea emigranţilor erau ţărani, oameni fără pregătire
profesională, care odată trecuţi oceanul deveneau muncitori necalificaţi în
turnătorii, mine, companii de construcţii de căi ferate, companii
producătoare de automobile, fabrici de cauciuc, etc. Nu putem generaliza
originea socio-profesională a emigranţilor, deoarece în rândul emigranţilor
regăsim şi arhitecţi, actori, avocaţi, ingineri, medici, sculptori, brutari,
fierari, măcelari, tâmplari, dulgheri, croitori, bijutieri, marinari, bancheri,
negustori, ceasornicari 16 etc.
În privinţa genului emigranţilor, se constată ca nu au fost numai
bărbaţi, ci şi femei, chiar dacă într-un număr mult mai redus decât al
bărbaţilor. Deşi iniţial au emigrat bărbaţii, ulterior ei şi-au adus în America
şi soţiile sau s-au întors acasă pentru a se căsători şi au emigrat din nou
împreună cu consoartele. „Vedeţi dară, iubiţi cititori, că rezultatul
emigrărilor din punct de vedere moral e nul, iar material încă nu e tocmai
strălucit. Banii cari îi câştigă un om în America îi cheltuieşte într'un an doi,
după reîntoarcerea lui acasă şi la urmă nu-i rămâne altceva decât să treacă
oceanul din nou, dar acum cu întreaga familie” 17.
Dacă luăm în considerare vârsta emigranţilor vom constata că
majoritatea erau cuprinşi în grupa 14 - 44 de ani. Ne putem da seama de
adevărata dimensiune a emigraţiei şi de consecinţele ei negative pentru viaţa
economică şi socială a ţării de origine, dat fiind faptul că cei care treceau
oceanul în căutarea unui trai mai bun şi a unei vieţi libere reprezentau tot
ceea ce ţara avea mai bun din punct de vedere al forţei de muncă18.
Nu putem omite faptul că trăsătura definitorie a primilor emigranţi
ardeleni a fost capacitatea lor uimitoare de a se adapta la condiţiile lumii
noi. Aceştia nu au fost foarte educaţi, dar lipsa educaţiei formale era
compensată din plin de o bogată experienţă de viaţă, dobândită de
majoritatea bărbaţilor în timpul serviciului militar în armata imperială, alţii
călătoriseră sau chiar munciseră în oraşe ale imperiului dualist.
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Călătoria
Până la izbucnirea Primului Război Mondial aproape toţi emigranţii
români se îndreptau către marile porturi germane Hamburg şi Bremen, unii
erau dirijaţi către cele olandeze Rotterdam, Antwerpen şi Havre, şi în acelaşi
timp exista şi un număr mare de emigranţi care se îmbarcau din porturile
Trieste şi Fiuma. Unul din corespondenţii gazetei prezintă situaţia în care i-a
găsit în portul Fiuma pe câţiva emigranţi care fuseseră înşelaţi de către un
agent de emigrare: „Ei mi-au comunicat, că au venit cu trenul prin
Seghedin, Gomboş (peste Dunăre), Bosn-Brod etc. deci linia aceea până în
Fiume e de 1 zonă (căci şi eu am făcut acel drum şi până la Ciaba din
Fiume plăteşte o zonă) care costă clasa III 10 cor. deci aici este
înşelăciunea, căci numitul agent (precum zic ei) le-au luat 18 cor., adecă cu
8 cor. mai mult. Oare de ce i-au lăsat românii din comuna Pecica-română
pe mâna acelui agent? Oare să nu se afle în aceea comună preot şi
învăţător român? Şi oare ce chemare are preotul şi învăţătorul faţă de
poporul pe care este îndatorat a-i conduce? Ţi-e mai mare durerea şi mila,
când vezi afari oameni inculţi rătăcind dintr'un loc în altul, cari apoi sunt
expuşi la tot felul de înşelătorii” 19.
Un alt corespondent prezintă situaţia reală a călătoriei, care era cu
totul diferită de tabloul feeric zugrăvit de agenţii de emigrare:“I-am văzut
apoi în porturile din Hamburg, Brema şi Fiume, punctele principale de
îmbarcare. Bieţii oameni umblă pe acolo ca şi nişte somnambuli aşteptând
să capete loc pe vapor, căci emigranţii sunt cu miile şi trebue să aştepte
uneori câte două săptămâni, până le vine vaporul. Locurile murdare unde
sunt încvartiraţi îţi fac impresia desperaţiunei ; iar în vapoare te îneacă
zăduful murdăriei, încât îţi vine să invidiezi aerul din grajdurile noastre.
Mâncările sunt lături” 20; toate aceste relatări având rolul de a descuraja
emigrarea.
Pentru perioada la care facem referire costul călătoriei nu depăşea
500 de coroane fiindcă românul se mulţumea cu un loc la clasa a III-a 21.
Îmbarcarea şi perioada de aşteptare în port erau dificile, iar condiţiile de pe
vapor erau la limita insuportabilului, cel puţin în perioada de început a
emigraţiei românilor.
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Pe tot parcursul călătoriei emigrantul trăia însufleţit de speranţa că
odată ce va debarca, mizeria şi umilinţa îndurată vor rămâne undeva în
urmă, însă ulterior va constata că speranţele sale erau deşarte.
Românii s-au aşezat aproape în toate statele americane, dar cei mai
mulţi în zona oraşelor New York şi Cleveland (deoarece aici găseau mai
uşor de lucru).
Viaţa ardelenilor în SUA
Perioada de început era una extrem de dificilă pentru noii emigranţi.
Ei trebuiau să facă faţă la o mulţime de probleme cum ar fi singurătatea,
barierele lingvistice şi imensa provocare a adaptării la un nou mod de viaţă:
„Îşi poate închipui orî-şi-cine greutatea bietului român care ajunge între
americanii englezi ! Vai de ei până să înveţe englezeşte... Dar asta încă tot e
de suferit, căci în sfîrşit — vorba aia : dacă eşti sănetos, n'ai să peri! Dar
apoi înşelătoriile ce trebue să rabde din causă că nu cunosc acolo nici
limbă, nici oameni, nici obiceiuri, nici legi”22.
Munca pe care trebuiau să o presteze emigranţii nu era însă cea mai
uşoară, existând şi cazuri raportate de accidente mortale în fabrici, iar stilul
de viaţă coroborat cu condiţiile grele de muncă schimbau adesea
mentalitatea şi chiar personalitatea unor emigranţi: „De aici unii se întorc,
alţii pier în fabrici şi ateliere, fără (în America) nici o îngrijire din partea
stăpânilor, ai noştri îndeplinesc munca cea mai grea, mai josnică, mai
primejdioasă şi mai prost plătită ; câte unul capătă obiceiurile rele ale unei
civilizaţii sălbatece, fără Dumnezeu, fără lege şi fără milă, şi aduce
păcatele altor locuri şi prin paşnicele sate ale Ardealului. Cu tot banul ce se
câştigă în ţară străină, cu toată iubirea pe care omul nostru o are pentru
brazda şi căsuţa sa, datina cea nouă a trecerii Oceanului e plină de urmări
rele” 23.
Cele mai multe articole pe care le-am regăsit cu privire la emigrarea
în America fac referire la viaţa şi munca grea care îi aşteaptă dincolo de
ocean, toate având acelaşi scop de descurajare a emigranţilor şi de încurajare
a muncii pe plaiurile natale. Descrierile oferite în aceste articole consider că
sunt destul de explicite şi convingătoare şi nu necesită comentarii adiţionale:
„Pretutindenea bâjbăie ca furnicarele emigranţii fără de lucru,
flămânzi amuşinând după câte-o coajă de pâne. Aceştia ar înapoia acasă,
dar n'au cu ce, iar altora le este ruşine a şi gândi acasă. Pe lângă mizeria
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acestora, e nimic mizeria porturilor zugrăvite mai sus. Ei bine, îi zisei,
aceştia sunt cei fără de lucru, dar acolo sunt cei ce au lucru. Da, fii
răspunsul, aceştia câştigă parale dar pe conta vieţii. Emigrantul este
considerat de un teren de exploatare şi i stoarce şi sufletul din trup,
începând lucrul cu lumina aprinsă şi sfârşindu-1 cu lumina aprinsă, ziua
noaptea, fără repaus este încolăcit între maşinării, ca un verme, care nu şti
momentul, când îl încolţeşte o roată ori alta. Dacă ar lucra şi acasă aşa, şi
acolo şi-ar putea câştiga tot atâta. Vor fi excepţiuni cari ajung în locuri mai
bune, dar aceia sunt puţini. Cu aceştia fac reclama agenţii americani” 24.
„Emigrantul în lungul său drum până la America îţi face impresia
unui pachet de marfă aruncat din colţ în colţ. Necunoaşterea limbei, lipsa,
de esperienţă, stângăcia lui faţă de obiceiurile unei lumi mari industriale şi
comerciale, face pe bietul ţăran român pornit dela plug, p'o cale
necunoscută, să se lovească de toate zidurile ca legat la ochi. Dar
adevărata mizerie începe numai dupăce a ajuns în America. Aici i-se
deschide înainte abisul nemaipomenit, care-i împietreşte de frică şi-i face
să-şi blesteme soartea. Dacă norocul îi surîde şi capătă mai curând de
lucru, râvna după câştig, îl face să-şi neglije cerinţele organismului, îşi
cheltuieşte toată forţa pentru un dolar ori doi mai mult pe săptămână şi se
pomeneşte la sfârşit istovit, bolnav şi răpus” 25.
Dacă la început majoritatea românilor veniţi în America aveau o
imagine vagă asupra noii lor ţări şi asupra oportunităţilor pe care mediul
american le oferea şi, forţaţi de împrejurări, au acceptat orice muncă li se
oferea şi orice condiţii, treptat ei au început să caute locuri de muncă mai
bine plătite şi condiţii mai avantajoase, chiar dacă acest lucru presupunea
migrarea dintr-o localitate în alta sau dintr-o regiune în alta.
Treptat articolele încep să fie mai puţin acide la adresa emigrării,
explicând cititorilor că deşi posibilitatea de a câştiga bani, pe care să îi
trimită în ţară, există, condiţiile de muncă sunt la fel de grele, iar acele
scrisori trimise acasă de către cei plecaţi sunt scrise doar pentru a-i linişti pe
cei de acasă cu privire la soarta celui plecat: „Doresc să spun cele ce ştiu
despre America. În primul rînd e adevărat: bani putem câştiga cu ceva mai
uşor decât prin părţile noastre, dar dacă judecăm celelalte împrejurării
între cari trebue să trăim, cu drept cuvânt trebuie să zic că ar fi foarte bine
dacă am sta acasă. Cineva ajuns odată în America, în scurtă vreme trimite
acasă o sută sau două de coroane. Pe lângă acele şi o scrisoare, în care
24
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mai mult se laudă decât spune adevărul. Scrie că-i merge bine, lucră ciasuri
puţine, câştigă mult, trăieşte domneşte şi cheltuieşte puţin. Şi o, de ar sta
binele şi fericirea din America numai din atâta, cât se poate scrie prin
epistole trimise de pe acolo, atunci ar fi ferice de noi. Dar nu e tocmai
aşa”26.
Pentru a rezista noilor condiţii, solii poporului român din America au
început să se organizeze. Aşa au apărut societăţile de într-ajutorare în caz de
boală, accidente sau moarte. Pe baza unei cotizaţii şi a unei taxe de înscriere,
acestea plăteau o primă de 500-600 dolari ca urmare a unor accidente de
muncă şi 700 de dolari în caz de moarte. Cele mai multe prezentau şi un
scop cultural, urmărind şi păstrarea identităţii naţionale, a tradiţiilor şi
obiceiurilor strămoşeşti. Totodată, societăţile româneşti au contribuit şi la
întărirea solidarităţii, a frăţiei între români. În anul 1902, la Slomesteal
(statul Pennsylvania) s-a înfiinţat societatea „Vulturul”, iar în Cleveland
(statul Ohio) s-au pus bazele asociaţiei „Carpatina”. Un an mai târziu, la
Youngstown, s-a întemeiat societatea „Unirea Română”. În unele oraşe
funcţionau mai multe societăţi româneşti. În 1908, la Cleveland (Ohio) s-a
înfiinţat o nouă societate românească de ajutor şi cultură, „Sfânta Maria”.
Trei ani mai târziu, la New York s-a creat banca de credit „Unirea” 27.
Preferinţa emigranţilor pentru America de Nord era caracterizată şi
de faptul că această zona avea şi un sistem politic mai liberal faţă de cel din
Austro-Ungaria. Faptul că se puteau purta cocarde tricolore, se putea cânta
„Deşteaptă-te Române” la diferite întruniri, evenimente, serbări ale
societăţilor, gesturi patriotice, care nu se puteau realiza acasă datorită
autorităţilor maghiare, au demonstrat că românii erau foarte bine organizaţi
în lupta lor de sprijinire a înfăptuirii statului român unitar, de protejare a
intereselor politice şi economice ale românilor, emigranţii organizând şi
proteste împotriva stăpânirii maghiare din Transilvania care urmăreau să
transmită suportul moral pentru cei de acasă : „Ziarul <Românul> organul
emigraţilor noştri din America, aduce ştirea, că la 10 c s'a ţinut o adunare
de protestare împotriva nelegiuirilor maghiare făptuite faţă de
naţionalităţile din Ungaria” 28.
Nevoile religioase ale românilor din Cleveland, dorinţa de a se
spovedi şi împărtăşi, nevoia de a binecuvânta legăturile matrimoniale, de a
încreştina pe noii născuţi, de a înmormânta după datină pe cei trecuţi în
nefiinţă, de a-şi îndeplini în zilele de sărbătoare îndatoririle de creştini,
26
27
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precum şi convingerea că şederea lor peste Ocean va fi mi lungă sau că vor
veni mereu noi emigranţi, toate acestea au dus la întemeierea celei dintâi
parohii ortodoxe române din Statele Unite ale Americii.
Concluzii
Această generaţie, denumită „mia şi călătoria”, reprezintă prima
etapă a migraţiei româneşti în America; ea debutează la finele secolului al
XIX-lea şi se întinde până la Primul Război Mondial, încheindu-se practic
odată cu promulgarea legilor emigraţiei în Statele Unite ale Americii, care
puneau capăt intrării şi aşezării libere în State, impunând cote de emigrare
pentru fiecare naţiune.
Principalele caracteristici ale acestei generaţii au fost: majoritatea
emigranţilor erau ţărani din provinciile româneşti aflate la acea perioadă sub
ocupaţie străină (Ardeal, Banat şi Bucovina), oameni relativ tineri, care
reprezentau forţa de muncă activă a satelor româneşti, oameni cu puţină
instrucţie, dar cu o mentalitate de oameni liberi şi dorinţa de a-şi păstra
identitatea. Aceştia plănuiau să stea un timp limitat în lumea nouă, suficient
cât să îşi adune o mie de dolari şi costul călătoriei de întoarcere, iar odată
întorşi acasă să îşi întemeieze o familie şi să îşi pună pe picioare o
gospodărie. Totodată trebuie să menţionăm ca şi o caracteristică şi
perseverenţa ţăranului român, care deşi auzea că în America nu este doar
„lapte şi miere”, îşi făcea curaj şi pornea într-un voiaj lung şi plin de
aventuri. Momentul plecării de acasă implica o serie de obiceiuri şi tradiţii,
fenomenul emigraţiei fiind considerat de unii etnologi şi antropologi ca fiind
un semi-ritual de trecere, conţinând elemente cheie ale unui ritual de trecere
(exp. moartea, căsătoria).
Am observat că scopul emigraţiei acestei generaţii a fost în esenţă
unul economic, însă nu putem neglija nici ceilalţi factori care au contribuit
la plecarea lor, atât cei de respingere, cât şi cei de atragere.
În această perioadă incipientă a emigraţiei româneşti au apărut
instituţiile româneşti din America, atât cele fraternale, cât şi cele de cult,
care au facilitat păstrarea identităţii specifice şi a modelului existenţial
românesc.
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Dimitrie Şiclovan voluntar în Italia
Traia Ion,
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara
Referindu-se la Marea Unire din 1918, marele savant Nicolae Iorga
spunea “Unitatea naţională nu este un succes diplomatic, o izbândă
militară,o cucerire a forţei, isprava unei cugetări individuale ori a unei
acţiuni de grup, ci rezultatul firesc al unei stări de spirit permanente”.
Vrednic de remarcat este faptul că miraculosul eveniment petrecut la
Alba-Iulia la 1 dec. aparţine întregii noastre istorii, înfăptuirea sa a
înmănunchiat contribuţia românilor din mai multe generaţii.
Una din formele de luptă pentru înfăptuirea visului unităţii statale a
fost şi voluntariatul. Voluntarii români din primul război mondial, fie
proveniţi din prizonerat rusesc sau italian, fie din cei ce au fugit din
provincile subjugate şi s-au oferit ca voluntari în armata română, au fost
nişte oameni admirabili, decişi să îşi sacrifice bunul lor el mai de preţ, viaţa,
pentru înfăptuirea idealului comun.
În Memoriul trimis în iulie - august 1916 guvernelor italian şi
francez, prizonierii români din Italia, considerând imperativă destrămarea
dublei monarhii, scriau: „Lupta pentru libertate a poporului român din
Austro-Ungaria e un fapt, o realitate. Această luptă e rezultatul vieţii însăşi,
al conştiinţei şi demnităţii umane. Ea nu poate fi făcută să dispară prin
tratate, concesiuni ori alte forme abstracte, ci numai prin realizarea fără
rezerve a libertăţii naţionale. Legiunile formate de supuşii Austro-Ungariei
contra fostei lor patrii sunt dovada cea mai vie că statul austro-ungar nu e
numai un anacronism istoric, ci o nedreptate omenească, o insultă socială.
În ultima ofensivă italiană, când toate regimentele româneşti au fost
concentrate pe frontul italian, s-au făcut aproape 10.000 de prizonieri. Noi
credem că şi condiţiile de înrolare a prizonierilor români pentru legiune
sunt foarte potrivite"1.
Din documentele de epocă rezultă că procesul de organizare a
Legiunii Voluntarilor Români din rândul prizonierilor aflaţi în Italia a
căpătat intensitate după Congresul Naţiunilor din Austro-Ungaria, ţinut la
Roma, la 8 aprilie 1918. La acest congres a participat în mod activ şi o
Ştefan Pâslaru, Voluntarii şi emigraţia română susţin marile idealuri naţionale, în
„Revista de Istorie Militară", 1990, nr. 6, p. 10-11.
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delegaţie a românilor, compusă din senatorul Gheorghe G. Mironescu,
profesorul universitar Simion Mândrescu, preşedintele Asociaţiei Românilor
din Transilvania şi Banat, dr. Nicolae Lupu deputat, D. Drăghicescu, senator
şi Benedetto de Luca, profesor şi publicist2. Nicolae Lupu a citit şi o
declaraţie de protest împotriva păcii nedrepte de la Bucureşti impusă de
Puterile Centrale.
Simion Mândrescu a rămas în Italia cu scopul de a organiza
prizonierii români aflaţi aici şi a-i constitui în unităţi militare care să ia parte
la acţiunile de luptă împotriva Puterilor Centrale în cadrul armatei italiene.
Acesta a fost primit în audienţă de Orlando, preşedintele Consiliului de
Miniştri al Italiei3.
Numărul prizonierilor români era, în aprilie 1918, de 108 ofiţeri,
printre ei „erau cuprinşi şi câţiva plutonieri" şi 26 aspiranţi (gradaţi)
repartizaţi în 23 lagăre de concentrare şi 17 380 soldaţi repartizaţi în 50
lagăre de concentrare, la care se adăugau alţi 124 soldaţi în Albania, deci în
total 17 504 soldaţi4. Dintre lagărele de concentrare cele mai importante
erau cele de la Cittaducale, Cavarzere şi Avezzano, unde, de altfel, s-a şi
început organizarea unităţilor româneşti. Organizarea legiunii militare
române era recomandată atât datorită numărului mare de prizonieri români,
cât şi a spiritului antipacifist de care erau dominaţi. Înţelegând acest
imperativ, în telegrama trimisă, la 27 aprilie 1918, preşedintele Consiliului
de Miniştri al Italiei, V.E. Orlando, îi adresa comandantului suprem al
armatei italiene, generalul Armando Diaz, „o rugăminte specială în ceea ce
priveşte organizarea promptă a acelor forţe pe care le putem recruta dintre
prizonierii austrieci aparţinând naţionalităţilor oprimate"5.
Dar, aşa cum consemna reprezentantul României la congres,(
Congresul naţionalităţilor asuprite din Austro-Ungaria ţinut la 8 aprilie 1918
la Roma) G.G. Mironescu, „dintre toate popoarele cari trebuiau liberate de
jugul austro-ungar, românii - în urma armistiţiului încheiat de ţara noastră
- nu mai participau la războiu, cu unităţi naţionale ale lor. Deşi păstram
intima speranţă că România va relua armele, nu puteam lăsa să lipsească
Constantin Stan, Activitatea românilor aflaţi peste hotare, în vol. 1918. Sfârşit şi
început de epocă, Ed. Lekton; Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare; Zalău, 1998, p. 116117.
3
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4
Ibidem, p. 67.
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1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român, vol. I,
Documente externe. 1879-1916, vol. II, Documente externe. 1916-1918, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 1107, telegrama nr. 987, din 27 aprilie 1918, semnată
Orlando către Armando Diaz.
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stindardul nostru de pe fronturile aliate, ci trebuia să menţinem situaţia
noastră de combatanţi alături de aliaţi. De aici nevoia creării unor legiuni
româneşti pe frontul occidental. Aceste legiuni nu se puteau alcătui decât
din prizonieri români, ardeleni, bănăţeni şi bucovineni ce se aflau în ţările
aliate. În Anglia şi în Franţa erau foarte puţini. În Italia erau mulţi. De
aceea, îndată ce lucrările congresului de la Roma s-au terminat (11 aprilie
1918), atenţia noastră a fost îndreptată spre prizonierii români din Italia”6.
După intervenţiile prof. Gheorghe Mironescu, privind soarta
prizonierilor români din Italia, cu ajutorul Ministrului de Externe, Sonnino
şi al generalului Singardi. soldaţii au fost transferaţi la Fonte d’Amore,
lângă Sulmona, la Urbia şi la Terrasini, iar ofiţerii la Cittaducale, în
apropierea localităţii Rieti.
In această efervescenţă a luptei pentru eliberarea naţională s-a
constituit la Cittâducale, la 10 iunie 1918, “Comitetul de Acţiune al
Românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina“, care a fost recunoscut de
guvernul italian. Comitetul şi-a stabilit sediul la Roma şi s-a adresat şi
celorlalte guverne ale Antantei pentru a-1 recunoaşte ca singurul
reprezentant al celor aproape 20. 000 de români aflaţi în lagărele italiene.
În urma demersurilor făcute de către Comitetul de Acţiune, la 18
iulie 1918, Ministrul de Război al Italiei, Bissolati, a dat dispoziţii
preşedintelui Comisiei Prizonierilor de Război, precizând: “Toţi ofiţerii din
Cittaducale care au făcut cereri de înrolare în armata italiană vor fi
declaraţi imediat liberi. Veţi lua măsuri să fie îmbrăcaţi în uniforme italiene
cu insignele Legiunii Românei tricolorul românesc orizontal. După
îndeplinirea acestor ordine, veţi lua măsuri ca ei să fie trimişi în nordul
Italiei, unde se găsesc deja concentraţi, din ordinele mele precedente,
câteva mii oameni trupă. Acolo ofiţerii legionari români vor proceda la
alegerea oamenilor gata să lupte alături de noi contra Austro-Ungariei “7.
Subliniez faptul, că în luna iunie 1918, în urma aprobării autorităţilor
italiene, peste 1. 100 de voluntari români, fără a forma subunităţi distincte,
au plecat pe frontul italo-austro-ungar, fiind repartizaţi în cadrul trupelor
speciale de asalt “Arditi “ ale Armatei 8 Italiene.

6

G.G. Mironescu, Din pribegie. Prisonierii Români din Italia în aprilie 1918, în
„Convorbiri literare", an LX, 1927, mai-august, p. 66.
7
Arhiva Bibliotecii Naţionale, fondul Saint-Georges, pachetul V, dosarul 1, f. 62,
telegrama nr. 19832 din 30 iunie 1918, semnată Giuppani către Mândrescu, apud Dorel
Buşe, Legiunea voluntarilor români din Italia, din primul război mondial, p.11, internet
www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/1%20Legiunea.pdf, , accesat 31 oct. 2014

118

Marele Cartier General Italian şi-a dat consimţământul, la 24 iulie
1918, ca ofiţerii români concentraţi în Cittaducale să fie trimişi pentru a
desfăşura activitate de selecţionare printre prizonierii români aflaţi în
lagărele de la Caverzere (2000), Mantova (3. 600), Covanelle (800), Cona
(400) şi Ostiglia (800) în scopul încadrării lor în marea unitate de voluntari
proiectată
La 15 octombrie I918, guvernul italian în urma presiunii Comitetului
“Pro Romeni “a dat publicităţii “Decretul de constituire a Legiunii
Române”, care urma să ia parte la operaţii alături de Armata italiană.
Comandant al Legiunii Voluntarilor Români a fost numit generalul de
brigadă italian, Luciano Ferigo, fost ataşat militar al Italiei în România în
anii 1916-1917.
Prin acest decret se organizau trei regimente complete, deşi pe
frontul italian de la Piave intraseră mai de mult în luptă, alături de armata
italiană, un batalion şi trei companii române, aşa cum se arăta şi în
manifestul comitetului de acţiune român, din luna octombrie, în care se
preciza că: „de trei luni fâlfâie în zona de război steagul legiunii române
iredente din Italia”. Aceste subunităţi de voluntari români s-au format până
în iunie 1918, sub directa subordonare a comandamentului suprem italian,
însumând un număr total de 830 de militari şi 13 ofiţeri, cunoscuţi sub
denumirea de „Alpini". La 28 iulie, la Ponto di Brenta, lângă Padova, cea
dintâi companie de alpini români a sărbătorit primirea drapelului, în sunetul
fanfarei italiene, care, în mod simbolic, intona „Deşteaptă-te române"8.
Ulterior, începând cu 13 noiembrie 1918, alpinii români au fost transportaţi
la Avezzano şi de acolo au fost înrolaţi în Legiunea Română pe cale de
formare9.
Deznodământul brusc al războiului, prăbuşirea monarhiei austroungare şi încheierea armistiţiului italo-austriac din 3 noiembrie, de la Villa
Giusti, a împiedicat o participare mai importantă a formaţiunilor române la
luptă, totuşi, câteva batalioane de ardeleni au luat parte la ofensiva italiană
hotărâtoare ce s-a dat pe Piave( a treia bătălie) şi la Asigo. S-au acoperit de
glorie, având morţi, răniţi şi decoraţi. Generalul Casiglia, comandantul
Armatei 8 italiene, în care au fost încadrate batalioane de români, a evocat
vitejia lor, într-un Ordin de Zi, în care se specifica: “Viteaz detaşament de
voluntari, cu neclintită credinţă în supremele probe, cu oţelită contopire de
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916 - 1919, vol.
III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 354.
9
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apud Dorel Buşe, Legiunea voluntarilor români din Italia, din primul război mondial, p.12,
internet www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/1%20 Legiunea.pdf, accesat 31 oct. 2014
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suflete, sosit în ceasul răzbunării, a dat măreţe dovezi de bravură,
întrecându-se cu fraţii lor italieni, îndrăzneaţa mână de oameni, vie
înfăţişare a dragostei de patrie “10.
La 4 noiembrie 1918, Legiunea Română de Voluntari din Italia se
afla în următorul stadiu de organizare: avea trei companii şi un pluton de
voluntari pe front, un regiment “Horia “complet pregătit pentru a fi trimis
pe front, alte două regimente “Cloşca “ şi “Crişan “în curs de organizare şi
echipare, iar în lagărul de la Avezzano se găseau alţi soldaţi neîncadraţi,
care ceruseră înrolarea în Legiune. Binecuvântarea drapelelor de luptă a fost
dată la 5 decembrie 1918, de preotul Vasile Lucaciu, cunoscutul
memorandist, simbol al luptei românilor pentru unitate naţională.
Regimentele care s-au constituit apoi, echipate şi dotate cu material
italian, au fost transportate în România în mod organizat. Reg. l “Horia “a
plecat din Italia la 2 febr. 1919 şi a sosit la Constanţa, peste 7 zile, apoi, a
fost pus la dispoziţia Consiliului Dirigent al Transilvaniei şi s-a stabilit în
garnizoana Deva.
Aceasta este odiseea oficială a voluntarilor proveniţi din prinsoarea
italiană, aşa cum reiese din parcurgerea documentelor şi datelor de arhivă,
iar în continuare vă voi prezenta aceeaşi poveste aşa cum reiese din
memoriile unui voluntar din Italia.
Unul dintre aceşti generoşi voluntari a fost şi Dimitrie Şiclovan, ale
cărui însemnări-amintiri legate de situaţia de pe frontul italian le-am găsit
printre multele documente şi mărturii culese de vrednicul preot dr. Ghe.
Cotoşman. Îndeplinesc un act de respect faţă de uriaşa sa muncă şi de pietate
faţă de memoria sa, amintind că preotul Cotoşman a fost un mare istoric al
Banatului natal, fecundele sale cercetări le-a închegat într-o viziune istorică
şi le-a încredinţat tiparului în diferite lucrări.
Problematica primului război mondial a fost subiect de interes pentru
mulţi participanţi efectiv la marele măcel, ce au lăsat în urma lor numeroase
amintiri sau memorii. De bună seamă, că studiile pertinente axate pe
problematica războiului, nu se reduc doar la memorii şi amintiri, dar nu
greşesc afirmând că şi memorialistica are rolul ei în întregirea imaginii
războiului. Pentru că rememorarea conferă celor relatate un plus de
autenticitate, înlocuieşte ficţiunea scriitorilor cu înfăţişarea pregnantă şi
concretă a faptelor şi colorează emoţional faptele precise dar seci ale
istoricilor. Memoralisstul nu este un cronicar, ci un pictor al unei realităţi în
devenire. El nu povesteşte ci reconstituie fenomene de viaţă unice,

10

Constantin Kiriţescu, op cit., p. 354-355.

120

complexe, al căror sens îi scapă în momentul viu al trăirii, dar este
descoperit ulterior prin valorificarea experienţei câştigate.
Trebuie de asemenea să semnalăm că totul, într-un asemenea caiet
de memorii, nu poate fii decât subiectiv. Îmi permit să afirm că există o
diferenţă între subiectivism şi subiectivitate. A fi subiectiv înseamnă a nu-ţi
altera niciodată-de dragul unor conjuncturi- punctul de vedere-şi de al
expune sincer şi precis. A fi subiectivist înseamnă altceva, înseamnă a te
abate de la datoria asumată de a reda întodeauna faptele ca atare, şi de a le
potrivi în aşa fel, încăt modul de prezentare să conducă pe nesimţite la o
concluzie dinainte stabilă. Din acest punct de vedere, voluntarul Şiclovan
nu pot fi învinuit de subiectivism, în tot ce ne transmite, descrie faptele
concret fără aprecieri personale prea numeroase. Textul are fireşte şi
aprecieri cu care putem fi de acord sau nu, unele dintre ele sunt formulate cu
brutalitate (de ex. aprecierile la adresa unor politiceni după creearea
României Mari), dar amintirile legate de viaţa de război sau perioada de
voluntar sunt precise, scrise cu talent şi abundă în informaţii.
Din cuprinsul caietului de însemnări-amintiri ce poartă titlul
“Contribuţia popoarelor subjugate din monarhia Austo-Ungară la
destrămarea vulturului bicefal-Ţiganiada de după unirea din 1918” nu
răzbat decât puţine elemente autobiografice. Aflăm că făcea parte din
regimentul 61 infanterie Timişoara, avea în 1918 doar 19 ani, fiind luat pe
front de pe băncile liceului, era născut în Caransebeş unde trăiau părinţii săi,
iar ca o constantă sufletească, este conştient că luptă pentru o cauză străină,
dar luptă şi modul cum se naşte în cugetul lui ideea dezertării pe care o şi
înfăptuieşte la un moment dat. Cercetări suplimentare m-au condus la
magistrala sinteză “Voluntarii Marii uniri” a d-lui Vasile Dudaş, unde la o
notă am descoperit titlul lucrării ce coincidea cu cel găsit de mine şi astfel
am aflat şi numele autorului.
Lucrarea lui D. Şiclovan este constituită din mai multe părţi, partea a
doua cuprinde 3 capitole:
Cap. 1 de la pag. 84-115 întitulat “Episoade de pe frontul italian,
care oglindesc starea de spirit a naţionalităţilor asuprite”
Cap. 2 de la pag. 115- 122 întitulat “Voluntarii din Italia”
Cap. 3 de la pag. 122-134 întitulat “Primul regiment al Legiunii
române din Italia”.
În cele ce urmează mă voi concentra asupra ultimelor două capitole,
care fac obiectul lucrării şi care aduc preţioase informaţii trăite personal de
autor în ceea ce priveşte constituirea unităţilor de voluntari din Italia.
Şirul evenimentelor legate de voluntariat începe cu ziua de 21 mai
1918, când în urma unui atac violent a unei unităţi de asalt italiene, făimoşii
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“arditii”, D. Şiclovan scăpat viu din încleştare se predă şi este luat prizonier
de italieni. Umează fuga în tranşeele italiene, urmărit de bombardamentele
arteleriei austro-ungare, interogatoriul amănunţit luat de ofiţerul de
informaţii italian şi apoi concentrarea prizonerilor la Castelfranca, ce servea
ca lagăr de carantină pentru deparazitare şi izolare. Aflat, încă la
Castelfranca, la 22 iunie 1918, asistă la venirea primelor valuri de prizoneri
îngroziţi de eşecul celei de a XII-a ofensive a armatei austro-ungare. Pentru
a face loc noilor prizoneri, cei de la Castelfranco sunt expediaţi în lagărele
din interiorul Italiei, D.Şiclovan ajunge în lagărul de la Avezzano oraş aflat
la poalele munţilor Abruzzi. În acel moment oraşul era numai ruine de pe
urma unui cutremur devastator întâmplat în anul 1915.Aici, atât populaţia
care a supraveţuit cataclismului, cât şi prizonerii locuiau în barăci. Asupra
lagărului de la Avezzano îşi îndreaptă privirea Comitetul naţional român din
Roma şi astfel decide trimiterea unor delegaţi pentru a face propagandă
printre prizonerii români de a se înscrie ca voluntari şi a se constitui în
unităţi de luptă.
“În luna iulie, scrie D. Şiclovan, a venit la Avezzano, un delegat al
Comitetului naţional român din Roma d-l Trif, avocat din Cluj, fost căpitan
de rezervă, prizoner din armata austro- ungară, care avea misiunea să se
informeze asupra poziţiei lagărului, care era unul dintre cele mai mari din
Italia, cu o capacitate de 60000 de prizoneri. Aici urmează a fi concentraţi
toţi românii prizoneri de război pentru a fi recrutaţi în legiunea română,
care va lupta pe frontul italian, alături de armata italană. În acest scop a
luat contact cu comandamentul lagărului de prizoneri ca să evacueze un
apartament de 30 de barăci a 100 de oameni până la evacuarea totală a
prizonerilor de alte naţionalităţi. Acest apartament a fost declarat teritoriu
român şi a pus la intrare un steag tricolor român. Eu am fost declarat
liber şi însărcinat cu primirea, organizarea şi cazarea prizonerilor români,
îndrumaţi în acest lagăr. Am început activitatea de recrutare de voluntari,
dar a mers foarte anevoios, deoarece oamenii şovăiau, spunând că nu ştiu
care va fi rezultatul final al războiului. I-am convins că nu poate fi vorba de
neîncredere în victoria aliaţilor noştrii, având în vedere dezastrul de pe
fronturi şi situaţia economică falimentară din Ausro-Ungaria şi Germania.
Le-am cerut să dea jos de pe şapcă nasturele cu efigia împăratului Franţ
Iosif, atunci l-au dat jos, dar a doua zi probabil influenţaţi de unii gradaţi
iar l-au pus la loc”.
Venind a doua oară la Avezzano d-l Triff, Dimitrie Şiclovan i-a
expus greutăţile pe care le întâmpină, că oamenii şovăiesc, însă a fost
incutajat să caute oricum să-i determine să se înscrie cei prezenţi, căci o să
vină grupuri mari şi atunci va fi mai greu să-i recrutăm, iar cei ce urmează
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să vină să găsească aici o subunitate formată de voluntari. Brutal de sincere
sunt cuvintele autorului, greutăţile recrutării le-a expus la modul cel mai
realist fără înfrumuseţări inutile, sovăiala soldatului român din cadrul
monarhiei are cauze adânc înrădăcinate în sufletul său, o anumită
neîncredere în promisiunile celor mai mari, dorinţa de supravieţuire, de a se
întoarcă în mijlocul familie,la casa natală, peste care se suprapune şi
abrutizarea războiului. Această neîncredere de la început va fi spulberată,
atunci când D. Şiclovan reuşeşte să se apropie sufleteşte de ei. “Am început
să pregătesc atmosfera sufletească între oameni ca să fie un succes. Într-o
seară, I-am invitat pe toţi la cantină, împreună cu o delegaţie de voluntari
sârbi, acolo le-am expus scopul întrunirii şi le-am documentat certitudinea
viitorului românesc a Ardealului, Banatului şi Bucovinei intr-un stat unitar
românesc. Am petrecut o seară de un mare entuziasm românesc, când cu
toţii s-au înflăcărat în cântări naţionale. Am prins atunci momentul şi le-am
ordonat să scoată de pe şapcă efigia lui Franţ Iosif şi să o calce în picioare,
astfel eram sigur că a doua zi nu o vor mai pune la loc pe şapcă. Tot atunci
i-am pus să semneze declaraţia de înscriere în legiunea românească. Aşa sa constituit primul nucleu de voluntari a Regimentului 1 “Horia” a legiunii
române din Italia”. După armistiţiu s-a constituit şi Regimentul 2 “Cloşca”
în care a fost încadrată şi unitatea de alpini întorşi de pe front. Apoi
Regimentul 3 “Crişan” cât şi alte 30 batalioane de români, dar aceştia au
fost organizaţi pentru a fi repatriaţi şi a-i încadra în armata română din ţară.”
La 15 oct. 1918 Regimentul 1 Horea a legiunii române a fost
complet organizat, echipat cu armament modern, încadrat cu ofiţeri italieni,
comandantul era colonelul Siliprandi. După depunerea jurământului de
credinţă şi semnarea lui pe un formular în limba italiană, regimentul a fost
trimis la Roma, spre a face loc constituirii altor regimente. La Roma
regimentul a fost încazarmat în Cetate- Forte pietra lata aflată la periferie,
aici executau serviciu de garnizoană cu patrulări în oraş. Începerea ofensivei
italiene la 24 oct. 1918 a contramandat trimiterea regimentului pe front, iar
în urma lichidării frontului austro-ungar până la 1 nov., s-a hotărât trimiterea
lui în Franţa unde luptele continuau, dar la 9 nov. s-a încheiat războiul şi
regimentul a rămas la Roma.
Cu ocazia înapoierii regelui Victor Emanuel al III lea împreună cu
regina de la Triest, regimentul a făcut cordon de la staţia Termini la Piaţa
Veneţia, asigurând ordinea pe parcursul la palatul regal.
După prăbuşirea frontului austo-ungar din Italia, mulţimea
prizonerilor a făcut necesară înfinţarea de noi lagăre, unul a fost constituit şi
la Forte-Pietra lata, iar paza a fost încredinţată reg.1 Horea. După scurt timp
reg. a fost dislocat în localităţile din jurul Romei, ca Rocca di Papa Marino
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şi Frascati. Batalionul 1 al reg. din care făcea parte voluntarul Şiclovan a
fost repartizat la Rocca di Papa, unde au făcut instrucţie şi marşuri prin
localităţile unde avea regimentul garnizoane.
În cursul lunii dec. s-a hotărât repatrierea reg. 1 Horea “într-o ţară
nouă atât visată” spune cu bucurie autorul. Din portul Taranto au fost
îmbarcaţi pe vasul Merano fost austriac, batalionul 1 şi aprovizionarea,
celelalte batalioane urmând să vină cu alte vase. După o călătorie de 4 zile
printre insulele greceşti s-a ajuns în portul Istambul, tixit de vase de război
aliate,care făceau exerciţii de tragere cu artileria. În aceiaşi zi s-a plecat spre
Constanţa, parcurgând acest drum într-o zi şi o noapte pe o mare agitată,
totuşi reuşind să ancoreze în port pe un ger năprasnic de ianuarie. Odată
ajunşi la Constanţa începe coşmarul debarcării, Dobrogea fiind ocupată de
trupele coloniale franceze, a fost declarată teritoriu neutru, iar reg. Horia
considerat ca unitate a armatei române nu avea voie să debarce.
“Am fost blocaţi pe vapor timp de 10 zile, în care timp s-au dus
tratative între guvernul român şi comandamentul francez, care în urmă a
binevoit să ne facă o concesie, permiţând debarcarea treptată, cu condiţia
ca în fiecare zi numai o campanie să poată traversa acest teritoriu pe jos şi
pe un ger cumplit, cu hrană rece. Am pornit prima campanie din bat. 1 cu
oprire de înoptare la Murfatlar, Medgidia, Cernavodă, apoi Feteşti, fiind
cantonaţi în casele oamenilor lipsiţi de hrană şi lemne de foc, deoarece
armata turco- bulgară i-a secătuit complet pe români. La Feteşti am
aşteptat sosirea celorlalte companii din batalion, ca tot pe jos să pornim
mai departe la Bucureşti. S-au scandalizat de acest procedeu barbar şi
ofiţerii italieni.”
În gara Feteşti trupele de voluntari români ocupă cu forţa un tren
destinat transportării unui batalion francez şi cu complicitatea mecanicului
de tren pleacă la Bucureşti, unde sunt încazarmaţi la cazarma Malmeson.
Aici după câteva zile a ajuns întregul regiment, contramandându-se ordinul
stupid de a parcurge pe jos o asemenea distanţă şi punându-le la dispoziţie
trenuri.
În cele ce urmează voi reda versiunea personală a autorului legată de
momentul solemn al trecerii în revistă a regimentului de către suveran şi
guvern.
“La ora şase dimineaţa eram adunaţi în curtea cazărmii întregul
regiment. Era un ger sec, au început să sosească în inspecţie generalii, în
ordine ierarhică. La lumina zăpezii, au admirat ţinuta , echipamentul şi
armamentul. La ora 8 dimineaţa am plecat la şosea, unde am aşteptat
trecerea în revistă. Cel îmbuibat nu crede celui sărac, aşa s-a întâmplat cu
noi şi mai marii noştri, care priveau termometrul din camera caldă şi nu
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cunoşteau gerul de afară. Aşa că a trecut ora nouă, zece, dar nu veneau, în
care timp cei trei mii de oameni care stăteau pe loc în formaţie de adunare
le urau cele mai josnice epitete, căci nu mai puteam suporta gerul, mai
mult, că nu eram obişnuiţi cu asemenea tratament de indiferenţă, faţă de
omul ostaş, nici din armata austro- ungară unde disciplina se baza pe
punctualitate şi cu atât mai puţin din armata italiană care era o armată
democrată. În fine pe la orele 11 îşi face apariţia Regele şi întreaga familie
regală, Guvernul şi Statul major al armatei, dar uralele au îngheţat pe
buzele ostaşilor. După trecerea în revistă a urmat defilarea în pas alergător
care a durat până la ora 3 după masă, fără mâncare, dar sătui de ger”.
În tot cazul şi-a format fiecare părerea faţă de cele văzute şi auzite
din viaţă de moravurile orientale ce ne aşteaptă în mult dorita ţară întregită
fără condiţiuni” încheie cu amărăciune autorul.
De la Bucureşti reg. a fost pus la dispoziţia Consiliului Dirigent de
la Sibiu, ofiţerii italieni încheindu-şi misiunea au plecat şi în locul lor au
fost încadraţi ofiţeri români şi saşi proveniţi din armata austro-ungară. Cu
aceste informaţii îşi încheie autorul lungul şir de evenimente trăite ca
voluntar şi redate într-o manieră personală.
Această mărturie constituie un mic fragment în cunoaşterea
complexului fenomen legat de voluntarii români din provincile subjugate, ce
şi-au oferit cu generozitate şi conştient viaţa pentru înfăptuirea unităţii
statale în acel miraculos an 1918.
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Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional
Român din Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?
Mihai-Octavian Groza,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Abstract
The issue regarding the activity of the Romanian National Councils
and National Guards, that
were
created
during
the
autumn
of 1918 throughout Transylvania, is of utmost importance, given that we are
approaching quickly the centenary of the Great Union. In this light
historians seek to re-evaluate the formation, composition and activities of
these organisation. In this context, we will try, through this material, to
bring a humble contribution to the knowledge regarding the work and role
of the Romanian National Councils from Alba-Iulia and Blaj. We will
present them in a synthetic way based on their collaboration, while
also challenging old theories that advanced the idea that these councils were
actually in conflict with each other.
Key words: Transylvania, National Council, Blaj, Alba-Iulia, collaboration.
Problematica activităţii consiliilor şi gărzilor naţionale române,
constituite în toamna anului 1918 pe întreg cuprinsul Transilvaniei, este una
din ce în ce mai actuală, dat fiind faptul că ne apropiem cu paşi repezi de
celebrarea centenarului Marii Uniri, istoricii încercând o reevaluare a
modului de constituire, componenţa şi activitatea acestor consilii naţionale.
De un interes deosebit s-au bucurat, de-a lungul ultimelor cinci decenii şi
consiliile naţionale constituite pe teritoriul actualului judeţ Alba (fostul
comitat Alba Inferioară), istoriografia locală insistând asupra celor de la
Blaj1 şi Alba-Iulia2. Cu toate acestea, majoritatea istoricilor au insistat
1
Marcel Ştirban, Viorica Lascu, Consiliul Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918ianuarie 1919). Protocoale şi acte, volum I şi II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978-1980;
Marcel Ştirban, “Mica Romă în zilele lui noiembrie 1918”, în Tribuna, an IV, număr 46-47,
1992; Ana Hinescu, Blajul şi Marea Unire, Blaj, Editura Astra, 2003; Aurel Decei, “Acte
privind Blajul în lunile Unirii, noiembrie şi decembrie 1918”, în Apulum, număr VII, 1969;
Viorica Lascu, “Protocolul agendelor Consiliului Naţional Român din Blaj, 1918-1919
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asupra modului de constituire, a componenţei şi a activităţii desfăşurate în
preajma adunării de la 1 decembrie 1918, care a hotărât “unirea acelor
români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu România”3 şi mai puţin pe
relaţia dintre aceste consilii, pe aşa-numita dispută pentru dobândirea titlului
de consiliu comitatens, precum şi pe relaţia cu consiliile maghiare şi
germane etc. În acest context, pe baza materialului arhivistic (identificat în
fondurile filialei Alba a Arhivelor Naţionale) şi a bogatei literaturi de
specialitate, vom încerca să aducem o umilă contribuţie la cunoaşterea
activităţii consiliilor naţionale române de la Blaj şi Alba-Iulia (prezentândule în paralel), demontând vechile teorii care imaginau un conflict între cele
două organisme.
Toamna anului 1918 reprezintă atât sfârşitul marii conflagraţii
mondiale, cât şi începutul unei perioade de puternice convulsii sociale şi
naţionale, care treptat au dus la destrămarea monarhiei austro-ungare, în
acest context Transilvania declarându-şi autonomia şi unindu-se cu Regatul
României (trebuie menţionat că fenomenul este general pentru întreg
imperiul, naţiunile din centrul şi estul Europei traversând acelaşi proces în
parametri similari, deosebindu-le doar formulele încercate, majoritatea
constituindu-se în state naţionale sau autoproclamate drept naţionale).4 La
(Cronica revoluţiei din Blaj)”, în Apulum, număr XV, 1977; Mihai-Octavian Groza, “Blajul
şi Marea Unire. Pagini din activitatea Consiliului Naţional Român din Blaj (noiembrie
1918-februarie 1919)”, în ASTRA Salvensis, an I, număr 2, 2013.
2
Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului Naţional Român din
Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012; Mihai-Octavian Groza, “Pagini de istorie
românească. Activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia”, în volumul Zilele
Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu,
Editura Academica Brâncuşi, 2013; Mihai-Octavian Groza, Aspecte şi impresii de la Marea
Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918. Contribuţia Consiliului Naţional Român şi a
Legiunii Române din Alba-Iulia la Marea Unire, în “Der Unterwald” Zweisprachige
Kultur-und Informationszeitschrift, număr 20, an 2013; Mihai-Octavian Groza, “Alba-Iulia,
permanenţă în optica naţională. Aspecte privind activitatea Consiliului Naţional Român din
Alba-Iulia (noiembrie 1918-ianuarie 1919)”, în volumul Imaginea în istorie. Tipologii în
societatea de ieri şi de azi, coordonat de Ana Maria Macavei, Roxana Dorina Pop, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2014.
3
Iulian Oncescu, Texte şi documente privind istoria modernă a românilor (1774-1918),
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, p. 673.
4
Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Geschichte der Neuzeit. Europa und die Vereinigten Staaten von
Amerika. Innenpolitik, Internationale Konflikte und Beziehungen, Klausenburg,
International Book Access, 2009, pp. 261-263; Vasile Vesa, “Unirea Transilvaniei cu
România”, în Istoria Transilvaniei, III (de la 1711 până la 1918), volum coordonat de IoanAurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2008, p. 608; Maria Alexandra Pantea, “Aradul între Marea Unire şi extinderea
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începutul lunii octombrie 1918 a avut loc, la Budapesta, o întâlnire între
reprezentanţii Partidului Naţional Român şi ai secţiei române din cadrul
Partidului Social-Democrat din Ungaria, în care s-au pus bazele unei
colaborări în cadrul unui consiliu comun, idee concretizată la sfârşitul lunii
octombrie, când s-a constituit Consiliul Naţional Român Central, format din
12 membri (acest organism îşi va începe activitatea la Arad, la 2 noiembrie
1918, în casa lui Ştefan Cicio-Pop, devenit preşedintele onorific al acestui
consiliu)5. Astfel a fost creat organismul chemat să traducă în practică
hotărârea de autodeterminare6, ce realiza unitatea principalelor forţe politice
româneşti şi care s-a fixat programatic pe temeiurile juridice ale dreptului de
autodeterminare7. Consiliul Naţional Român Central va dirija întreaga
acţiune de organizare a vieţii politice pe teritoriul Transilvaniei (din dorinţa
de a arăta că şi românii sunt capabili să se organizeze şi să se conducă
singuri), care s-a concretizat prin crearea, la nivelul comitatelor, a consiliilor
naţionale comitatense, care la rândul lor au îndrumat, în mod direct,
constituirea consiliilor naţionale locale în majoritatea oraşelor şi satelor
transilvănene8, dovadă stând scrisoarea circulară din 3 noiembrie 1918
suveranităţii statului român asupra lui”, în volumul Administraţie românească arădeană.
Studii şi comunicări din Banat-Crişana-95 de ani de la Marea Unire, volum VII, coordonat
de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, “Vasile Goldiş” University Press, 2013, p. 337.
5
Vasile Ilovan, Românii din Nord-Vestul Transilvaniei şi Marea Unire 1910-1920, ClujNapoca, Editura Napoca Star, 2007, pp. 162-164; Anton Drăgoescu (coordonator), Istoria
României. Transilvania, volum II, Cluj-Napoca, Editura “George Bariţiu”, 1997, p. 633;
Dorel Popa, “Aradul şi Marea Unire”, în volumul Marea Unire din 1918, ideal al tuturor
românilor 1918-2003, coordonat de Alexandru Roz, Arad, “Vasile Goldiş” University
Press, 2004, p. 30; Mihai-Octavian Groza, “Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind
activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”,
în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma
Books, 2014, p. 130.
6
“Declaraţia de la Oradea” din 12 octombrie, prezentată în parlamentul maghiar la 18
octombrie 1918, proclama libertatea naţiunii, secesiunea politică de Ungaria, asumarea
suveranităţii naţiunii în teritoriul său naţional, plebiscitul (Alexandru Roz, “Declaraţia de
autodeterminare a românilor transilvăneni-Oradea 12 octombrie 1918”, în volumul Marea
Unire din 1918, ideal al tuturor românilor 1918-2003, coordonat de Alexandru Roz, Arad,
“Vasile Goldiş” University Press, 2004, pp. 61-63; Mihai-Octavian Groza, Documente
privind activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma
Books, 2012, p. 9).
7
Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 232.
8
Cornelia Gabăr, “Aspecte din activitatea Consiliilor Naţional Române şi a gărzilor
naţionale române din judeţul Arad”, în volumul Marea Unire din 1918, ideal al tuturor
românilor 1918-2003, coordonat de Alexandru Roz, Arad, “Vasile Goldiş” University
Press, 2004, pp. 148-149.
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emisă de Teodor Mihali (preşedintele de facto al Consiliului Naţional
Român Central), în care era făcută următoarea recomandare: “[…] În
fiecare comitat să se constituie un consiliu naţional român comitatens
afiliat Consiliului Naţional Român Central, presidenţii şi delegaţii acestor
consilii naţionale române comitatense dimpreună cu comitetul Partidului
Naţional Român vor avea să formeze Marele Consiliu al naţiunii române
din Ungaria şi Transilvania. Fiecare consiliu naţional român comitatens să
înfiinţeze de urgenţă în toate comunele comitatului secţii comunale ale
consiliului”9.
Pe aceste coordonate, trasate de Consiliul Naţional Român Central,
se înscrie şi constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale române de la Blaj şi
Alba-Iulia (la începutul lunii noiembrie 1918), două dintre localităţile
transilvănene cu rezonanţă istorică şi cu puternice tradiţii în lupta pentru
obţinerea drepturilor naţionale ale românilor10.
Consiliul Naţional Român din Blaj s-a înfiinţat la 4 noiembrie
191811, în frunte cu Vasile Suciu12, vicar mitropolitan, profesorii Gavrilă
Precup13, Victor Macavei14 (ca vicepreşedinţi), Zenovie Pâclişan15 şi
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Alba, Fond Consiliul Naţional Român Alba-Iulia,
număr inventar 72, dosar 89, fila 1 (în continuare ANDJ).
10
Ioan Pleşa, “Colaborarea consiliilor naţionale române din comitatul Alba Inferioară cu
Consiliul Naţional Român Central din Arad pentru pregătirea Adunării Naţionale de la
Alba-Iulia din 1 decembrie 1918”, în Ziridava, număr VII, 1977, p. 249.
11
Profesorul Marcel Ştirban demonstrează că înainte de înfiinţarea Consiliului Naţional
Român din Blaj, aici funcţiona un comitet de iniţiativă (constituit înainte de declanşarea
acţiunii de organizare, prin consilii şi gărzi naţionale, a românilor de către Consiliul
Naţional Român Central), constituit la data de 21 octombrie 1918, cu scopul declarat de a
organiza oraşul şi de a întări legăturile cu celelalte centre. Iniţial, fusese format din 3
membrii, pentru ca după 26 octombrie, numărul să crească la 9 membrii (a se vedea: Marcel
Ştirban, “Mica Romă în zilele lui noiembrie 1918”, în Tribuna, an IV, număr 46-47, 1992,
p. 1).
12
Vasile Suciu (1873-1935): profesor la Academia teologică, canonic şi vicar al scaunului
mitropolitan de la Blaj, preşedinte al Consiliului Naţional Român din Blaj, din 1920
mitropolit greco-catolic al Blajului, ctitor de şcoli şi membru corespondent al Academiei
Române.
13
Gavrilă Precup (1865-1921): profesor la liceul din Blaj, întemeietor al “Reuniunii
meseriaşilor români” filiala Blaj, vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român din Blaj,
delegat la şedinţa Consiliului Naţional Român Central din 13-14 noiembrie 1918, director
al învăţământului secundar în cadrul Consiliului Dirigent.
14
Victor Macavei (1877-1964): profesor la Academia teologică din Blaj, canonic şi
prepozit capitular, colaborator al ziarului “Unirea” cu o serie de cronici asupra
evenimentelor din toamna anului 1918, delegat la Marea Adunare Naţională de la AlbaIulia.
9
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Alexandru Borza16 (ca secretari), secondaţi de un comitet lărgit de oameni
de diverse profesii, care se aduna de câte ori era nevoie17. Conform
afirmaţiilor istoricului Vasile Netea, la Blaj, înfiinţarea consiliului naţional a
fost urmată de dezarmarea detaşamentului de jandarmi, de către studenţii
seminarului teologic şi ai liceului, aflaţi sub comanda căpitanului Victor
Munteanu şi de o mare adunare populară, în cadrul căreia s-a făcut publică
constituirea şi componenţa Consiliului Naţional Român din Blaj18. După
constituirea consiliului, acesta va lansa un apel, intitulat “Fraţi Români”,
prin care se anunţa faptul că “[…] după suferinţe îndelungate, după jertfe
supraomeneşti, ce le-a adus neamul nostru, a răsărit în sfârşit şi pentru noi
clipa sfântă a libertăţii”, îndemnând locuitorii oraşului să se unească în
jurul liderilor consiliului şi să nu facă “[…] nici un singur pas fără ştirea şi
consentimentul Comitetului nostru Naţional Central”. În încheierea
apelului, se menţiona numărul complet şi numele membrilor consiliului
naţional19. Paralel cu constituirea Consiliului Naţional Român, ia naştere şi
o puternică gardă naţională românească, pusă sub comanda foştilor ofiţeri
Ioan Munteanu, Virgil Pop, Victor Munteanu, Iustin Nestor şi de medicii
Aurel Circa şi Vasile Hâncu, afiliată Legiunii Române de Alba-Iulia, raza sa
de acţiune cuprinzând Blajul, Aiudul şi localităţile Uioara, Sânmărtin,
Ibaşfălău, Ernot, Hususău, Ocnişoara, Odverem, Asinip, Ciuguzel, Hopârta,
Obreja, Mihalţ, Presaca, Doştat, Păuca, Bogatu şi Ungurei20. Încă din
primele şedinţe, luându-şi în serios misiunea încredinţată de Consiliul
Naţional Român Central, consiliul din Blaj va hotărâ întărirea gărzii
Zenovie Pâclişan (1886-1957): profesor la Academia teologică şi director al Bibliotecii
Centrale din Blaj, secretar al Consiliului Naţional Român din Blaj, director general în
cadrul Ministerului Cultelor, membru corespondent al Academiei Române.
16
Alexandru Borza (1887-1971): profesor la liceul din Blaj, secretar al Consiliului Naţional
Român din Blaj, membru în comisia de preluare a universităţii din Cluj (1919), apoi
profesor şi rector al acestei universităţi.
17
Marcel Ştirban, “Mica Romă în zilele lui noiembrie 1918”, în Tribuna, an IV, număr 4647, 1992, p. 2.
18
Vasile Netea, O zi din istoria Transilvaniei. 1 decembrie 1918, Bucureşti, Editura “Ţara
Noastră”, 1990, pp. 99-102.
19
Marcel Ştirban, Viorica Lascu, Consiliul Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918ianuarie 1919). Protocoale şi acte, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, pp. 194195; consiliul era format din: Vasile Suciu, Alexandru Nicolescu, Izidor Marcu, Ambrosiu
Cheţianu, Iuniu Brut Hodoşiu, Ştefan Osianu, Alexandru Rusu, Ioan Coltor, Zenovie
Pâclişan, Gavrilă Precup, Alexandru Iura, Octavian Prie, Petru Suciu, Alexandru Borza,
Iuniu Brut Micu, Ioan F. Negruţiu, Ştefan Pop, Iuliu Maior, Aurel C. Domşa, Dănilă Sabo,
Ion Pop, Cornel Ordace, Iustin Nestor, Ştefan Dragoş şi Eugen Nicola.
20
ANDJA, Fond citat, dosar 9, fila 1.
15
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naţionale, alimentarea, echiparea şi plata acesteia, preluarea popotei fostului
spital “Camenica” şi trecerea acesteia în subordinea gărzii naţionale21,
preluarea vechiului periodic “Unirea” şi transformarea lui în ziar naţional22,
editarea şi tipărirea unor manifeste, prin intermediul cărora populaţia era
îndemnată să răspundă chemării de a pregăti şi a participa la Marea Adunare
Naţională de la Alba-Iulia23, recuperarea bunurilor sustrase în timpul
mişcărilor anarhice din lunile septembrie-noiembrie 191824, etc. Consiliul
Naţional Român din Blaj îşi va încheia activitatea la începutul lunii
februarie 1919, respectând indicaţiile primite din partea noului prefect, Ioan
Pop25.
Consiliul Naţional Român din Alba-Iulia s-a înfiinţat la 4 noiembrie
1918, în frunte cu protopopul ortodox al oraşului Ioan (Iustinian)
Teculescu26, secondat de protopopul greco-catolic Vasile Urzică27 şi ajutat
de avocaţii Ioan Marciac28, Zaharie Munteanu29, Ioan Colbazi30 şi Rubin
Patiţia31, medicul Alexandru Fodor32 şi farmacistul Virgil Vlad33. În aceeaşi
zi, membrii consiliului vor lansa un apel, intitulat “Fraţi Români!”, prin
care populaţia oraşului era chemată, la o adunare, în data de 5 noiembrie,
Marcel Ştirban, Viorica Lascu, Consiliul Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918ianuarie 1919). Protocoale şi acte, volum II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, pp. 168170.
22
Ibidem, volum I, p. 63.
23
Ibidem, pp. 23-24.
24
Ibidem, p. 148.
25
Ibidem, p. 213; Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului
Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012, pp. 204-205.
26
Iustinian Teculescu (1865-1932): protopop ortodox al oraşului Alba-Iulia (1901-1922),
episcop al armatei (1922-1924) şi episcop la Cetatea Albă-Ismail (1924-1932).
27
Vasile Urzică: paroh şi protopop greco-catolic al oraşului Alba-Iulia, vicepreşedinte al
Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, participant activ la organizarea Marii Adunări
Naţionale de la 1 decembrie 1918, după unire preşedinte al consiliului judeţean, deputat şi
senator.
28
Ioan Marciac: avocat în Alba-Iulia.
29
Zaharie Munteanu: avocat, membru al Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia,
participant activ la organizarea adunării de la Alba-Iulia.
30
Ioan Colbazi: avocat în Alba-Iulia.
31
Rubin Patiţia: fiul memorandistului Rubin Patiţia, avocat în Alba-Iulia, nu a reuşit să facă
o carieră strălucită, asemenea tatălui său, până la marile evenimente din toamna anului
1918.
32
Alexandru Fodor (1869-1951): medic, membru al Consiliului Naţional Român din AlbaIulia şi delegat al cercului electoral Alba-Iulia la Marea Adunare Naţională de la 1
decembrie 1918.
33
Virgil Vlad: farmacist, membru al Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, participant
activ la organizarea adunării naţionale de la Alba-Iulia şi delegat la aceasta.
21
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pentru a i se aduce la cunoştinţă “[…] constituirea unui comitet care să fie
încredinţat a face toate măsurile de lipsă în interesul susţinerii ordinei şi
pentru toate trebuinţele locale”34. Paralel, se constituie şi un “Consiliu
Militar Român”, cu sediul la Alba-Iulia35, conducerea acestei formaţiuni
(cunoscută în istoriografia locală sub numele de “Legiunea Română de
Alba-Iulia”)36 fiind asigurată de căpitanii Ioan F. Negruţiu, Aurel Coteni,
Zeno Dumitrean, Dominic Medrea, Florian Medrea, locotenenţii Cornel
Cosma, Marţian Caluţi, sublocotenenţii Septimiu Pop, Ovidiu Gritta, Ioan
Malasu, George Man şi stegarul Florian Rusan. Comanda garnizoanei din
Alba-Iulia era asigurată de căpitanul Florian Medrea, cel care a organizat şi
apărarea oraşului la 1 decembrie 191837. Odată constituit, Consiliul Naţional
Român din Alba-Iulia a trecut la rezolvarea problemelor oraşului şi a
cercului său de activitate, hotărând preluarea magazinelor sub administraţie
proprie, înlăturarea mitralierelor postate în diferitele puncte ale oraşului38,
desfiinţarea serviciului jandarmilor de comitat39, arendarea terenului arabil
din cercul său de activitate, efectuarea unui recensământ al populaţiei
oraşului Alba-Iulia după naţionalitate40, suprimarea acţiunilor cu caracter
anarhic, înapoierea bunurilor prădate41, combaterea propagandei
antiunioniste a cercurilor maghiare42, etc. De asemenea, Consiliul Naţional
Român din Alba-Iulia, prin trimişi speciali, s-a implicat activ şi în
34

ANDJA, Fond citat, dosar 3, fila 1.
Ibidem, dosar 9, fila 1.
36
Legiunea Română de Alba-Iulia îşi avea sediul în cetatea oraşului Alba-Iulia şi era
formată din patru batalioane: Alba-Iulia (cuprinzând localităţile Ighiu, Vinţul de Jos, Teiuşfără Obreja şi Mihalţ, Aiud-fără Ocnişoara, Odverem, Asinip, Ciuguzel şi Hopârta,
Sângătin-fără Presaca, Doştat, Păuca, Bogatu şi Ungurei), Blaj (cuprinzând localităţile Blaj,
Aiud, Uioara, Sânmărtin, Ibaşfălău, Ernot, Hususău, Ocnişoara, Odverem, Asinip,
Ciuguzel, Hopârta, Obreja, Mihalţ, Presaca, Doştat, Păuca, Bogatu şi Ungurei), Abrud
(cuprinzând localităţile Roşia şi Câmpeni) şi Turda (cuprinzând localităţile Turda, Iara şi
Trascău).
37
Aurel Cosma jr.,”Armata Unirii de la 1918”, în volumul Marele Război în memoria
bănăţeană (1914-1919), editat de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2012, pp. 622-623.
38
ANDJA, Fond citat, dosar 6, fila 1-2.
39
Ibidem, dosar 8, fila 1.
40
Ibidem, dosar 8, fila 1-2.
41
Ibidem, dosar 16, fila 1; dosar 18, fila 1; dosar 19, fila 1; din documentele studiate,
rezultă că toate cererile adresate Consiliului Naţional Român şi Legiunii Române din AlbaIulia pentru stingerea manifestărilor anarhice, au fost onorate de către acestea, contribuind
astfel la “pacificarea” comitatului.
42
Ibidem, dosar 45, fila 1-5.
35
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organizarea consiliilor şi gărzilor naţionale române43, în înarmarea gărzilor,
precum şi în aprovizionarea acestora cu armament, muniţie, alimente, etc.44.
Consiliul Naţional Roman din Alba-Iulia îşi va încheia activitatea la
mijlocul lunii februarie 1919, ultimele procese verbale fiind datate la
începutul lunii.
Punctul de plecare al interpretării greşite a relaţiei dintre cele două
organisme îl constituie statutul de consiliu comitatens, precum şi
revendicarea acestui titlu de către cele două consilii naţionale. Dimpotrivă,
încă din primele momente, prin trimişi speciali, cele două consilii şi-au
arondat teritoriul comitatului în două zone, fiecare funcţionând ca şi consilii
comitatense, subordonarea celui de la Alba-Iulia faţă de Blaj fiind una
formală45. Din aproape în aproape, datorită puternicei formaţiuni militare
conduse din Alba-Iulia, datorită organizării adunării naţionale în vechea
cetate, dar şi datorită mutării reşedinţei fostului comitat de la Aiud, la AlbaIulia46, consiliul naţional român din această localitate preia prerogativele
unui consiliu comitatens unic, însuşi directivele Consiliului Dirigent fiind
trimise spre punerea în aplicare acestui organism47.
Cele două organisme vor colabora şi la acţiunea de constituire a
consiliilor naţionale române locale şi comunale, precum şi la organizarea şi
înarmarea gărzilor naţionale, astfel încât, din cele 178 de localităţi existente
în fostul comitat Alba Inferioară, în 154 au fost constituite şi au funcţionat
efectiv consilii şi gărzi naţionale (pentru cele 24 de localităţi rămase nu
avem date precise privind constituirea şi funcţionarea unor astfel de
organisme). Aceste organisme se vor subordona fie consiliului de la Blaj, fie

43

Ibidem, dosar 15, fila 1-2.
Mihai-Octavian Groza, “Alba-Iulia, permanenţă în optica naţională. Aspecte privind
activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia (noiembrie 1918-ianuarie 1919)”, în
volumul Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi, coordonat de Ana
Maria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, pp. 188-189.
45
Ioan Pleşa, “Colaborarea consiliilor naţionale române din comitatul Alba Inferioară cu
Consiliul Naţional Român Central din Arad pentru pregătirea Adunării Naţionale de la
Alba-Iulia din 1 decembrie 1918”, în Ziridava, număr VII, 1977, p. 252; Ioan Pleşa,
“Formarea şi activitatea consiliilor naţionale din judeţul Alba, în luna noiembrie 1918”, în
Apulum, număr VII/2, 1969, p. 394.
46
ANDJA, Fond citat, dosar 202, fila 1.
47
Mihai-Octavian Groza, “Alba-Iulia, permanenţă în optica naţională. Aspecte privind
activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia (noiembrie 1918-ianuarie 1919)”, în
volumul Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi, coordonat de Ana
Maria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 182.
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celui de la Alba-Iulia, în funcţie de delimitările stabilite anterior de cele
două centre48.
De asemenea, cele două consilii naţionale îşi vor concentra acţiunile
în vederea asigurării ordinii publice în comitat, în acest sens Consiliul
Naţional Român din Alba-Iulia înfiinţând o secţie juridică pe lângă
Legiunea Română, menită să ancheteze şi să combată orice acţiune cu
caracter anarhic, ce putea dăuna cauzei naţionale, iar Consiliul Naţional
Român din Blaj, va milita, în paginile ziarului “Unirea”, pentru menţinerea
ordinii şi abţinerea de la acte samavolnice49.
Un alt moment, interpretat greşit de istoriografia locală, a fost acela
al alegerii locaţiei pentru desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de către
conducerea Consiliului Naţional Român Central, proiectându-se un conflict
între consiliul de la Blaj şi cel de la Alba-Iulia pentru întâietate. Conform
istoricului Alexandru Roz, după convocarea adunării naţionale, în cadrul
discuţiilor pentru alegerea unei locaţii s-au făcut mai multe propuneri,
printre care: Aradul (propunere respinsă datorită poziţiei marginale şi a
apropierii de graniţa cu Ungaria), Sibiul (vechiul centru politic românesc, a
căzut, deoarece în acele momente trupele române se aflau în apropierea
oraşului şi se putea emite ipoteza conform căreia adunarea s-ar fi desfăşurat
sub influenţa armatei române), Clujul (vechiul centru cultural al
Transilvaniei a fost respins datorită populaţiei sale majoritar maghiare),
rămânând în discuţie oraşele Blaj şi Alba-Iulia. În final, s-a optat pentru
Alba-Iulia, ca locaţie a desfăşurării Marii Adunări Naţionale şi nu
întâmplător: pe lângă opţiuniile de ordin istoric, s-au luat în discuţie şi
opţiunile practice legate de capacitatea de primire a gării din Alba-Iulia şi de
posibilitatea cazării unui număr important de persoane50. Unii istorici locali
au considerat că Blajul nu a fost ales datorită tradiţiei sale greco-catolice,
idee la care personal nu aderăm, considerând că în acele momente,

Ioan Pleşa, “Formarea şi activitatea consiliilor naţionale din judeţul Alba, în luna
noiembrie 1918”, în Apulum, număr VII/2, 1969, p. 391.
49
Ioan Pleşa, “Colaborarea consiliilor naţionale române din comitatul Alba Inferioară cu
Consiliul Naţional Român Central din Arad pentru pregătirea Adunării Naţionale de la
Alba-Iulia din 1 decembrie 1918”, în Ziridava, număr VII, 1977, p. 255.
50
Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi gărzile naţionale române din Arad1918, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1993, pp. 84-85; Aurel Cosma, “Amintiri de la
Unirea din Alba-Iulia. Aspecte şi impresii de la Marea Adunare Naţională din duminica de
1 decembrie 1918”, în volumul Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), editat
de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 642.
48
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diferenţele confesionale nu mai contau, ci doar apartenenţa naţională51.
Astfel, putem observa că nu avem de-a face cu un conflict pentru stabilirea
locaţiei adunării naţionale, vechile teorii lansate înainte de anul 1989 fiind
demontate.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale colaborării celor două
organisme naţionale a fost acela al asigurării protecţiei şi ordinii în timpul
desfăşurării Marii Adunări Naţionale de la 1 decembrie 1918, prin gărzile
naţionale române, întreaga operaţiune fiind coordonată de către căpitanul
Florian Medrea. Conform instrucţiunilor trasate de către acesta “[…] În
oraşul de jos, de sub citadelă, făceau atunci serviciul militar de ordine şi de
pază trei companii comandate de căpitanul Florian Medrea personal şi de
ofiţerul său în subordine, ofiţerul Ovidiu Gritta. Celelalte formaţiuni
ostăşeşti aduse din altă parte […] au fost alăturate la unităţile locale din
Alba-Iulia, completându-le efectivul şi puterea lor de a menţine disciplina şi
buna desfăşurare a Marii Adunări Naţionale”52. Santinele şi patrule au fost
distribuite pe toată întinderea oraşului, formând un cordon apărător, menit să
semnaleze orice fel de ameninţare53. Din cele relatate mai sus, rezultă că
strategia căpitanului Medrea era cât se poate de simplă, vizând împrejmuirea
oraşului cu gardişti români, pregătiţi să acţioneze în caz de primejdie. În
zona centrală a cetăţii oraşului au fost repartizate patru companii conduse de
căpitanul Smeu; alături de acestea, erau instalate posturi de strajă la cele
două porţi de acces, precum şi santinele deasupra zidurilor şi la fiecare
bastion al cetăţii. La intrarea în sala de şedinţă au fost amplasate santinele
care aveau rolul de verificare a actelor delegaţilor oficiali, oprind
participarea celor fără mandate sau fără invitaţii de onoare54.
După acest moment, cele două consilii, care au menţinut un
permanent contact cu Consiliul Naţional Român Central de la Arad, mai
apoi cu Consiliul Dirigent, au procedat la înlocuirea vechii administraţii
locale, la recuperarea diverselor bunuri prădate, la combaterea propagandei
antiunioniste, precum şi la întărirea şi întreţinerea gărzilor naţionale,
rezolvarea diverselor probleme individuale sau obşteşti etc.
Cum afirmam şi în rândurile de mai sus, atât consiliul de la Blaj, cât
şi cel de la Alba-Iulia şi-au încheiat activitatea la începutul lunii februarie
Mihai-Octavian Groza, “Blajul şi Marea Unire. Pagini din activitatea Consiliului
Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918-februarie 1919)”, în ASTRA Salvensis, an I,
număr 2, 2013, p. 59.
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1919. Printr-o scrisoare circulară, noul prefect Ioan Pop, cerea dizolvarea
consiliilor naţionale şi predarea actelor primăriilor locale, subliniind rolul
îndeplinit de aceste consilii: “[…] În zilele de grea încercare, voi fruntaşii
oraşelor şi satelor v-aţi constituit în consilii naţionale şi a-ţi lucrat cu multă
dragoste şi cuminţenie pentru a restabili ordinea şi buna înţelegere. Munca
voastră a fost cu atât mai grea cu cât vă lipsea administraţia şi puterea
executivă. Astăzi, însă fiind instituite organele administrative, toate
agendele comunale şi orăşeneşti le vor rezolva aceste organe, conform
sferei lor de activitate. Mă adresez deci pe calea aceasta către toate
consiliile naţionale şi exprimându-mi mulţămita şi recunoştinţa pentru
interesul purtat binelui obştesc şi pentru munca lor plină de demnitate, cu
2/15 februar[ie] sistez activitatea lor. Rog onoratele consilii naţionale ca
înainte de a-şi sista oficiile să-şi deie seama despre agendele, respectiv
banii ce i-au administrat, trecând toate actele şi averile antistiei comunale,
ori primarului oraşului. Despre predare vă rog să-mi trimiteţi un raport
amănunţit”55.
Prin întreaga lor activitate, cele două consilii naţionale române s-au
impus ca autorităţi politice şi militare în cadrul fostului comitat Alba
Inferioară, acţionând conform misiunii încredinţate de Consiliul Naţional
Român Central de la Arad, pentru a dovedi capacitatea românilor de
organizare şi autoguvernare. Odată cu dizolvarea celor două consilii
naţionale, s-a încheiat şi colaborarea dintre acestea, o colaborare pe care o
considerăm fructoasă, ce a contribuit la realizarea actului de la 1 decembrie
1918, dovedind încă odată că acest act a fost unul al “[…] deplinei
solidarităţi naţionale”56.
Departe de a fi epuizat subiectul, prezentul demers propune un punct
de vedere asupra activităţii şi colaborării celor două consilii naţionale
române în toamna şi iarna anului 1918, demontând, pe baza bogatului
material arhivistic şi edit, vechea teorie a conflictului dintre cele două
centre, lăsând câmp deschis viitoarelor cercetări.
Marcel Ştirban, Viorica Lascu, Consiliul Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918ianuarie 1919). Protocoale şi acte, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, p. 213.
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Mihai-Octavian Groza, “Alba-Iulia, permanenţă în optica naţională. Aspecte privind
activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia (noiembrie 1918-ianuarie 1919)”, în
volumul Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi, coordonat de Ana
Maria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 186; a se
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forme de solidaritate naţională”, în volumul Civilizaţie medievală şi modernă românească.
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Banatul în perioada noiembrie 1918 - august 1919
Adrian Deheleanu,
Muzeul Banatului, Timişoara
Abstract
Banat, given to Romania through the treaty from August 1916, was
demanded also by the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes at the end of
the war. Moreover, the Serb army occupied a large part of the province in
autumn of 1918. That occupation provoked discontent of the Romanian
population from there. The Romanian Prime Minister Ion I.C. Brătianu
adopted an uncompromising attitude as concerns the maintaining of
integrity of Banat. The bilateral diplomatic contacts (the meeting of the
Romanian Prime Minister with the regent Alexander I) did not contribute to
solving the dispute when the problem was discussed at the Paris Peace
Conference.
The dispute on Banat was solved by the representatives of the
victorious Central Powers that had decided division of Banat between the
two states. In their conception, the province was fairly divided, and the
allied Central Powers did not have the right to sacrifice one of the allies in
favor of the other. Then, the frontier was traced, and that process finished in
the first years between the two world wars .

La sfârşitul primului război mondial, chestiunea Banatului a devenit
foarte complexă. Această situaţie se datora confruntării a trei tendinţe
complet diferite1.
O primă tendinţă, care corespundea realităţii istorice, voinţei
majorităţii populaţiei şi prevederilor Tratatului internaţional semnat- în

Vasile Rămneanţu, Istoricul relaţiilor româno- iugoslave în perioada interbelică, Editura
Mirton, Timişoara, 2007, p. 11.
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august 1916- de guvernul român şi marile puteri ale Antantei, preconiza
unirea zonei în graniţele sale istorice şi geografice cu Regatul României2.
A doua tendinţă, care încerca să anihileze hotărârea plebiscitară de la
Alba-Iulia, aparţinea guvernului Regatului sârbo-croato-sloven şi preconiza
alipirea, integrală sau măcar parţială, a zonei noului stat constituit.
Cea de-a treia tendinţă urmărea zădărnicirea celor două şi încerca
menţinerea provinciei în graniţele statului maghiar. Adepţii acestei tendinţe
considerau binevenită şi organizarea zonei ca o entitate care să dispună de o
largă autonomie, dar legată, într-un fel, de statul ungar3.
Pe de altă parte, o parte a locuitorilor de naţionalitate germană
militau pentru autonomia totală a zonei cuprinsă între Mureş, Tisa, Dunăre
şi Carpaţi.
Încă din primele săptămâni de război, guvernul sârb declarase că
unul din obiectivele sale principale era să elibereze şi să unească într-un
singur stat pe toţi sârbii, croaţii şi slovenii aflaţi sub dominaţia străină 4.
Guvernul belgrădean şi-a precizat, în repetate rânduri, poziţia, conform
căreia teritoriile locuite de slavi în Austro-Ungaria trebuiau alipite statului
sârb, sub egida Belgradului.
Convenţia militară, încheiată la Belgrad între reprezentanţii Ungariei
şi ai Antantei în ziua de 13 noiembrie 1918, preciza că „guvernul ungar îşi
retrage toate trupele la nord de linia marcată prin Valea superioară a
Someşului Mare, Bistriţa, Valea Mureşului până la confluenţa lui cu Tisa"5.
Profitând de prevederile convenţiei amintite, înaintând ca avangardă
a trupelor franceze conduse de către generalul Franchet d'Esperey, armata
sârbă a ocupat- până în august 1919- o mare parte a Banatului6.
Împreună cu noile regiuni controlate (Baranya şi Bacska), localităţile
bănăţene au fost puse sub controlul unui Consiliu Naţional Sârb (Narodna
Vasile Dudaş, Spaţiul bănăţean în dezbaterile Conferinţei de Pace de la Paris. Instituirea
administraţiei româneşti în judetele Caraş- Severin şi Timiş- Torontal, în Analele
Banatului, S. N., Arheologie- Istorie, XIV, 2, 2006, p. 212.
3
Gh. I. Brătianu, Acţiunea politică şi militară a României în 1919, în lumina
corespondenţei diplomatice a lui Ion I. C. Brătianu, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1939, p. 35- 36.
4
Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913- 1947, Editura Politică, Bucureşti,
1980, p. 33.
5
Nicolae Chiachir, Istoria popoarelor din sud- estul Europei în epoca modernă, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 1998, p.66.
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Uprava), care îşi va avea sediul la Novi Sad. Populaţia românească a primit
cu braţele deschise armata sârbească, considerând că aceştia veneau ca fraţi
şi aliaţi şi se vor comporta în consecinţă. Dar comportamentul lor a lăsat de
dorit, armata sârbă dizolvând şi dezarmând gărzile naţionale româneşti, iar
fruntaşii români care se opuneau planurilor sârbeşti referitoare la Banat au
fost duşi, cu domiciliul forţat, în ţinuturile macedonene7.
Totuşi, sârbii nu aveau trupe suficiente şi nici elemente pregătite
pentru a prelua, în mod metodic, controlul asupra provinciei. Armata de
ocupaţie sârbă a împiedicat delegaţii români aleşi să reprezinte diverse
localităţi la Marea Adunare din 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia.
Ocupanţii sârbi i-au acuzat de spionaj în slujba României pe
delegaţii care au participat la Adunarea de la Alba-Iulia şi i-au trimis în faţa
unei curţi marţiale, care îşi desfăşura activitatea la Becicherecu Mare. Au
fost arestaţi intelectualii satelor (Foeni, Banloc, Birda, Seceani, etc.), iar la
Cebza preotul a fost reţinut pentru că nu-1 pomenise, în timpul slujbei, pe
regele Petru al Serbiei, ci pe regele Ferdinand al României. La toate acestea
s-au adăugat rechiziţiile numeroase, realizate în special în momentul
retragerii armatei sârbe din Banat. Astfel, două vase aproape încărcate cu
cărţi şi mobilier au trecut pe canalul Bega, cu destinaţia Serbia8.
Comportamentul trupelor sârbe în Banat a atras nemulţumirea
locuitorilor provinciei. La 14 iunie 1919, 1.200 de lucrători ai fabricii de
încălţăminte „Turul" au protestat în faţa comandamentului militar sârb
contra ridicării utilajelor fabricii, iar la 2 iulie 1919 au intrat în grevă 600 de
ceferişti, datorită faptului că nu primiseră salariile din 15 mai 1919 şi a
trimiterii în Serbia a locomotivelor şi a materialului rulant. Tot în scopul
împiedicării transferului de utilaje industriale, animale, a fost barat cursul
canalului Bega în zona Topolovăţ9.
Ocuparea Banatului de către armata sârbă şi măsurile luate împotriva
unor fruntaşi români a determinat guvernul de la Bucureşti să înceapă o
campanie de propagandă împotriva noului Regat sârbo- croato- sloven10.
Generalul Prezan i-a solicitat generalului francez d'Esperey să intervină,
Vasile Rămneanţu, op. cit., p. 15.
Vasile Dudaş, op. cit., p. 216.
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deoarece sârbii împiedicau trecerea trenurilor încărcate cu cărbuni de la
Anina spre Reşiţa, iar primul ministru român 1.1. C. Brătianu a solicitat, la
20 ianuarie 1919, Conferinţei Păcii de la Paris evacuarea trupelor sârbe din
Banat. Într-un memoriu adresat, la 3 martie 1919, Conferinţei, Brătianu
evidenţia faptul că ocupaţia sârbă din Banat tinde să ia un caracter de
ostilitate faţă de populaţia românească, fapt ce ameninţa să tulbure
„rapoartele de prietenie seculară între populaţiunea română şi cea
iugoslavă"11.
La rândul său, Alexandru Vaida Voievod a abordat problema
ocupaţiei Banatului de către trupele sârbeşti, în cursul unei întrevederi cu
şeful diplomaţiei franceze, St. Pichon. El a protestat contra abuzurilor
armatei sârbe în cadrul întâlnirii cu delegatul sârb la Conferinţa păcii,
Trumpičič.12 Autorităţile militare de la Belgrad au răspuns, arătând că
trupele sârbeşti nu au comis nici un abuz în Banatul oriental. În prima parte
a anului 1919, autorităţile române au întreprins o serie de demersuri pe
lângă aliaţi în vederea retragerii trupelor sârbe din Banat. Generalul F.
d'Esperey a propus autorităţilor române retragerea trupelor sârbeşti din
Banat şi înlocuirea lor cu cele franceze13. Guvernul român a acceptat această
soluţie, considerând-o ca fiind singura de natură să evite incidentele dintre
sârbi şi români. În acest sens, a fost constituită o comisie franco- românosârbă sub preşedinţia generalului Tournadre, care şi-a început lucrările la 18
iulie 1919, stabilind calendarul retragerii unităţilor militare din regiune 14. În
timpul întrevederii dintre Ion I. C. Brătianu şi regentul Alexandru I, de la
Belgrad, primul ministru român a subliniat că Dunărea este singura graniţă
capabilă „să evite în viitor procese între noi şi sârbi, aşa cum ele există în
Dobrogea cu bulgarii". Alexandru I a arătat că Belgradul nu poate fi atât de
aproape de frontiera dintre cele două state, iar populaţia sârbă din Banat a
avut o contribuţie majoră la dezvoltarea naţională a Serbiei şi nu putea fi
abandonată15.
Invocând principiul naţionalităţilor, şeful statului sârb arăta că
jumătate din Banat ar fi trebuit să revină Belgradului. In timpul şederii sale

Vasile Dudaş, op. cit., p. 217.
Ioan Munteanu, Situaţia Banatului la sfârşitul primului război mondial, în,, Apulum”,
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la Belgrad, premierul român a aflat de existenţa unei înţelegeri între N. Pašič
şi Take Ionescu, prin care partea occidentală a Banatului urma să fie cedată
Regatului sârbo- croato- sloven.16 Nemulţumit că demersul său s-a finalizat
cu un eşec, Brătianu a trimis o radiogramă la Bucureşti în care comunica că:
„Take Ionescu a compromis grav interesele noastre în Banat". Din acel
moment colaborarea atât de necesară între cei doi oameni devenise
imposibilă17.
Soluţionarea problemei Banatului s-a aflat şi în atenţia diplomaţiei
franceze. Potrivit cercurilor diplomatice franceze, interesele româneşti în
privinţa Banatului nu trebuiau ştirbite, deoarece în viitor Bucureştiul urma
să fie cel mai sigur aliat al Parisului în Orient.
În deschiderea Conferinţei de pace de la Paris, delegaţia sârbă a
arătat că România nu a fost consecventă în lupta împotriva Puterilor
Centrale, precum şi faptul că trupele sârbe au intrat mai repede în sudul
Ungariei decât cele româneşti18. Partea română şi-a susţinut interesele,
bazându-se, în special, pe prevederile tratatului de alianţă din august 1916,
încheiat între guvernul român şi reprezentanţii puterilor Antantei19.
Delegatul sârb M. Veşnic a declarat că guvernul său nu putea recunoaşte
tratatul din 1916 dintre România şi puterile Antantei, deoarece a avut un
caracter secret, revendicând vestul Banatului, împreună cu oraşul Timişoara.
În susţinerea acestei cereri, el argumenta că, între 1849 — 1860, Banatul a
aparţinut voievodatului sârb, provincia era grânarul Serbiei şi constituia o
zonă de apărare în faţa Belgradului20. Demnitarul sârb a mai adus în discuţie
şi criteriul etnic, deşi a recunoscut că în zona revendicată majoritatea
populaţiei era de naţionalitate germană21.
În susţinerea tezei sale, delegaţia sârbă a mai adus următoarele
argumente:
- Belgradul nu putea renunţa la conaţionalii din Banat, care reprezentau
o parte importantă a poporului sârb;

T. Ionescu, Politica Externă a României şi chestiunea Banatuui, Bucureşti, 1920, p. 18.
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- o renunţare la Banat ar da naştere la mişcări iredentiste şi la conflicte
între români şi sârbi, însemnând, totodată, prăbuşirea etnică a sârbilor;
- întinderea statului român până la Dunăre şi Tisa ar fi însemnat o
ameninţare permanentă asupra Regatului sârbo- croato - sloven, căci Valea
Moravei ar fi rămas deschisă unor invazii;
în cazul în care întregul Banat revenea României, capitala statului vecin ar fi
trebuit schimbată, ceea ce ar fi constituit, pentru poporul sârb, o umilire
naţională22.
În privinţa Timişoarei, Belgradul arăta că era singurul oraş
revendicat în care populaţia sârbă nu era majoritară, cu toate că şi românii
erau în aceeaşi situaţie, majoritari fiind aici germanii şi maghiarii 23.
Partea română, răspunzând acestor argumente, sublinia că nici
România nu putea, pentru aceleaşi motive, să renunţe la conaţionalii ei, cu
atât mai mult cu cât părăsirea lor ar însemna distrugerea lor ca naţionalitate,
dată fiind intoleranţa Belgradului faţă de ei. Pentru garantarea capitalei
statului vecin, guvernul român se arată dispus să-şi asume, sub controlul
Societăţii Naţiunilor, o serie de obligaţii.
La 1 februarie 1919, premierul român a fost invitat la o nouă audiere
de către Consiliul Suprem, prilej cu care el a subliniat că revendicările
României sunt expresie a dorinţelor conaţionalilor săi care doresc unirea cu
patria mamă24. Primul ministru român sublinia că, dacă ar fi fost vorba de a
aplica cu o rigoare absolută principiul grupului etnic sau lingvistic, România
ar fi trebuit să reclame, fără contestaţia posibilă, sute de mii de români
stabiliţi dincolo de Dunăre în Serbia, între văile Timocului şi Moravei25.
Nici întâlnirea de la Belgrad, dintre regina Maria şi regentul
Alexandru I (aprilie 1919), nu a deschis calea unei înţelegeri privitoare la
Banat.
Ca o ultimă încercare de a obţine întregul Banat, Ion I. C. Brătianu a
propus ca România să cedeze Bulgariei Cadrilaterul în schimbul Banatului,
iar sârbii să fie recompensaţi cu Vidinul până la Lom- Palanca, dar nici
această propunere nu a fost acceptată26. În şedinţa sa din 21 iunie 1919,
Consiliul Suprem Aliat a aprobat linia de frontieră româno- sârbă. În
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concepţia reprezentanţilor marilor puteri, atunci când s-a hotărât ca sudvestul Banatului să revină Regatului sârbo- croato- sloven s-a ţinut cont de
trei factori:
- factorul etnic , populaţia sârbă fiind majoritară în această parte a
provinciei;
- factorul economic, aceasta fiind zona din care Serbia se aproviziona
cu produse agricole;
- factorul militar, frontiera fiind stabilită astfel încât să asigure
siguranţa Belgradului27.
Premierul român Ion I. C. Brătianu nu a acceptat hotărârea
Conferinţei, părăsind Parisul şi demisionând din fruntea guvernului
României.
De subliniat că la Paris s-au deplasat reputaţi cărturari români
bănăţeni: istoricul Ion Sârbu, protopopul Lugojului George Popovici,
Avram Imbroane, Sever Bocu. Prin noi memorii, ei vor încerca să susţină,
alături de lugojeanul Caius Brediceanu, devenit secretar al delegaţiei
române, drepturile istorice ale României asupra întregului Banat28.
La mijlocul lunii mai 1919, comandantul şef al Armatelor din Orient
a comunicat conducerii Armatei din Ungaria decizia Antantei cu privire la
sprijinirea acţiunii militare române şi de înlocuire a administraţiei maghiare
cu cea românească, la început în partea de est a Banatului29. Totodată,
generalul Franchet d'Espérey a făcut cunoscută această decizie şi lui Iuliu
Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent. Primul pas concret în această
direcţie 1-a constituit sosirea - la Lugoj - a primilor militari români.
Evenimentul a avut loc în ziua de 23 mai 191930.
În aceeaşi zi, din gara Lugoj a plecat un tren special, cu o numeroasă
delegaţie de români bănăţeni care urma să fie primită de familia regală
română, aflată în vizită pe frontul din Ungaria. În fruntea delegaţiei se aflau
dr. George Dobrin, episcopul greco-catolic Valeriu Traian Frenţiu,
protopopul dr. George Popovici şi avocatul Titus Haţeg31. Delegaţia
bănăţeană a fost primită de către regele Ferdinand şi regina Maria. Cu acest
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prilej, George Dobrin a prezentat doleanţele românilor bănăţeni, iar
protopopul George Popovici a înmânat suveranului român un memoriu32.
Între timp, în mod treptat, trupele franceze încep procesul de
retragere de pe teritoriul Banatului. Pe măsura plecării lor, se permitea
înaintarea unităţilor militare române. Generalul Tournadre urma să se
deplaseze la Timişoara începând cu ziua de 18 iulie 1919, autoritatea lui
exercitându-se în părţile Lugojului până în seara zilei de 22 iulie 1919, prin
prezenţa colonelului Beatrix. Acesta rămânea în oraşul de pe Timiş până la
23 iulie 1919, orele 12, când urma să predea zona trupelor române.
Misiunea de a apăra noile frontiere ale României a revenit Diviziei a II-a
oltene, aflată sub comanda generalului Iancu Jitianu33.
În conformitate cu ordinul comandantului- şef al armatelor aliate din
Orient, dezbaterile din comisia militară de evacuare au fost prezidate de
reprezentantul francez. La încheierea lucrărilor s-a decis ca armata sârbă să
înceapă evacuarea, în conformitate cu hotărârea Consiliului puterilor aliate
de la Paris, în intervalul cuprins între 28 iulie şi 3 august 1919 34. Totodată,
comisia a stabilit o linie de demarcaţie provizorie între Serbia şi România,
indicându- se localităţile de graniţă care urmau să fie controlate de români şi
sârbi.
La 27 iulie 1919, ultimele subunităţi militare sârbe au părăsit oraşul
Timişoara, iar la 28 iulie 1919 primul prefect român, dr. Aurel Cosma, îl
informa- printr- o telegramă- pe Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului
Dirigent, despre preluarea administraţiei judeţului Timiş şi a oraşului
Timişoara, acţiune care urma să se extindă în zilele următoare şi asupra
localităţilor din fostul comitat Torontal, revenite României35.
Între timp, străzile metropolei Banatului luaseră un aspect sărbătoresc. Era
ziua de 3 August 1919. Peste ani, rememorând această zi, dr. Aurel Cosma va
consemna: ,, ... într-adevăr nu era decât la 3 August 1919 când oraşul Timişoara şia deschis porţile în faţa dorobanţilor români, care au venit să pună stăpânire
veşnică pe acest pământ românesc. Era o zi mare pentru noi. Era praznicul
dezrobirii Banatului. Nu se poate cuprinde în cuvinte însufleţirea nemărginită a
românilor de aici, care au venit în număr de aproape o sută de mii, ca să întâmpine
glorioasa noastră armată".
32

Gh. I. Demian, op. cit., p. 70.
Ioan Munteanu, op. cit., p. 86.
34
Gh. I. Demian, op. cit., p. 22.
35
Nicolae Chiachir, op. cit., p. 77.
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Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari
din localitatea Vinga, judeţul Timiş-Torontal
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Abstract
The author presents the 1928 flag of the volunteer firefighters of Vinga,
Timiş-Torontal county. On the front of the flag there is the figure of Saint
Florian, the firefighters’patron. Saint Florian is represented in a standing
position, walking on clouds and holding a recipent in his right hand, while
pouring water over a house in fire. On the back of the flag, there is the
emblem of the volunteer firefighters of Vinga.
Key words: Banat, the volunteer firefighters, 20th century, flag, vexillology.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea în zona Banatului1 şi pe
meleagurile arădene2 activau numeroase formaţii de pompieri voluntari atât
în centrele urbane cât şi în unele localităţi rurale. Între formaţiile de
pompieri care activau în perioada menţionată se numără şi Asociaţia de
pompieri voluntari din Vinga, înfiinţată la 27 octombrie 18783. De-a lungul

Vezi C. Brătescu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii formaţiunilor de pompieri
voluntari din sudul Banatului (1870-1940), în „Pagini din istoria pompierilor”, 1978,
Bucureşti, 1978.
2
În acest sens, vezi Lakatos Ottó, Arad története, I, Arad 1881, pp. 199-202; Horia
Medeleanu, Ioan Popovici, Organizarea serviciului de pompieri în oraşul Arad în anul
1798, în „Ziridava”, XIV, pp. 527-531; S. Constantin, N. Băşoiu, Domokos F., V. Turţi, A.
Mureşan, 13 septembrie 1848-13 septembrie 1991. Sub falduri de drapel, pagini de istorie,
în “Adevărul” (Arad), anul III, nr. 455 din 13 septembrie 1991, p. 5 unde sunt menţionate
steagurile formaţiilor de pompieri voluntari din localităţile: Zăbrani (1879), Şiria (1886),
Nădlac (1891), Curtici (1927) şi Lipova (1937), judeţul Arad; 170 de ani de la înfiinţarea
primei formaţiuni organizate de stingere a incendiilor din municipiul Arad, Arad, 2004 ş. a.
3
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, Fond Tribunal Timiş-Torontal, dosar
310/1929, f. 1.
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anilor această asociaţie de pompieri voluntari4, alături de altele de acest fel
şi-a adus o contribuţie importantă în domeniul activităţii specifice, de
apărare a vieţilor omeneşti, a bunurilor materiale şi spirituale contra
incendiilor şi calamităţilor naturale. În acest sens, în Statutele Asociaţiei, la
articolul 1 se arată:” Să se desfăşoare activitate spornică şi plină de zel
contra incendiilor izbucnite în comuna Vinga şi împrejurimea ei cea mai
apropiată”5. Acelaşi Statut la articolul 3 precizează: “Să se apere şi să se
salveze viaţa şi averea cetăţenilor în cazuri de primejdii”6. De la această
formaţiune de pompieri voluntari, în rândurile de mai jos, prezentăm, câte
ceva despre un steag din anul 19287.
Flamura (pânza steagului8) confecţionată din două feţe detaşabile din
mătase (brocart) de culoare9 roşu-închis, ornamentată cu motive florale şi
vegetale are o formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 150 cm x 113 cm.
Pe margini flamura este tivită cu franjuri subţiri din fir metalic auriu, iar
fluturătura10 este dotată şi cu doi ciucuri mici din acelaşi material şi culoare.
Pe o faţă a steagului (Fig.1) în medalion este înfăţişat în prim plan
Sfântul Florian11, patronul pompierilor, în picioare, pe norii cerului, cu plete
Această formaţie de pompieri voluntari din localitatea Vinga a avut mai multe denumiri:
Asociaţia de pompieri Voluntari, Formaţiunea de Pompieri Voluntari, Corpul de Pompieri
Voluntari, Formaţia Civilă de Pompieri din comuna Vinga ş. a.
5
Statutul Asociaţiei (Asociaţiunei) pompierilor voluntari din Vinga, p. 1, care se află la
Formaţia Civilă de Pompieri din comuna Vinga, judeţul Arad.
6
Idem, p. 2.
7
Steagul se păstrează la Formaţia Civilă de pompieri din comuna Vinga, judeţul Arad, nr.
inv. 210. La data cercetărilor noastre la această formaţie de pompieri se mai păstra şi
flamura vechiului steag din 1878, datând de la înfiinţarea formaţiei, dar din care n-au mai
rămas decât medalionul pictat cu imaginea Sfântului Florian, patronul pompierilor şi
medalionul cu emblema formaţiei: o scară, două căngi, frânghia, două toporaşe şi casca de
pompier, idem, nr. inv. 109. Flamura steagului din 1928 era demontată de pe hampă şi
hampa nu era de găsit, şi ca atare nu avem posibilitatea de a o prezenta.
8
Pânza steagului=ţesătură realizată din mătase, damasc, bumbac etc. prinsă de hampa
steagului pe una din laturi, vezi, Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie, Braşov,
2010, p. 7.
9
Culoare=cromatică a drapelului şi a elementelor componente. Spre deosebire de heraldică,
în vexilologie culorile pot avea nuanţe diferite definite într-unul sau mai multe spaţii de
culoare, vezi ibidem, p. 5.
10
Fluturătura = extremitatea liberă a pânzei unui steag, vezi ibidem, p. 4.
11
Sfântul Florian este una dintre excepţiile din istoria sfinţilor. Florian, militar roman
adoptă credinţa creştină, fapt cei aduce dizgraţia lui Aquilinis şi condamnarea la moarte, în
anul 304 d. Chr., nu prin răstignire ci prin înec în râul Ems. Intrând în legendă a transformat
martirajul său într-un simbol pentru pompierii civili care l-au identificat cu patronul lor.
Istoriografia îl menţionează în cuprinsul continentului european începând din Evul Mediu
4
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naturale, înveşmântat în costum asemenea ostaşilor romani. Personajul
menţionat poartă mantie albastră (togă) prinsă pe umărul drept cu o fibulă
aurie, platoşă gri, tunică scurtă ocru, încins cu centură gri de care atârnă o
spadă scurtă, neagră, la şoldul stâng. Pe cap are coif gri, cu panaş roşu, iar în
picioare ciorapi albaştri şi sandale maronii legate de pulpe cu cureluşe. În
mâna dreaptă ţine o cofă de culoare naturală din care toarnă apă peste o casă
având pereţii albi şi acoperişul ascuţit roşu, în flăcări. În mâna stângă ţine
hampa cafenie a unui steag, în poziţie verticală, pe a cărei flamură albă este
redată o cruce roşie cu braţul drept mai înalt. În fundal, în partea stângă,
dincolo de casa în flăcări se vede turla albă cu acoperiş roşu al unei biserici.
Fondul este pictat cu o nuanţă de albastru ultramarin. Deasupra
medalionului s-a scris o inscripţia12: 1878 -Vinga - 1928. (1878 - anul
înfiinţării formaţiei; Vinga - localitatea unde această formaţie de pompieri
îşi desfăşura activitatea; 1928 - anul confecţionării steagului). Steagul a fost
confecţionat cu prilejul aniversării a 50 de ani de existenţă a acestei formaţii
de pompieri voluntari.

Fig. 1.
până în prima jumătate a secolului XX. Sărbătorirea Sfântului Florian este înscrisă în
calendare în data de 4 mai. Printre perceptele obligatorii ale zilei sunt: stropirea caselor cu
apă, interzicerea focului şi pipatului - cum s-ar spune azi -unele mîsuri P. S. I., vezi I. I.
Vasile, în „Pentru Patrie” (serie nouă), Anul XLI, nr. 8(508), 1990, p. 32. Despre data
sărbătorii acestui sfânt catolic, vezi şi Anexa VII, Lista alfabetică a sărbătorilor catolice şi
a altor termeni cronologici folosiţi în documentele medievale privitoare la Transilvania, în
„Documente privind Istoria României, Introducere”, vol. I, Edit. Academiei R. P. R., 1956,
p. 537.
12
Inscripţie=text brodat sau vopsit pe suprafaţa pânzei unui steag, folosit la manifestări, la
războaie etc, vezi Alexandru Daneş, op. cit., p. 5.
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Pe cealaltă faţă a steagului (Fig.2), în câmpul flamurei s-a
reprezentat următoarea compoziţie: o scară reprezentată pe orizontală, două
căngi de pompier, având cozile încrucişate, cu vârfurile metalice în sus,
peste care se află frânghia (colacul de salvare). Între cele două căngi şi
deasupra scării s-a plasat o cască de pompier, în profil, care broşează peste
cozile a două unelte: un toporaş şi târnăcop de pompier, încrucişate.
Dedesubt sunt redate două ramuri aurii, una de măslin şi cealaltă de stejar,
reunite şi legate cu un fir de aceeaşi culoare care imită o fundă. Elementele
aflate pe această faţă a flamurei au fost realizate din fir metalic auriu şi
argintiu şi reprezintă emblema formaţiei de pompieri din localitate.

Fig. 2

Acest izvor vexilologic13 din 1928, provenind de la Formaţia de
Pompieri Voluntari din localitatea Vinga, evidenţiază în parte, nivelul de
dotare cu tehnica de apărare şi luptă de la acea dată şi ne demonstrează
hotărârea locuitorilor de a apăra de flagelul incendiilor, bunurile făurite cu
atâta trudă de către generaţiile de înaintaşi.

13
Vexilologie=disciplină a istoriei care se ocupă cu studierea ştiinţifică a steagurilor şi
însemnelor vexilare din toate epocile, vezi ibidem, p. 9.
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Aspecte privind proiectul interbelic de reromânizare a
secuizaţilor din fostele scaune secuieşti
Vasile Stancu, Ioan Lăcătuşu,
Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Termenul de reromânizare este folosit în perioada interbelică de
istorici, etnografi, politicieni, autorităţi, cadre didactice, preoţi, opinia
publică în general, desemnând procesul de revenire a românilor secuizaţi la
comunitatea românească. În Dicţionarul Explicativ al limbii române
termenul românizat se explică prin cel care a trecut (în anumite împrejurări
istorice) la naţionalitatea română; care a devenit român(1). De aici
reromânizarea presupune acţiunea de a româniza din nou pe cel care şi-a
pierdut calitatea de român, termenul fiind folosit cu precădere în ultimii ani
ai perioadei interbelice. Sintagmele folosite pentru a denumii sau înlocuii
procesul de reromânizare au fost foarte variate. Spre exemplu părintele
protopop Aurel Nistor, care este printre primii care atrage atenţia asupra
necesităţii iniţierii acestui proces, foloseşte sintagmele: „problema
românească din ţinuturile secuizate”( în cele mai multe cazuri); „deşteptarea
mândriei că sunt români”; „să-i readucă la tot ce e românesc”; „alipirea cât
mai strânsă a românilor din Săcuime la Biserica ortodoxă”; „o înviorare a
sentimentului şi conştiinţei româneşti”; „readucere la matca românească a
celor desnaţionalizaţi”; „păstrarea conştiinţei naţionale româneşti”;
„revenirea la ortodoxie, deci la românism”; „readucerea în patrimoniul
naţiei numai a ce-a fost al nostru”; „să atragem spre noi, de bună voie, pe
toţi fiii pierduţi ai neamului nostru”; „redeşteptarea mândriei şi conştiinţa
demnităţii naţionale”; „cunoaşterea şi soluţionarea problemei româneşti”;
„triumf al ideii româneşti în secuime”; „repararea pierderii că ... mare parte
din Românii acestor ţinuturi şi-au pierdut limba noastră românească”(2).
În documentele emanate de Instituţia Prefecturii Treiscaune şi al
Comitetului Cultural Judeţean Treiscaune, înfiinţat la 17 septembrie 1936,
se folosesc sintagmele: „readucere a românilor secuizaţi”; „readucerii la
matcă a românilor secuizaţi”; „readucerea românilor maghiarizaţi”;
1
2

Dicţionarul explicativ al limbii române, DEX, Ed. Academiei R.S.R., 1984, p. 814.
Protopop Aurel Nistor, Mijloace pentru întărirea bisericii ortodoxe române din Secuime,

în „Revista Teologică”, An XVII, aug-oct., 1927, nr. 8-10; p. 45-136.
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„problema românilor secuizaţi”; „problema românilor maghiarizaţi”;
„readucerea românilor deznaţionalizaţi”; „problema Românilor pierduţi,
care revin la matca strămoşească”; „Românii secuizaţi care cer românizarea
numelui”; „revenirii românilor pierduţi”; „întoarcerea la matca
strămoşească”; „problema readucerii românilor”; „readucerii la patrimoniul
naţional a românilor maghiarizaţi”; „a readuce pe Românii desnaţionalizaţi
la limba şi religia lor românească”(3). De menţionat faptul că părintele
Aurel Nistor nu foloseşte în nici una dintre scrierile sale şi documentele
emanate de la dânsul, termenii de reromânizare şi românizare. De asemenea
nici în documentele Prefecturii Treiscaune şi ale Comitetului Cultural
judeţean apare foarte rar termenul de reromânizare Astfel primul document
în care am întâlnit termenul de reromânizare este un proces verbal al
şedinţei Comitetului Cultural judeţean, ţinută la Prefectura judeţului
Treiscaune, în ziua de 12 octombrie 1937, noţiune folosită de medicul
primar al judeţului, dr. Miron Creţu, privind „concentrarea acţiunii numai
asupra comunelor mai mari, unde se poate obţine rezultate” (4). Alţi istorici
şi publicişti definesc reromânizarea ca fiind „acel act de restituire a unui rapt
revoltător din patrimoniul nostru etnic, act ce s-a început sporadic în anii
1930 de către autorităţile româneşti, prin „Astra”, şcoli, presă, conferinţă,
biserică, etc” (Ion I. Russu) (5); descătuşarea elementului român înstreinat
din familia noastră de către stăpânii de odinioară (At. Motogna) (6);
reintrarea în comunitatea sufletească a naţiunii (prof. univ. dr. I. Matei) (7);
refacerea legii româneşti pentru toţi fiii neamului românesc (prof. univ. dr.
Onisifor Ghibu) (8); reromânizarea secuizaţilor(Octavian M. Dobrotă) (9);
salvarea fiecărui suflet de român, readucând pe toţi la matcă(patriarhul
Miron Cristea) (10).
În conştiinţa românilor ardeleni, dar mai cu seamă a celor din
regiunea locuită de secui, exista convingerea că o bună parte dintre secui
proveneau din rândul românilor autohtoni sau imigranţi din exteriorul
arcului carpatic. O spunea aceasta bisericile ortodoxe şi greco-catolice
existente, cimitirele, însemnările de pe cărţile bisericeşti, numele
3

Ibidem, p. 145-175.
Ibidem, p. 168.
5
Ion I. Russu, Românii şi secuii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, p. 134;
6
Octavian M. Dobrotă, Strană de strigăt românesc – Proiectul interbelic al
„reromanizării secuizaţilor”, Ed. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, p. 81.
7
Ibidem, p. 80.
8
Ibidem, p. 78.
9
Ibidem, p. 88.
10
Ibidem, p. 90.
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maghiarizate de origine română pe care le aveau cât şi religia ortodoxă sau
greco-catolică pe care o îmbrăţişau, fiind bine cunoscut faptul că ungurii,
saşii sau secuii nu au trecut niciodată la o religie „tolerată” sau
„semitolerată”, cum era cea ortodoxă sau greco-catolică. Această convingere
a fost consolidată prin asemănarea portului, tradiţiilor, înfăţişării aşezărilor
şi locuinţelor, fapt remarcat de Simon de Keza, încă din secolul al XIII-lea,
care mai afirma că „amestecându-se cu blachii, se spune că folosesc
alfabetul lor”(11). Istoricul Nicolae Iorga argumenta acest „act de restituire”
pe baza faptului că va înţelege oricine că acela care merge la biserica
românească şi se zice Olah, acela este om de-al nostru şi avem tot dreptul şi
datoria de a-l reclama, chiar dacă nu le-ar plăcea acelora care ni l-au luat. Il
vom lumina şi va înţelege şi el că numele şi legea cer, ca un compliment
necesar limba. Atât şi nimic mai mult (12).
De fapt, măsuri de maghiarizare luate de autorităţile de la Budapesta,
vizând construirea unui Stat Naţional Unitar Maghiar de 30 milioane unguri,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, măsuri impuse în
domeniul religiei, învăţământului, culturii şi economiei (Anexa nr. 1), erau
vii în memoria românilor ardeleni La toate acestea a contribuit şi originea
incertă a secuilor, tezele privind originea lor fiind şi astăzi numeroase şi
controversate, studiile intreprinse de diferiţi istorici germani, saşi, români,
maghiari tind să demonstreze apartenenţa acestora la huni, avari, pecenegi,
adunătură de grăniceri, unguri albi sau români. Că o parte a secuilor
proveneau din rândul românilor o recunosc chiar cercetători maghiari.
Astfel, profesorul Barabas Endre în lucrarea Emigrarea secuilor şi situaţia
ungurilor din România scria în anul 1901: Nu e o poveste când
propovăduim că o mulţime de moşii secuieşti sunt legate şi transcrise pe
băncile valahe şi săseşti, a cărei urmare este că românismul pătrunde cu
putere irezistibilă în judeţele Trei Scaune, Ciuc şi Odorhei, înfiinţând una
după alta parohii româneşti,(?) aşa că resturile româneşti, aşezate aici ca
păstori, care s-au maghiarizat deja, astăzi (1901 n.n.), în urma prinderii de
putere a valahismului, se întăresc şi se reromânizează cu ajutor dinafară
învăţând din nou limba lor uitată”(13).
În acest context nu este de mirare că au apărut diferite curente
cultural-spirituale şi naţionale privind „redeşteptarea românilor
Gheorghe Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 200.
12
Ion I Russu, op. cit., p. 134.
13
Dr. Ion Bozdog, Comoara dint-un manuscris „Astra şi românii din secuime”, Ed. Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 59-60.
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deznaţionalizaţi”. Pentru prima dată, după proclamarea Marii Uniri de la
1918, o referire la problema recuperării pierderilor etnice provocate de
maghiarizarea românilor în ţinuturile locuite de secui, s-a pus în cadrul
adunării generale a despărţământului ASTRA Treiscaune, de către preotul
Aurel Nistor. Problema este reflectată într-un document oficial, din 28
februarie 1919, constând dintr-o telegrama adresată „cu ocaziunea
reorganizării Despărţământului Asociaţiunii pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român ... d-lui Şef al Resortului Cultelor, Sibiu” (Vasile
Goldiş - 2 decembrie 1918 – 15 martie 1919, din Consiliul Dirigent n.n.)
(14), conţinând următorul text: Ţinuturile Treiscaune sunt acelea, care au
îndurat mai mult de pe urmele asupritorilor, pe cari vitregia soartei ni-l dau
ca stăpân. Mare parte din Românii acestor ţinuturi şi-au pierdut limba
noastră românească. Pentru repararea acestor pierderi ne-am întrunit astăzi
în Sf. Gheorghe, în mare adunare, ca să reorganizăm „Asociaţiunea pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Cu această ocazie Vă
adresăm Domnule Şef prinosul simţămintelor noastre (15). Tot cu această
ocazie au mai fost trimise telegrame M.S. Ferdinand I, Regele tuturor
Românilor şi istoricului Nicolae Iorga, profesor universitar la Bucureşti, dar
în acestea neconsemnând acest aspect.
Problema va fi expus însă într-o scrisoare ulterioară adresată
savantului de preotul Aurel Nistor, preşedintele ales al Despărţământului
Treiscaune, care a apărut şi în publicaţia marelui istoric, Neamul Românesc,
din anul XIV, nr. 227/14 octombrie 1919, sub titlul Se ivesc zorile la
românii din secuime (Anexa nr. 2), din care redăm un fragment semnificativ
în acest sens: Cei mai încarnaţi secui sunt în Trei Scaune. Aici au persecutat
cu o ură asiatică tot ce e românesc. Ba mergeau în ura lor până acolo încât
contestau existenţa românilor în judeţ, susţinând că sunt secui românizaţi în
decursul timpului … Aceşti fraţi ai noştri trebuie întâi salvaţi din ghiarele
maghiarismului, să înveţe din nou limba românească, să îmbrace iar portul
românesc, să simtă şi să trăiască ca români. Aceasta şi-a pus-o ca ţintă
conducătorii români din judeţ, având a stabili însă un plan de muncă
întocmit şi executat cu multă tragere de inimă (16). Şi biserica grecocatolică de la Blaj, prin mitropolitul Vasile Suciu, a ridicat problema
14
Dr. Aurel Galea, Formarea şi activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului
şi Ţinuturilor româneşti din Ungaria, Ed. Tipomur, Târgu Mureş, 1996, p. 144.
15
Ioan Lăcătuşu, Aurel Nistor, O pagină din istoria Bisericii şi Neamului, Ed. Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1999, p. 125.
16
Petre Ţurlea, Corespondenţa românilor din Treiscaune cu Nicolae Iorga în 1919, în rev.
Angvstia, nr. 4. 1999, p.344-345.
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revenirii la matcă a secuizaţilor redactând un memoriu în acest sens pe care
l-a înaintat Ministerului Cultelor în anul 1920 (17). În Odorhei primul care
lansează ideea reromânizării a fost Octavian M. Dobrotă, cel care a cerut
înfiinţarea liceului „Şt. O. Iosif” în anul 1923, care a susţinut-o în
conferinţa publică ţinută în sala festivă a acestei instituţii, căreia i-a fost,
trei ani, director, şi în Anuarul căreia, în anul 1924, şi-a fixat, drept normă
de viaţă, lupta pentru readucerea secuizaţilor (18).
O altă pagină important înscrisă în complexul proces de readucere la
matca etnică a românilor secuizaţi a preotului protopop Aurel Nistor, o
reprezintă expunerea susţinută la Conferinţa adunării general a secţiei Sibiu
a Asociaţiei Clerului „Andrei Şaguna”, care a avut loc în oraşul Sfântu
Gheorghe, la 14 iulie 1927, intitulată Mijloace pentru întărirea bisericii
ortodoxe române din Săcuime în care subliniază faptul că problema
românismului în Săcuime, aci [este] identic cu ortodoxismul … de aceea şi
în căutarea mijloacelor pentru întărirea în viitor a Bisericii ortodoxe din
Săcuime vom da în mod natural de aceleaşi mijloace, care servesc şi la
întărirea conştiinţei entice româneşti. În continuare părintele protopop
prezintă pe larg metode, căi şi mijloace practice şi imediat realizabile,
scoase din experienţa unei vieţi întregi în Săcuime şi verificată prin munca
continuă, prin lupta grea şi prin suferinţe mari (19. Anexa nr. 3).
Un moment important în evaluarea rezultatelor politicii culturale
româneşti cât şi a evoluţiei procesului de „întoarcerea la matca strămoşească
a secuizaţilor” l-a constituit Congresul Cultural al Asociaţiunii pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA, desfăşurat la Sibiu,
în zilele 24-26 aprilie 1930, numit de Dimitrie Gusti şi „Primul Parlament al
Culturii Româneşti” (20). Au luat parte reprezentanţi ai Ministerului
Instrucţiunii Publice, Ministerului muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale,
Bisericilor româneşti din Transilvania, Reuniunilor corpurilor cadrelor
didactice – învăţători, profesori secundari şi universitari - Academiei
Române, Societăţilor Culturale din toată ţara fiind susţinute şi dezbătute în
cele trei zile ale Congresului astrist 36 de rapoarte şi teme, printre acestea şi
Problema Culturii româneşti în ţinutul Săcuilor (Anexa nr. 4), raportor fiind
G. Dănilă, Pentru ţinuturile secuizate, articol în “Unirea - Foaie bisericească-politică”,
Blaj, anul XLVI, nr. 18/2 mai 1936, p. 1.
18
Octavian M. Dobrotă, Reromânizare şi românizare, în “Glas Românesc în Regiunea
Secuizată”, nr. 160/1935, p. 1.
19
Protopop Aurel Nistor, Mijloace pentru întărirea bisericii ortodoxe române din Secuime,
în “Revista Teologică”, An XVII, aug-oct., 1927, nr. 8-10, p. 274.
20
Rev. Transilvania, Anul LXI (1930), nr. 1-6, p. 3.
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prof. univ. dr. Sabin Oprean, din Cluj. Raportorul delimitează spaţiul
geografic locuit de secui, numărul locuitorilor secui (550.000) şi localităţilor
locuite de ei (429), procentul secuilor în totalitatea locuitorilor (81,4%) şi
gradul de secuizare al românilor (16%) concluzionând că: Majorităţi
româneşti avem azi în 29 sate, în unele însă, chiar formând majoritate,
Românii sunt pe jumătate săcuizaţi; de exemplu în Micfalău şi Doboli-dejos. Minorităţi româneşti avem încă şi azi în alte peste 300 de sate şi în toate
oraşele ţinutului. Aproape peste tot locul însă unde Românii sunt în
minoritate, mai mult sau mai puţin sunt săcuizaţi în limbă, îşi păstrează însă
religia românească, dar în studiile şi cercetările sale a arătat cu dovezi
multiple, că circa 50% din Săcuii de azi sunt Români săcuizaţi în decursul
veacurilor, Români, cari au rupt toate legăturile cu românismul, complect
asimilaţi de Săcui. Rezumând situaţia de azi, avem în Ţinutul Săcuilor,
Români adevăraţi vreo 60.000, Români pe jumătate săcuizaţi, cam 30.000 şi
elemente etnice de origine românească, azi complect săcuizate peste
200.000. Românii adevăraţi sunt pe la marginea ţinutului, Români săcuizaţi,
ca limbă, dar de religie românească sunt în majoritatea oraşelor şi satelor din
interiorul ţinutului, iar Români complect săcuizaţi găsim în toate satele şi
oraşele Săcuimii (21).
Anul 1918 nu a schimbat nimic. Limba maghiară a rămas stăpână în
instituţiile de stat şi relaţiile zilnice, secuizarea românilor continuă
nestânjenită ca şi înainte de unire, dimpotrivă se poate spune că dela unire
încoaci impetuozitatea de cucerire a elementului săcuesc s'a intensificat mult
(22). Pornind de la realităţile concrete, a faptului că readucerea la matcă a
secuizaţilor este un vis, procesul desfăşurându-se în sens invers, profesorul
clujean propunea Congresului cultural următoarea strategie: Problema
culturii româneşti în Săcuime trebuie privită mai mult prin prisma unei
defensive culturale. E bine să subliniem acest cuvânt de defensivă, ca să nu
fie răstălmăcită şi chiar dela început compromisă eventuala mişcare
culturală românească care se va porni în Săcuime. Va trebui să fie însă o
defensivă activă, nu pasivă. Defensiva noastră culturală va avea de scop nu
slăbirea Săcuilor, ci întărirea Românilor, nu desnaţionalizarea altora, ci
românizarea şi reromânizarea complectă a elementelor etnice româneşti, nu
proselitism religios, în paguba bisericilor minoritare, ci conservarea şi
fortificarea credinţei româneşti, acolo unde scânteia ei mai licăreşte încă, nu
provocarea inutilă a urei de rasă şi religioasă, ci afirmarea conştiinţei şi
Sabin Oprean, Problema Culturii româneşti în „ţinutul secuilor” Problema Culturii
româneşti în „ţinutul secuilor” , în „Transilvania”, Anul LXI (1930), nr. 1-6, p. 153-154.
22
Ibidem, p. 154.
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spiritului românesc la Românii din Săcuime. Şi continua: Dacă generaţia
actuală va fortifica la maximum posibil elementul conştient şi deplin
românesc din Săcuime, dacă va readuce şi câştiga pentru românismul
integral pe Românii de jumătate săcuizaţi, adecă pe cei ce şi-au păstrat încă
religia românească, dar şi-au pierdut limba şi dacă astfel îi va reuşi să
împedece definitiv orice tentativă directă sau indirectă de săcuizare a lor,
dacă va face ca dreptul limbii şi culturii româneşti să fie integral respectat şi
în Săcuime, credinţa mea este, că a făcut foarte mult şi a pregătit admirabil
terenul în vederea sforţărilor culturale viitoare (23).
Pozitiv a fost faptul că problema reromânizări, termen folosit de
profesorul clujean, pe deplin justificat, a ajuns prin intermediul
participanţilor şi a presei, ai cărei reprezentanţi au participat în număr mare,
în atenţia opiniei publice româneşti. Dar nu şi al guvernaţilor, aşa cum
recunoştea şi Nicolae Iorga în articolul său Reromânizarea în „secuime,
apărut în publicaţia din Odorhei, Glas Românesc în Regiunea Secuizată,
peste şase ani de la Congresul Culturii Astrei, în aprilie 1936: Zi
„reromânizare”, dar, se pare, că problema e încă, din nenorocire, aceea a
împiedicării unei reromânizări, care continuă înaintea orbului de la faţa
locului şi a celor dezinteresaţi de la centru (24). Ca de obicei în perioada
interbelică, dar şi astăzi, nu a existat şi nu există o preocupare principală a
guvernanţilor, o atitudine coordonată, unitară, perpetuă şi obligatorie pentru
toate partidele, pentru toate guvernele, scria şi profesorul Octavian M.
Dobrotă, în februarie 1936, în aceiaşi publicaţie. Şi continua: Ce folos că
prefectul de azi dă tot sprijinul său bunelor intenţii româneşti, dacă cel de
mâine nici nu le bagă în seamă? Ce folos că un prefect a adus notari români,
iar celălalt i-a scos din slujbă?! Sau, este atitudine reromanizatoare, când
ministrul îşi trimite învăţători români în judeţ şi revizorul şcolar îi
şicanează, până sunt forţaţi să plece din judeţ?!(25).
Alături de Biserică şi „Astra” un rol împortant în difuzarea şi
cunoaşterea problemei secuizaţilor, în perioada interbelică, l-a avut presa
scrisă din fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune. Cele 35 de publicaţii
care au apărut în perioada 1921-1940 au avut ca obiective: „să acopere
golul reprezentat de lipsa publicaţiilor româneşti”, „să lupte pentru
afirmarea mai puternică a importanţei şi rolului elementului românesc”, dar
23

Ibidem, p. 155-156.
Nicolae Iorga, Reromânizarea în secuime, în „Glas Românesc în Regiunea Secuizată”,
nr. 184/ 10 apr. 1936, p. 1.
25
Octavian M. Dobrotă, Consfătuire pentru reromânizarea secuizaţilor, din „Glas
Românesc în Regiunea Secuizată”, nr. 181/26 febr.1936, p. 1.
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şi împotriva manifestărilor şovine şi revizioniste maghiare. Semnau frecvent
în coloanele ziarelor din zona secuizată principalele personalităţi ale vieţii
culturale româneşti şi colaboratori din afara judeţelor. Pentru problematica
pusă în discuţie putem sublinia câteva publicaţii semnificative: Gazeta
Ciucului, redactor-şef Teodor Chindea; Şcoala noastră, Vasile Chele
preşedintele Comitetului de redacţie; Astra Ciucului, conducător Constantin
Ştefan Vicol; Buletinul Astra – Despărţământul Central al judeţului
Treiscaune, redactori dr. Ioan Vintilă şi Eugen Sibianu; La noi – în judeţul
Treiscaune, director dr. Vicenţiu Rauca-Răuceanu; Era Nouă, redactori Ioan
Stoenac, Nicolae Vleja, Niţă Buzea, Neamul nostru, director fondator I.N.
Ţuţuianu; Oituzul, director fondator Dr. Valeriu Bidu; Secuimea, Odorhei,
girant responsabil Ghe. N. Gârneţiu; Glas românesc în regiunea secuizată,
Odorhei, redactor-şef Octavian M. Dobrotă. Putem remarca în conţinutul
publicaţiilor modul frontal şi demn de abordare a celor mai presante
probleme cu care se confruntau comunităţile româneşti din fostele judeţe
Ciuc, Odorhei şi Treiscaune: întărirea administraţiei româneşti şi integrarea
zonei în realităţile socio-economice, culturale, politice şi administrative ale
României Mari, consolidarea bisericii strămoşeşti, sprijinirea învăţământului
în limba română, revitalizarea tradiţiilor româneşti, aducerea la matcă a
românilor maghiarizaţi etc. În coloanele ziarelor amintite apăreau cu
regularitate sinteze monografice, studii sociologice, etnografice şi
demografice, evocări, portrete, reportaje, ştiri, fotografii, toate foarte
importante în reconstituirea vieţii cotidiene şi scrierea istoriei locale (26).
Cu toate că, încă din primăvara anului 1922, mitropolitul Nicolae
Bălan a atras atenţia că ,,problema românească din ţinutul secuizat trebuie
să fie o problemă de stat, realizată prin Biserica Strămoşească, autorităţile
centrale româneşti s-au implicat târziu şi cu timiditate (27). Venirea
guvernului Gheorghe Tătărăscu, la începutul anului 1934, a însemnat un pas
pe calea implicării guvernanţilor în problema românească din zonă. Pasul a
fost făcut de ministrul Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor, Dr.
Constantin Angelescu, care, ascultând strigătele luptătorilor din „Secuime”
s-a hotărât să se ocupe de aproape de cei ce-şi pierduseră limba şi legea
strămoşească. Cea dintâi măsură a fost să oblige liceele şi şcolile normale,
mai ales din ţara mamă, la patronarea câte unui sat secuizat, ducându-i,
deocamdată, clopot, troiţă, cărţi şi odăjdii de slujbă, spre a se înfiripa iarăşi
Ioan Lăcătuşu, Publicaţii în limba română din judeţele Covasna şi Harghita, în „Familia
română”, An 12, nr. 4 (43), p. 114-119.
27
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M. Dobrotă, op. cit., p. 304.
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vechile altare la care se închinaseră. Paralel, a intensificat campania pentru
construcţia şcolilor de stat, care să paralizeze acţiunea şovinistă a celor
confesionale maghiare, atât de numeroase în judeţele „secuieşti” Echipe noi
de învăţători destoinici şi gata de sacrificiu au fost trimise în atâtea comune,
spre a se face apostolii deşteptării fraţilor îngenuchiaţi (28).
Un al doilea pas se pare al face Parlamentul României. Pe 6 aprilie
1935, pentru prima dată de la făurirea României Mari, deputatul de Odorhei
M. Constantinescu, la care s-a asociat şi deputatul de Târgu Mureş, dr. A.
Baciu, a ridicat problema românilor secuizaţi subliniind faptul că toate
guvernele chemate la cârma ţării, după Unire, au desconsiderat o problemă
de importanţă capitală, problema românilor secuizaţi din judeţele Odorhei,
Ciuc şi Treiscaune. ...Au trecut 16 ani de la Unire, fără să ne fi întrebat de
soarta acestor naufragiaţi, asistând indiferenţi la procesul de descompunere
(de maghiarizare a românilor n.n.) care continuă şi azi. Despuiaţi de limba
strămoşilor lor, lipsiţi de biserici şi şcoli, consideraţi minoritari în ţara lor, ei
trăiesc şi azi sub teroarea durerosului trecut. Făcând această comunicare,
închei cu cuvintele Dlui profesor Iorga: „văd situaţia în regiunea secuizată
ca o dezertaţiune a statului de la datorie, ca şi o lipsă de vitalitate suficientă
la elementul românesc” (29). Intervenţi deputatului Baciu a constat în
interpelarea noului ministru al Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu,
căruia îi adresa întrebarea dacă crede că statul va trebui să vie cu un plan de
ansamblu bine stabilit care, în mod sistematic aplicat şi respectat de
guvernele cari vor succede, asigurată fiind continuitatea acestui plan, după
care, stabilindu-se necesităţile reale ale diferitelor regiuni şi a comunelor din
aceste regiuni, această mare problemă să fie, în decurs de un anumit număr
de ani, soluţionată, ca să înceteze îngrijorarea şi umilinţa care încă şi azi,
după 16 ani de dominaţiune românească, dăinuieşte, în lipsa unei politici
reale, care de mult ar fi trebuit să fie inaugurată (30).
Răspunsul guvernului a constat în constituirea la nivelul judeţelor,
din ţinutul secuizat, a Comitetelor Culturale pentru îndrumarea şi
coordonarea acţiunii de readucere a românilor deznaţionalizaţi şi întocmirea
unor programe de lucru unitare în ceea ce priveşte această acţiune În acest
sens, în judeţul Treiscaune Comitetul Cultural Judeţean s-a constituit în ziua
de 17 septembrie 1936 (preşedinte fiind prefectul judeţului, Valeriu Bidu),
iar, la 1 octombrie 1936, s-au constituit secţiunile Comitetului Cultural
Octavian M. Dobrotă, Problema secuizaţilor, problemă de stat, în „Glas Românesc în
Regiunea Secuizată”, nr. 196/3 octombrie 1936, din Octavian M. Dobrotă, op. cit., p. 88-89.
29
Ibidem, p. 63.
30
Ibidem, p. 64.
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Judeţean – Secţiunea Culturală (preşedinte Petre Marcu, preşedintele
Despărţământului „Astra”); Secţiunea Economică (preşedinte protopop
Aurel Nistor, preşedintele Camerei de Agricultură); Secţiunea Sanitară
(preşedinte Dr. Miron Creţu, medic primar al judeţului), care în termen de
30 de zile trebuiau să prezinte programe minimale de activitate (31). De
asemenea, prin Deciziunea Prefecturii Treiscaune, din 10 martie 1937, se
înfiinţează pe lângă Prefectura Judeţului Treiscaune un serviciu special care
va purta denumirea de „Serviciul Propagandei Culturale”, fiind delegat cu
organizarea şi conducerea acestuia Gheorghe Gociman, Secretarul General
al judeţului, ajutat de un funcţionar şi o dactilografă. Din momentul
constituirii Serviciului Propagandei Culturale, Prefectul Judeţului
Treiscaune, Corneliu Nastasi, atrage atenţia că „ori ce iniţiativă individuală,
în afară de cadrele serviciului, se va considera neavenită şi propune ca orice
sugestie, propunere din partea oricui, să fie adresată în prealabil Serviciului
spre a fi supusă deliberării Comitetului Executiv şi apoi înaintată locului în
drept, sens în care se vor trimite adrese membrilor Comitetului Cultural
judeţean” (32).
Răspunsul personal al ministrului Alexandru Lapedatu a constat în
vizita pe care o va intreprinde în zona secuizată, în octombrie 1936. În
articolul, O zi de mare sărbătoare: Politica de stat românească pentru
regiunea secuizată, Octavian M. Dobrotă, sublinia plin de entuziasm, faptul
că ministrul Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu, aflat în vizită la
Odorhei, alături de Mircea Cancicov, subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, a dat asigurări categorice că problema
românească a regiunii secuizate a intrat în faza de realizare a marilor
probleme de stat (33), iar în următorul număr al publicaţiei îşi exprima
satisfacţia că: Azi, problema secuizaţilor şi aceea a secuilor s-a pus, în plin,
nu numai în coloanele ziarelor, ci şi, oficial, în programul guvernului.
Miniştrii ţării nu se mai sfiesc să-şi spună categoric părerea. Da, sunt secuii,
dar şi românii secuizaţi! Imperativul pentru guvernele naţionale este, şi ar fi
trebuit să fie imediat după Unire, susţinerea şi îmbărbătarea elementului
secuizat, dându-se posibilitatea să-şi recâştige ceea ce i s-a luat: un trai
demn unei naţiuni majoritare şi limba şi religia răpită (34). La presiunea
31
Documente privind activitatea Comitetului Cultural Judeţean Treiscaune pentru
reromânizarea elementului etnic românesc maghiarizat, în Aurel Nistor, op. cit., p. 145,
149.
32
Ibidem, p. 150-151.
33
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34
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Parlamentului şi a presei şi alte ministere au căutat să se implice mai mult în
cunoaşterea problemei românilor secuizaţi decât în rezolvarea acesteia.
Astfel aflăm din publicaţia Naţiunea Română, de la Cluj, din 26 septembrie
1936, că la Ministerul de Interne s-a desfăşurat o importantă conferinţă la
care au participat prefecţii judeţelor secuizate şi organele şcolare de control,
având drept obiectiv intensificarea propagandei culturale printre românii
înstrăinaţi, fapt ce trezea speranţa unei îmbrăţişări serioase a problemei
secuizaţilor din partea statului (35). Redacţia publicaţiei, bună cunoscătoare
a problemei, atrăgea însă atenţia că problema secuizaţilor este o
incontestabilă problemă de stat, ea trebuie mânuită pe un plan vast, metodic
şi de continuitate. Odată elaborată, pe terenul realităţilor şi nu al teoriilor, de
către cei ce cunosc perfect de bine împrejurările, toate acţiunile izolate de
azi să fie coordonate şi supuse unui organ de conducere unitară, care să
dirijeze marea operă naţională din „Secuime” (36).
Atât din studiile teoretice, cât şi din programele teoretice şi practice,
schiţate de reprezentanţii Bisericii ortodoxe şi ai „Astrei”, rezultă că
acţiunea de „reromânizare” nu era îndreptată împotriva maghiarilor. Chiar şi
folosirea termenilor „românizare” şi „reromânizare” era evitată, uzitîndu-se
termeni care să facă referire la revenire, reîntoarcere la românism a
românilor secuizaţi. Cu toate acestea din partea Budapestei, a unei părţi a
intelectualităţii şi presei maghiare din România s-a pornit o campanie dură
împotriva adepţilor „românizării” secuizaţilor. Numeroase personalităţi ale
vieţii ştiinţifice şi spirituale au adus argumente hotărâtoare în a demonstra
falsitatea afirmaţiilor şi dreptul românilor secuizaţi de a reveni la matca
etnică românească: Nimeni nu inteţionează deznaţionalizarea ungurilor sau a
secuilor, dar nu se mai putea tolera ca zeci de mii de suflete cari se
mărturisesc români îşi au tradiţia şi obiceiurile familiale păstrate şi strâns
legate de masele neamului românesc, să rătăcească şi astăzi ... nu vrem să
românizăm pe nici un ungur, cerem însă reromânizarea secuizaţilor ...
nimeni nu ar avea de ce să protesteze contra unei acţiuni româneşti (care
întârzie din nefericire) de readucere la matcă a românilor ce şi-au pierdut
graiul strămoşesc şi care şi astăzi declară – în limbă străină – că este român”
spunea încă din 1922 I.P.S. Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan cu
prilejul vizitei sale în regiunea secuizată (37).
În primăvara anului 1937, în preajma Conferinţei de la Târgu Mureş
asupra românilor maghiarizaţi, prefectul judeţului Trescaune într-o şedinţă a
35

Ibidem, p. 88.
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Serviciului propagandei culturale, a relatat o discuţie cu deputatul
Szentkereszty Bela, preşedintele Partidului Maghiar din judeţ, din care
rezultă că liderul local al maghiarilor nu are nici o obiecţie de adus contra
acţiunii pornite de organele statului, pentru readucerea românilor
maghiarizaţi. Domnia sa – relatează prefectul – găsind această acţiune
îndreptăţită şi recunoscând că în cursul timpului, în urma împrejurărilor
locale, multe elemente româneşti s-au maghiarizat, şi-a exprimat dorinţa ca
această acţiune să se mărginească numai la elementele de origine etnică
românească (38).
Un moment important în desfăşurarea proiectului asupra problemei
românilor maghiarizaţi l-a constituit Conferinţa de la Târgu Mureş, care a
avut loc în ziua de 21 aprilie 1937, sub preşedenţia dr. Constantin
Angelescu, ministrul Instrucţiunii Publice. La această mare reuniune
Prefectura judeţului Treiscaune prezintă, sub semnătura prefectului şi
totodată a preşedintelui Comitetului Cultural judeţean, Corneliu Năstasi, un
întins memoriu. În prima parte a acestuia prefectul îşi exprimă dezamăgirea
că în domeniul aflat în discuţie, cu toate eforturile depuse de cei implicaţi şi
a răsleţelor iniţiative nu au putut ajunge obiectivul ce şi-l propuseseră să-l
atingă principala cauză fiind lipsa coordonării eforturilor. Preluarea de către
Ministerul Instrucţiunii Publice a acestui proiect şi instituirea unui organ
central, pe lângă Minister, care să se ocupe cu lucrările propagandei
culturale în regiunile deznaţionalizate, însărcinat cu coordonarea şi
supravegherea pe teren a activităţii tuturor factorilor răspunzători cum şi
pentru înfăptuirea ordinelor ministrului reprezintă una dintr cele mai
potrivite măsuri luate în această cauză (39). În continuare memoriul
cuprinde două capitole. Primul, intitulat „Înfăptuiri” prezintă realizările
obţinute, de la înfiinţarea Comitetului Cultural judeţean în domeniul
bisericesc, şcolar, sanitar şi administraţiei de stat, iar al doilea, numit
„Deziderate” cuprinde principalele obiective ce stau în faţa Comitetului
Cultural judeţean pentru viitorii ani precum şi propuneri adresate diferitelor
ministere pentru sprijinirea activităţilor „pe teren bisericesc, şcolar, sanitar
şi administrativ”, fiind un adevărat program de activitate al secţiunilor
Comitetului Cultural pentru perioada imediat următoare.
În perioada anterioară centralizării acţiunilor de readucere a
românilor secuizaţi la matcă au mai elaborat asemenea programe părintele
protopop Aurel Nistor pentru activitatea preoţilor, program expus la
Ioan Lăcătuşu, Identitate şi cultură la românii din secuime, Ed. Eurocarpatica, ClujNapoca, 1995, p. 72.
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Documente privind activitatea Comitetului Cultural în Aurel Nistor, op. cit., p. 153.
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Conferinţa secţiei Sibiu a Asociaţiei Clerului „Andrei Şaguna”, de la Sfântu
Gheorghe, din 14 iulie 1927 şi prof. univ. dr. Sabin Oprean la Congresul
Cultural al Asociaţiuni din 24-26 aprilie 1930, care sunt redate în Anexa nr.
3 şi Anexa nr.4. Elaborate cu concursul unui mare număr de intelectuali, din
zonă sau din ţară, programele întocmite, în afara limitelor inerente izvorâte
din principiile ce guvernau atunci convieţuirea interetnică, rămân modele
interesante pentru generaţiile prezente şi viitoare. Modalităţile concrete de
materializare a acestor programe poartă amprenta realităţilor din fiecare
judeţ „secuiesc”, dar au şi multe caracteristici comune. Ele au fost
prezentate pe larg în presa locală, centrală şi documentele vremii, având un
larg răsunet în opinia publică românească cât şi-n rândul conaţionalilor
noştri.
După întreruperea dramatică a desfăşurării programelor de
„reromânizare” ca urmare a Dictatului de la Viena, au apărut şi primele
evaluări. Iată doar câteva dintre acestea, făcute atât de români, cât şi de
maghiari. Critica cea mai vehementă a politicii româneşti din secuime a
făcut-o istoricul maghiar Toth Zoltan, în 1941. Datorită lui N. Iorga „acestui
fabricant de virgule, aventurier încăpăţânat, sfidător al adevărului”,
problema românilor din secuime şi cea a reromânizării au devenit „probleme
politice”. Pe un ton de o virulenţă maximă, Toth Zoltan neagă spiritul
ştiinţific al articolelor lui Nicolae Iorga şi ale celorlalţi istorici români care
s-au ocupat de istoria secuimii. Sunt contestate: interferenţele şi
similitudinile puse în evidenţă privind casa, portul, vorba, folclorul, dintre
români şi secui; asemănările dintre secui şi români relevate de P.
Râmneamţu pe baza indicelui sanguin; diferenţa făcută între secui şi
maghiari; originea românească a unei mari părţi dintre secui; şi multe alte
asemenea „păcate” sau „propriile închipuiri despre trecutul românesc al
unor oameni care au fabricat şi adunat documente ştiinţifice”. Toth Z.
reproşează Guvernului român faptul că „a uzat de forţă şi de toate metodele
excrocherierii pentru coruperea secuilor de partea românilor” pentru
„românizarea secuimii”, acţiune considerată ca o „dobitocie” (40).
Varga Arpad afirmă că în perioada celor două războaie mondiale,
statul român, în scopul distrugerii blocului compact maghiar din interiorul
ţării, a dus o politică susţinută de convertire, adică a făcut orice pentru a
trezi conştiinţa populaţiei greco-catolice şi ortodoxe maghiarizate. Sunt
contestate „metodele dubioase de culegere, de prelucrare şi difuzare a
Toth Zoltan, Nicolae Iorga şi învăţătura despre originea românească a secuilor, în
„Erdely Muzeum”, nr. 1-4/1941 şi nr. 3/1942, Cluj, p. 547.
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datelor recensământului cu caracter administrativ din 1920, (după originea
populării şi nu după limba vorbită frecvent şi cu plăcere – criteriu folosit de
statistica maghiară), recensământ conform căruia numărul maghiarilor
reromânizaţi «pe hârtie», în cele patru judeţe secuieşti a ajuns la 25 mii”.
Aceeaşi raportare critică o are Varga A. şi faţă de „conceptul nebulos, cu
încărcătură puternică politică şi cu coloratură rasial-biologică de
«descendenţă populară»”, cu care s-a operat la încercarea de recenzare a
populaţiei făcută în 1927 de către Ministerul de Interne. Acţiunea de
reromânizare este privită de acelaşi Varga A. ca o „încercare de dezagregare
forţată a zonelor compacte locuite de maghiari”, care a accentuat
„contradicţia dintre minorităţile naţionale şi etnia dominantă”. «Furia de
convertire» a autorităţilor româneşti s-a întors împotriva lor, după noua
schimbare de putere din 1940”, realitate demonstrată cu o relatare locală
maghiară, din care redăm selectiv: „După schimbarea de imperiu din
septembrie 1940, castelele din cărţi de joc româneşti de pe Pământul
Secuiesc, s-au dărâmat. Cei convertiţi în timpul imperiului roman, s-au
reconvertit imediat la vechea religie”. Ei au fost urmaţi de cei din căsătoriile
mixte şi de toţi cei care „nu numai lingvistic, dar şi în simţăminte erau
maghiari şi care simţeau că apartenenţa lor la confesiunea română nu se
împacă cu situaţia lor de maghiari” (41).
Referindu-se la asimilarea românilor din secuime (studiu de caz
efectuat în Mereşti), Olah Sandor spune: „În primele decenii ale acestui
secol conştiinţa graniţei dintre populaţiile de origine etnică dăinuia în
societatea locală ca o construcţie mental-simbolică în curs de destrămare.
Această construcţie mentală încă existentă a mai putut fi activată din afară –
în scopuri politice – în anii 30 ai secolului nostru, provocând tensiuni locale,
acre au culminat cu dărâmarea în 1941, de către locuitorii satului, a bisericii
greco-catolice construite în Mereşti, sub presiune oficială în 1940” (42).
Analizând problema reromânizării, I. Bianu caută să găsească cauzele care
au condus la unele disfuncţionalităţi şi la o eficienţă scăzută a întregii
acţiuni. Sunt enumerate „greutăţile inerente ale consolidării interne”; „lipsa
unui program unitar”, cel puţin în primii ani; „demararea cu întârziere a
acţiunii, concretizată în comportamentul vitreg al statului faţă de românii
înstrăinaţi după două decenii de la Unire”. Bianu este intransigent faţă de:
politicianismul sec de dragul căruia au suferit marile interese naţionale;
politicienii odioşi, cocoşaţi în posturi nemeritate care prin discursuri
41

Varga E. Arpad, Erdely etnikai es felekezeti statisztikaja, Budapesta, Csikszereda, 1998,
p. 28.
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Olah Sandor, Asimilarea românilor în Ţara Secuilor, în “Altera”.
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mincinoase şi fapte necugetate compromit o chestiune scumpă tuturor.
Dintre „duşmanii meschini” ai reromânizării sunt amintiţi: „indiferentismul
fraţilor de sânge”, „duşmăniile ascunse şi adversităţile făţişe neamului şi
statului, mereu întreţinute de propaganda subversivă a Budapestei”, goana
după valuri care a trivializat tot ce este românesc. Pentru ca întreaga acţiune
să nu devină o „jalnică risipă de bani”, I. Bianu consideră că este nevoie de
„muncă statornică şi dezinteresată a unor oameni activi, destoinici, statornici
în gând şi faptă, cu tact, devotaţi cauzei, înţelegători ai realităţilor şi cu
viziune clară a idealului urmărit, ce simt în sufletul lor chemarea faptelor”.
În rândul acestor „activişti culturali” este menţionată contribuţia multor
intelectuali ai satelor, preoţi şi învăţători, dar şi din administraţia locală
(prefecţi, pretori, primari, magistraţi, ofiţeri) (43).
O analiză temeinică şi obiectivă asupra „reromânizării” face şi
savantul clujean Ion I. Russu în lucrarea sa „Românii şi Secuii”. Ion I.
Russu apreciază că acţiunea de „reromânizare” nu a dat rezultate apreciabile
din următoarele cauze: lipsa unei documentări corecte şi complete,
exhaustivă, care să servească drept justificare precisă social-istorică şi
juridică; nu s-a putut recupera în două decenii ceea ce se pierduse treptat în
câteva veacuri, printr-o acţiune îndelungată, perseverentă, în condiţii
politico-juridice, economice şi culturale deosebit de favorabile, cum au fost
cele în care însoţeau integrarea lentă în comunitatea socială şi etnolingvistică secuiască a maselor rustice româneşti, care fuseseră lipsite de
formele organizării politice şi culturale proprii, despuiate de instituţiile
şcolare şi eclesiastice în limba naţională, deci fără forţă colectivă de
rezistenţă la presiunea maghiarizatoare; acţiunea a început atunci când, până
în 1918, în cele mai multe sate procesul deznaţionalizării (cel puţin în ceea
ce priveşte limba vorbită) era consumat demult, încheiat şi ireversibil; în
cele mai multe locuri acţiunea apare ca ceva artificial, anacronic, chiar
absurd (ea avea loc asupra urmaşilor celor maghiarizaţi în secolele trecute);
acţiunea ce venea cu întârziere de un secol se exercita asupra unor oameni
integraţi lingvistic culturii maghiare care apăreau ca „cei mai curaţi
reprezentanţi ai naţiunii siculice, iar unii dintre ei chiar duşmani înverşunaţi
ai poporului din care îşi trăgeau obârşia”. „Această situaţie tristă – consideră
I. I. Russu – lasă impresia că reromânizarea n-ar fi fost o acţiune de
recuperare firească, justă, ci o simplă românizare, brutală, abuzivă, a unor
«secui neaoşi»”. Savantul clujean este de părere că sprijinul guvernamental
Ioan Bianu, Acţiunea de reromânizare în regiunile secuizate, în „Reînvierea”, nr. 1/1937,
p. 34.
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a fost insuficient, un efect negativ avându-l birocraţia administrativă, plaga
politicianismului sectarist şi afacerismului, gâlceava confesională între
ierarhii ortodocşi şi greco-catolici, la care se adugă cauzele obiective
determinate de condiţiile istorice date. După ce trece în revistă cercetările şi
studiile româneşti, referitoare la românii din secuime şi asimilarea lor, studii
apărute după 1905 (A. Paul, N. Iorga, Al. Lapedatu, V. Mihăilescu, S.
Opreanu, I. Bozdog, Gh. Popa Lisseanu, Ştefaa Meteş, N. Sulică, Aurel
Gociman, L. Someşean, P. Râmneamţu, S. Manuilă); I. I. Russu afirma că
această bibliografie de proporţii este, pe cât de bogată în aparenţă, pe atât de
lacunară, deficitară ca documentare istorică, şi uneori, sumară, unilaterală,
superficială (în ciuda interesului şi entuziasmului pasional cu care s-a
lucrat).Toate acestea au condus la statornicia unei reacţii a liderilor
populaţiei maghiare locale (mai ales preoţimea, aristocraţia şi politicienii)
care au prezentat totul ca o acţiune „romantică a propagandei româneşti”
(44). Într-un recent studiu, intitulat „Dimensiunile urii interetnice în
Secuime”, Ştefan Bruno, preluând tezele istoriografiei maghiare se
raportează foarte aspru la: „şovinismul românesc, stimulat de iredentismul
din Ungaria; colonizarea de mari proporţii începută în secuime la îndemnul
lui Brătianu; nesocotirea tradiţiilor secuieşti, devenite «ţinuturi secuizate»”.
Este prezentată incapacitatea maghiarilor şi a elitei secuieşti maghiare de a
accepta stăpânirea română, numeroasele plângeri înaintate de către aceştia
Ligii Naţiunilor. „Pe acest fond – relevă St. Bruno – a început în anii ’30, în
Secuime o politică de românizare a maghiarilor, sub conducerea dr.
Anghelescu, ministrul învăţământului. Cu un buget extraordinar, acţiunea
urmărea să-i descopere pe acei români secuizaţi şi să-i aducă din nou la
românism… promiţându-le multe avantaje”. Operaţiunea de reomânizare,
împreună cu cea de „nimicire treptată a şcolilor secuieşti” şi militarizarea
excesivă a zonei, aveau rolul – după St. Bruno şi sursele sale de inspiraţie –
de a umili, de a intimida, de a teroriza etnia maghiară. Concluzia este
aceeaşi: în astfel de acţiuni trebuie găsite explicaţiile pentru evenimentele ce
au urmat Dictatului de la Viena (45).
Perioada la care ne referim, reprezintă – potrivit aprecierii Alinei
Mungiu Pippidi – pentru români o „vârstă de aur”, iar pentru maghiari “un
infern”, respectiv două reprezentări care se exclud reciproc şi între care nu
există conciliere. După Alina Mungiu-Pippidi, reprezentarea Trianonului în
rândul maghiarimii din România este aceea a unui dezastru absolut, genul de
44
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ruptură majoră care schimbă fundamental şi violent toate normele unei
societăţi, având deci o intensitate traumatică deosebită. Referindu-se la
evoluţiile ce au urmat „Dictatului de la Trianon”, maghiarii reproşează
românilor: încălcarea promisiunilor făcute la Alba Iulia (declararea
României ca stat naţional, în Constituţia din 1923, reducerea numărului
şcolilor maghiare prin Legea educaţiei iniţiată de ministrul Angelescu,
obligaţia funcţionarilor publici de a depune jurământul faţă de statul român,
într-o limbă pe care nu o cunoşteau, „colonizarea” Transilvaniei cu români
din spaţiul transcarpatic, construirea bisericilor ortodoxe în „inima
pământului secuiesc”, în localităţi în care aproape că nu erau români) (46).
Contestarea atât de vehementă de către maghiari a modelului de
convieţuire interetnică, include implicit o raportare negativă la
„reromânizarea” românilor maghiarizaţi din estul Transilvaniei. Bineînţeles
că există încă multe puncte de vedere referitoare la acest important proiect
interbelic din fostele scaune secuieşti. Pentru surprinderea desfăşurării în
întreaga sa complexitate este nevoie de o analiză pertinentă, după o
metodologie adecvată, a presei de limbă română şi maghiară din cele patru
judeţe „secuieşti” (Mureş, Odorhei, Ciuc şi Trei Scaune) şi a documentelor
din fondurile administrative şi culturale (47).
Din perspectiva românească, „reromânizarea” a constituit un demers
firesc, o reacţie normală, care urmărea eliminarea consecinţelor intensului
proces de maghiarizare la care au fost supuşi românii din fostele scaune
secuieşti. Practic, demersurile întreprinse sub această denumire au cuprins
acţiunile de reromânizare propriu-zise, cât şi cele care aveau ca obiectiv
păstrarea şi afirmarea identităţii etnice a românilor din localităţile etnic
mixte (maghiaro-române) şi integrarea populaţiei secuieşti şi maghiare în
realităţile politice, economice, sociale şi culturale ale României Mari. În
desfăşurarea proiectului se distinge o primă etapă „a sforţărilor individuale”
şi alta a acţiunilor coordonate cuprinse în programe cu obiective clare,
concrete, cu răspunderi delimitate precis şi cu o susţinere financiară
corespunzătoare. Printr-o mediatizare corespunzătoare s-a creat o
sensibilitate a opiniei publice din spaţiul românesc faţă de problema
„reromânizării”. Din relatările celor implicaţi direct, aflăm că „de fiecare
dată, opinia publică a reacţionat imediat, cu o căldură şi o intensitate peste
aşteptări”. De remarcat, rolul Bisericii, al ASTREI, al Administraţiei
Alina Mungiu-Pippidi, Transilvania subiectivă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999.
Vezi colecţia ziarelor în limba română apărute în fostele judeţe Ciuc, Odorhei,
Treiscaune şi Mureş, în perioada 1920-1940, şi Fondul ASTRA de la Direcţia Arhivelor
Naţionale Sibiu.
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centrale şi locale, al presei, cât şi buna colaborare între instituţiile de stat şi
cel ale societăţii civile.
În afară de percepţia nefavorabilă din partea maghiarilor, pe
parcursul derulării efective a acţiunilor de „reromânizare”, s-au semnalat şi
unele disfuncţionalităţi. O parte din cei care s-au implicat, nu au cunoscut
problema în întreaga sa complexitate şi în consecinţă au propus soluţii
nerealiste, unele exagerări (majoritatea rămase la nivel de intenţii), dar
percepute negativ de către maghiarii din zonă. Observaţiile perene formulate
de I. I. Russu pun în evidenţă o cunoaştere insuficientă a dimensiunilor reale
ale proceselor de maghiarizare, pe fiecare localitate în parte, şi o tratare
nediferenţiată a localităţilor, după perioada când a avut loc asimilarea
românilor (în multe locuri reromânizarea venea prea târziu, românii fiind
integraţi lingvistic, confesional şi cultural în comunităţile maghiare). N-au
lipsit politizările, exagerările, răstălmăcirile şi rapoartele statistice
„umflate”.
În timp ce maghiarizarea ce a avut loc înainte de 1918, este apreciată
de mediile maghiare ca un proces „firesc” al convieţuirii interetnice din
„secuime”, „reromânizarea” este catalogată de aceleaşi medii, în termeni
foarte aspri, şi nominalizată drept cauza principală a atrocităţilor suportate
de români după 1940. Cei mai afectaţi de schimbările teritoriale ce au urmat
dictatului de la Viena, au fost românii maghiarizaţi reveniţi la „matcă”.
Aceştia au fost obligaţi, în toamna anului 1940, să revină la confesiunile de
expresie maghiară. Dramele sufleteşti trăite de aceştia, climatul intolerant,
antiromânesc din majoritatea localităţilor „secuieşti”, au făcut ca cei mai
mulţi români vorbitori de limbă maghiară să nu mai revină, după 1944, la
confesiunile româneşti. Ceea ce începuseră hortiştii, au finalizat comuniştii.
Micile comunităţi româneşti din localităţile etnic mixte ale judeţelor
Covasna, Harghita şi parţial Mureş, au fost primele victime ale regimului
ateist. Rămase fără biserică şi şcoală în limba română, comunităţile amintite
au fost aproape integral asimilate. Destinul lor dramatic a fost şi continuă să
fie puţin cunoscut (48).
Încercând să găsim răspunsul la întrebarea: dacă astăzi mai este
posibil să se reia într-o formă actualizată proiectul de „reromânizare” a
acestor oameni peste care au trecut năprasnicele „furtuni” din ultimii 50 de
ani, vom prezenta un episod relatat de protopopul Constantin Gane din
Miercurea Ciuc. Aflat într-o vizită la una din parohiile cu credincioşi români
Vezi Angvstia, nr. 1-4, Anuarul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Eclesiastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe, 1995-1999.
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maghiarizaţi, bătrânul epitrop I-a spus în limba maghiară: „Aţi venit prea
târziu, părinte! Aţi întârziat 50 de ani. Acum tare mă tem că nu se mai poate
face nimic”. Un bun cunoscător al realităţilor din zonă, dr. Gheorghe
Olteanu, stabilit în Germania, referindu-se la această problemă apreciază că
„este iluzoriu să creadă cineva, că românii pierduţi în 1940-1944 (siliţi să
treacă la cultele maghiare) ar mai putea fi recuperaţi („reromânizaţi”) după
atâta timp, la a doua sau a treia generaţie” ca să nu mai vorbim de
„cutremurul” ce ar fi provocat în media internaţională de cercurile maghiare
(49).
Bineînţeles că există obligaţia conservării patrimoniului bisericesc ce
constituie mărturiile materiale despre viaţa românească de altădată, salvării
de la dispariţie prin asimilarea comunităţilor româneşti din satele etnic mixte
din zonă, cât şi a asigurării cadrului instituţional şi logistic pentru păstrarea
şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi confesionale a
românilor din judeţele Covasna şi Harghita50. Nu sunt excluse nici
„minunile” revenirii la credinţa strămoşească, fiind cunoscută statornicia în
credinţă a românilor vorbitori de limbă maghiară din multe parohii ortodoxe
din Episcopia Covasnei şi Harghitei, cât şi atracţia pe care o exercită
ortodoxia în satele din zonă. Dar acestea vor fi acte individuale de voinţă,
vor porni de la dorinţa indivizilor şi nu unor instanţe din afara lor. Important
este ca prin eforturi conjugate ale reprezentanţilor celor două etnii – română
şi maghiară – prin ecumenism, să fie cicatrizate rănile trecutului şi eliminate
faptele şi vorbele îndreptate împotriva ortodoxiei şi românităţii, acceptânduse astfel caracterul multietnic şi pluriconfesional al acestei frumoase zone
din inima României.

Gheorghe Olteanu, Scrisoare deschisă adresată redactorului Petre Finn de la “The
Washington Pos”, mms., Baden Baden, 2000.
50
Vezi Grai Românesc. Foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi
Harghitei, nr. 1-4, Miercurea Ciuc; Buletinul Ligii Cultural-Creştine Andrei Şaguna, nr.
1/1998; lucrările cercetătoarei Maria Cobianu-Băcanu, S.O.S. – românii din Covasna şi
Harghita, Ed. Petru Maior, Tg. Mureş, 1997 şi Drama maghiarizării românilor din
Covasna şi Harghita, Ed. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2000.

49

167

Anexa nr. 1
Surse documentare referitoare la
maghiarizarea românilor din
fostele scaune secueşti
A. Extrase din lucrarea Comoara dintr-un manuscris „Astra şi românii din
secuime”de Dr. Ion Bozdog, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
BISERICA: Doi „campioni” ai ungurizării românilor! Conţii Iuliu
Andrassy şi Albert Appony au comandat un imens „compendiu” „A
magyarorsagi romanok” („Românii din Ungaria”), pe care l-a semnat ...
Antal Huszar. „Compendiul” a fost tipărit în 25 exemplare, de uz strict
secret şi ultraconfesional. El conţine acţiunile ce trebuie întreprinse pentru
„lichidarea românilor ca naţiune”!!! De ce? Pentru că românii „manifestă în
mod demonstrativ în contra caracterului naţionalunitar al Statului Ungar” ...
Că „ei au prefăcut toate instituţiile bisericeşti, şcolare, culturale şi
economice în factor de luptă şi de instigaţie în contra Statului Ungar, a
naţiunii maghiare şi a limbii maghiare...” Extrema îngrijorare o provoacă
faptul că Mitropolia Ortodoxă Română din Bucureşti se intitulează ...
Mitropolie a Ungro-Vlahiei”! Că se se referă la unitatea religioasă a
românilor şi la dependenţa lor de Bucureşti! Şi Ungaria a trecut la acţiune,
cerând ştergerea din titulatură a ...„Ungro-Vlahiei”! Au mârâit şi spre
Biserica Greco-Catolică, acuzând-o de integrare în curentul ultraromânesc...
Şi aşa, în vara anului 1912, Parlamentul Ungariei a hotărât înfiinţarea
Episcopiei Greco-Catolice Ungare de Hajdudorog, „înghiţind” 83 parohii,
382 filii şi 172 cătune româneşti, luate de la diecezele Oradiei, Gherlei şi
Blajului. În total ... 73.225 credincioşi... Fără nici o consultare a românilor!
Un „jaf” urmat de altul: limba liturgică română, a fost înlocuită cu cea ...
ungurească! Alt „balaur-sperietoare” lansat de Budapesta, urmat însă de
ample proteste ale românilor, mulţi înfruntând închisorile ungureşti. Era
aproape inevitabil: ruperea de „lanţurile” ungureşti şi înfăptuirea Unirii cu
Ţara! (p. 23-24).
În septembrie 1912, ca prim-ministru, la Congresul Calvinilor din
Papa, Ştefan Tisza aplauda „inventarea” Episcopiei greco-catolice de
Hajdudorog, - încă o lovitură cumplită dată românilor! – considerând-o
„biruinţă naţională maghiară, care va slăbi linia etnică românească, care
ajunge până la Geszt...” Despre misiunile Episcopiei – criminale de la
Hajdudorog, vicarul Mihai Jaczkovits spunea unui ziarist: „Am rămas uimit
auzind că copiii valahi se roagă în limba valahă” (p. 26).
ECONOMIA: Încă un „duşman” al ideii de Stat Maghiar: instituţiile
financiare şi economice româneşti! „Pasivismul românilor a fost numai o
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cursă frauduloasă, sub pretextul căreia, scăpând de vigilenţa şi controlul
ungurilor, şi-au organizat instituţiile financiare şi economice.” (...) „... fiind
duşmanii cei mai puternici ai politicii de stat maghiare, a sosit timpul
suprem ca toate instituţiile financiare româneşti, care s-au înmulţit ca
ciupercile, să fie împiedicate în constituirea lor, iar cercul de activitate al
celor existente trebuie restrâns, astfel încât, chiar dacă nu vor înceta toate
imediat, să fie redusă puterea lor distructivă, pornită contra ideii de Stat
Maghiar...” (p. 24).
Tot despre „băncile româneşti”: niciun fel de rescont, de la nicio
bancă! Nicio depunere la băncile româneşti! Dacă românii vor să constituie
o nouă bancă, minimum de capital vărsat să fie de ... 400.000 croane (p. 2425).
CULTURA: Idealul unguresc: „Din punct de vedere al politicii de
Stat Unitar Naţional Maghiar, cultura română nu se poate încadra
nicidecum! În Ungaria nu poate exista decât o singură cultură: cea
ungurească!” ( p. 26-27).
„Astra” – marele duşman al realizării Statului Unitar Naţional
Ungar! „Muzeul Astra” este „primejdios”, deoarece „în el se adună
elementele etnografiei şi istoriei româneşti, care reînvie năzuinţele
separatiste ale valahilor, iar partea istorică urmăreşte reînnoirea vremurilor
jalnice când sângele unguresc curgea-vale prin mâna lui Horia, Cloşca şi
Avram Iancu...” Directivă clară a Budapestei: „Astra trebuie dizolvată”. Era
o instituţie primejdioasă pentru Ungaria, deoarece „ţine într-o continuă
agitaţie sufletul românesc.” Până la completa „ucidere”, s-a trecut la
„restrângerea posibilităţilor ei de organizare şi funcţionare”... (p. 27).
Accesul românilor din Regat spre „Astra” ardeleană era
supravegheat şi blocat. Întreaga activitate a intrat sub controlul ministerului
de interne. În internatele „Astrei” s-a interzis cazarea altor fete, în afara
celor din Ungaria. S-a cerut revizuirea Bibliotecii „Astra” iar Fondul
„Avram Iancu” să fie „schimbat ca destinaţie şi nume” (p. 27).
LIBERTĂŢI: „Şcoala istorică maghiară afirmă peste tot că
Transilvania a devenit în această epocă (Unio-Trium-Nationum) pământul
clasic al libertăţilor politie, religioase”. Este o afirmaţie cum mai falsă
niciodată nu s-a cunoscut
afirmă istoricul Silviu Dragomir. Dieta
Transilvaniei din noiembrie 1566 decretează, prin art. 36, condamnarea
tuturor învăţăturilor religioase contrare doctrinelor luterană şi calvină ca
erezii. Când guvernul austriac, vrând să-i câştige pe români la catolicism,
oferindu-se la 1699 anumite avantaje, Dieta celor trei naţiuni îşi exprimă
părerea în următorul chip caracteristic: „Strămoşii noştri n-au admis
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niciodată această naţiune, nici pe preoţii săi, ci nu le-au recunoscut şi încă şi
mai puţin le-au acordat românilor şi preoţilor aceleaşi libertăţi”.
Transilvania, stăpânită de unguri, a fost una din cele din urmă ţări din
Europa unde s-a dat libertatea religioasă tuturor supuşilor. Noi constatăm în
veacul XVI un fenomen unic în felul său. O biserică protestantă, biserica
calvină din Transilvania, care propaga ideea libertăţii conştiinţei religioase a
crezut că are, în acelaşi timp, dreptul de a persecuta biserica românească, în
numele aceluiaşi principiu. Chiar de la început, deci, nesocoteşte şi
dispreţuieşte dreptul la viaţă omenească şi naţională a neamului românesc,
ale cărui opintiri şi sacrificii, pentru a-şi croi o soartă mai bună, este
considerată ca o conturbare a înţelegerii clasice. Singurul drept cu care
neamul nostru a fost şi ar putea fi tolerat între hotarele milenarei împărăţii a
sf. Ştefan, ar fi şi astăzi cel al tăcerii, răbdării şi al muncii sale abrutizante,
în serviciul şi spre fericirea elementului alcătuitor de stat, care, deşi mai
redus ca număr „a fost mai bogat ca depozitarul energiilor politice şi
istorice” (p. 44-45).
„NU” PE LINIE: „Nu!” înfiinţării Asociaţiei Agricole Româneşti,
iniţiate de funcţionarii români din Sibiu, în 1883. Motivaţie: sunt destule
alte Societăţi Agricole ungureşti!.. „Nu!” Societăţii Culturale „Opinca”.
Motivul: nu e clar numele societăţii!... „Nu!” Societăţii Culturale „Minerva”
a tineretului universitar, în locul celei desfiinţate de autorităţile ungare:
„Iulia” (1890). „Nu!” funcţionării Reuniunii Femeilor din Cluj pentru
îngrijirea copiilor mici. Motivare: şcolile româneşti nu au nevoie de aşa
ceva... „Nu!” funcţionării Casinei Române din Făgăraş... „Nu!” funcţionării
Societăţilor Meseriaşilor din Blaj şi Alba Iulia. „Nu!” La orice solicitare,
„Nu!” ... „Nu!” funcţionării Societăţii Române pentru Fond de Teatru...
„Nu!” Societăţii „Petru Maior”, a tineretului universitar. Motivul: constituie
o primejdie pentru Statul Maghiar. „Nu!” Fundaţiei „Em. Gojdu”... Ea va fi
administrată în interesul Ungariei, al cărei interes trebuie să-l susţină. (p. 2728).
B. Extrase din lucrarea Cum să maghiarizăm numele de familie, de Telkes
Simon, Preşedintele Societăţii Centrale de Maghiarizarea Numelui,
Budapest, 1898, Pesti Konyvnyomda, reszveny tarsasag
MAGHIARIZARE: NUMELE MAGHIAR. Aşa cum, prin botez,
creştinul devine membru al comunităţii creştine, tot aşa, prin maghiarizarea
numelui de familie, prin botez naţional, cel cu nume străin este primit în
societatea maghiară, în rândurile adevăraţilor fii ai naţiunii. Acest botez,
acest crez este, din punctul de vedere social şi naţional, mult mai important
decât botezul religios, care nu dă decât un prenume şi aduce adepţi numai
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religiei, pe când maghiarizarea numelui de familie îl face maghiar şi astfel
ne măreşte încrederea reciprocă şi ne face egali întreolaltă, maghiarizarea
numelui având, prin urmare un mare role etic în consolidarea şi unificarea
naţiunii noastre. S-ar putea spune că numele maghiar reprezintă crezul
politic (p. 3).
Nu numai nobleţea, ci şi numele obligă. Cei ce poartă nume maghiar
nu-şi repudiază niciodată sentimentele maghiare şi nici nu-şi minimalizează
obligaţiile faţă de naţiune şi patrie, nu contează că este maghiar, deoarece
numele său l-ar desminţi (p. 4).
Maghiarizarea numelui este un jurământ de credinţă, o angajare
patriotică (p.4).
C. Extras din volumul Structuri entice şi confesionale în judeţele Covasna
şi Harghita, Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2008, p. 176-177
Printre comunităţile judeţului Covasna care în secolul al XVIII-lea
aveau o populaţie românească numeroasă iar astăzi este drastic diminuată
sau chiar dispărută sunt: Ghelinţa (600 români în 1760, iar în 1992 doar 60),
Sânzieni (de la 200 în1760 la 4 în 1992), Valea Crişului (de la 180 la 7),
Boroşneul Mic (de la 180 la 5), Moacşa (de la 171 la 11), Dalnic (de la 155
la 17), Bodoc (de la 130 la 54), Măgheruş (de la 124 la 0), Brateş (de la 115
la 6), Chilieni (de la 113 la 26), Zălan (de la 105 la 2), Doboli de Sus (de la
100 la 3) ş.a. În continuare, aceleaşi triste exemple pentru comunităţile
româneşti din judeţul Covasna, dispărute în secolul al XIX-lea: Micfalău (de
la 851 în 1900, la 23 în 1992), Bixad (de la 674 la 37, în aceeaşi perioadă),
Doboli de Jos (de la 926, maximul demographic, la 192), Belin (de la 685 la
170), Comandău (de la 418 la 79), Chichiş (de la 433 la 154), Lisnău (de la
484 la 23), Aita Seacă (de la 316 la 44), Cernat (de la 235 la 44), Băţani
Mari (de la 207 la 77), Lemnia (de la 185 la 11), Valea Zălanului (de la 172
la 7), Bicfalu (de la 164 la 19), Sântionlunca (de la 159 la 20), Turia (de la
145 la 19), Ilieni (de la131 la 11), Reci (de la 128 la 26), Poian (de la 111
la1) ş. a.
Anexa nr. 2.
Se ivesc zorile la românii din secuime
Secuii din Ardeal în mase mai compacte locuiesc în trei judeţe, în
care şi formează majoritatea absolută: Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune. Cei mai
încarnaţi secui sunt în Trei Scaune. Aici au persecutat cu o ură asiatică tot ce
e românesc. Ba mergeau în ura lor până acolo încât contestau existenţa
românilor în judeţ, susţinând că sunt secui românizaţi în decursul timpului.
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În ciuda tuturor svârcolirilor lor, românii din judeţ şi-au păstrat în
cea mai mare parte limba, legea, portul şi toate obiceiurile din strămoşi; o
parte din ei şi-au păstrat numai legea şi conştiinţa că sunt români. Pe lângă
comune frumoase, curat româneşti, cum sunt Poiana Sărată, Buzău cu peste
cinci mii de locuitori, Vâlcele, Arini, Iarăş, unde vezi mândrul nostru port
românesc, sunt multe comune în care numai după nume cunoşti că sunt
români: Aita Mare, Medie şi Seacă, Belini, Chepeţ, Miclăuşoara, Băţani,
Chichiş, Dobolii, Ilieni, Lisnău, Bicfalău, Miconifalău, Cernatul Inferior şi
Superior, Arcuş, Ghelinţa, Toria, oraşele Târgul Săcuilor şi Sfântu
Gheorghe: în acestea întâlneşti numai mume de familii, ca Vancsa (Vancea),
Pakular (Păcurar), Bokor (Bucur), Csiki (Ciucan), Mirese (Mircea),
Olah(român) etc., care de departe îţi spun că sunt româneşti. În aceste
comune maghiarizate avem peste tot preoţi români, cari serviciul divin îl ţin
în limba română, predica o rostesc însă în ungureşte, ca să fie înţeleşi de
credincioşi. Populaţiunea română din Trei Scaune a avut să îndure
persecuţiuni foarte grele, mai ales după intrarea armatelor române în Ardeal.
Dintre cei peste 30 de preoţi români din judeţ, au fost închişi în temniţă
şase, încă din toamna anului 1915 – în procesul celor 16 fiind judecaţi unii
la moarte prin ştreang; în 1916, o mare parte a preoţilor a fost dusă între
suliţele jandarmilor şi internată pe la Sopron, alţii au avut timp să se
refugieze. În 1917-1918 în întreg judeţul au rămas trei preoţi mai bătrâni;
morţi se îngropau fără preoţi, cu copiii nou născuţi alergau credincioşii cale
de zeci de chilometri, până găseau un preot să-i boteze. Iar şi atunci câtă
greutate până primeau igazolvany de drum – ausweisurile ungureşti, fiindule de multe ori refuzat, căci le ziceau să-şi boteze copiii la preoţi maghiari.
S-a făcut o presiune nemaipomenită asupra românilor din judeţ, mai ales
asupra acelora cari nu ştiau să vorbească româneşte, să se lepede de legea
ortodoxă; mai mulţi au trecut la catolicism sau la reformaţi. După câştigarea
României întregite, s-au reîntors o parte din ei la religia străbună. Aceşti
fraţi ai noştri trebuie întâi salvaţi din ghiarele maghiarismului, să înveţe din
nou limba românească, să îmbrace iar portul românesc, să simtă şi să
trăiască ca români. Aceasta şi-a pus-o ca ţintă conducătorii români din judeţ,
având a stabili însă un plan de muncă întocmit şi executat cu multă tragere
de inimă. Primul lucru ce trebuia făcut, era să li deştepte mândria că sunt
români. Până acum nu au avut ocazie să vadă comorile atât de bogate ale
sufletului românesc; li s-a spus de unguri, la toate ocaziile, că să se ruşineze,
căci fac parte dintr-o „naţionalitate” – nu negau dreptul de naţiune – „lipsită
de cultură, săracă, întru toate inferioară celei ungureşti”. Li-au sugerat ideea,
care a şi prins, că românii sunt o rasă decăzută, urmaşi de slugi şi păstori
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veniţi din alte părţi în Ardeal, că ei nu au nici cultură, nici lucruri de samă ca
artă, port, obiceiuri etc. Ca să convingem pe aceşti români maghiarizaţi, s-a
organizat în centrul judeţului, în oraşul Sfântu Gheorghe, - mai înainte
Sepsiszentgyorgy – o mare serbare populară, în ziua de duminecă 15(28)
septembrie, la care au luat parte fruntaşi şi ţerani din toate colţurile judeţului
şi care a reuşit foarte frumos.
Pe la oarele 9 dimineaţa, au început să vină căruţele din toate părţile
în şiruri lungi; adunându-se în piaţa largă a oraşului; fiecare sat venia
deosebit, în frunte cu preotul şi cu drapelul tricolor; la oarele 9 şi jumătate,
au servit 16 preoţi îmbrăcaţi în odăjdii un „Te-Deum” festiv, în mijlocul
pieţii, aducând mulţămire Tatălui de Sus, că a ajutat soldatului român la
înfăptuirea visului străvechiu şi că am ajuns minunea să ne vedem stăpâni în
acest oraş. După serviciul divin, s-a ţinut adunarea de reorganizare a
Despărţământului Asociaţiunii pentru Cultura şi Literatura Poporului
Român din judeţ. Sala Prefecturii era pre mică ca să încapă toţi; o parte din
public a rămas pe afară. S-a fixat programul de muncă, s-a ales comitetul de
acţiune, s-au înscris membri foarte mulţi, mai mulţi decât în ori care alt
judeţ pur românesc din Ardeal. S-au trimis telegrame M.S.Regelui, d-lui N.
Iorga şi Ministerului de Culte din Sibiu. La urmă au fost invitaţi toţi românii
maghiarizaţi, care erau de faţă în număr de aproape o sută, să vie lângă masa
prezidenţială, unde era şi prefectul judeţului. Li s-a vorbit în limba
maghiară, explicându-le rostul acestei adunări, care e anume chemată pentru
ei, ca să-i readucă la tot ce e românesc. Li s-a arătat portul frumos românesc
al femeilor din sală, fiind îmbrăcate ţărăncele şi toate doamnele în costum
naţional, unele în costum de sălişte, altele de Bran-Rucăr, Bicaz, Moldova
etc., care de care mai frumos. S-au convins ei, cu ochi lor proprii, de
măiestria femeilor românce la cusut şi ţesut, care nu o găseşte la alte
popoare. Li s-a spus că pot să fie mândri că-s români, căci avem conducători
care jertfesc timp, osteneală şi bani, numai ca să vadă pe sătean înaintat în
cultură şi avere. Atât de emoţionaţi erau bieţii fraţi ai noştri maghiarizaţi,
încât la terminarea vorbirii, printre lacrimi unii făcându-şi cruce, au izbucnit
cu toţii, căci atât ştiau româneşte: „Trăiască România Mare!”.
După masă a fost o mare serbare populară în piaţă, jucându-se toate
jocurile naţionale, începând cu hora, la care s-au încins toţi cei de faţă,
bătrâni şi tineri, ţerani, preoţi şi toţi ceilalţi intelectuali, încât nu ne încăpea
piaţa, cea mai largă piaţă din câte cunosc în oraşele ardeleneşti. Ţi-era mai
mare dragul să vezi cu ce însufleţire jucau în horă românii maghiarizaţi,
trăgând cu coada ochilui tot la vecinii din horă, cum să-şi întocmească paşii,
să joace şi ei la fel! Şi s-au deprins; după câteva minute jucate de pare că tot
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cu hora au crescut! S-a jucat apoi Ardeleana, Breaza, Sârba şi alte jocuri. De
toată frumuseţea au fost jocurile câtorva părechi din Poiana Sărată, ca
Năframa, Mânioasa, jucate cu atâta desteritate şi eleganţă, încât credeai că
vezi artişti dansând şi nu ţerani. Ar merita să se facă un film numai din
dansurile din acea comună, cari spuneau ei că sunt peste şaptezeci la număr,
tot alte şi alte!
Scopul adunării şi serbării au fost atinse. Pentru prima oară s-au
văzut adunaţi toţi fiii judeţului, ca să se cunoască unii pe alţii, s-au văzut
uniţi în hora de înfrăţire; s-a pus temelie muncii de regenerare naţională.
Rămâne ca munca începută să se continue cu aceiaşi dragoste, zel şi
pricepere. Preot Aurel Nistor, Arpătac, judeţul Trei Scaune.” Neamul
Românesc, an XIV, nr. 227 din 14 octombrie 1919.
Anexa nr. 3
Mijloacele pentru întărirea bisericii Ortodoxe române din Săcuime, de Aurel
Nistor
Problema românismului din Săcuime, aci identic cu ortodoxismul, e
o problemă grea şi complicată, care pretinde multă trudă, sbucium şi spirit
de jertfă. Rezolvirea ei cere conlucrarea armonică a multor factori, dusă
după un plan de luptă bine stabilit în toate amănuntele lui şi executat cu
tenacitate şi consecvenţă. Lupta aceasta va fi eroică, cu multe şi .grele
sacrificii, căci duşmanul e bine înarmat şi aşezat în poziţii tari. Când vorbim
de întărirea Bisericii ortodoxe în Săcuime, înţelegem în mod natural şi
întărirea neamului; căci aceste două noţiuni se confundă aproape: In trecut
singură biserica ortodoxă a fost pavăza şi salvatoarea naţionalităţii;
conştiinţa etnică a fost salvată de conştiinţa religiei ortodoxe.
De aceea şi în căutarea mijloacelor pentru întărirea în viitor a
bisericii ortodoxe din Săcuime vom da în mod natural de aceleaşi mijloace,
cari servesc şi la întărirea conştiinţei etnice româneşti. Nefiind scopul
acestei adunări preoţeşti, de a fixa anumite teorii, cu discuţii sterpe,
teoretice, sortite să rămână în cartoanele de procese verbale ale şedinţelor, ci
de a stabili o linie de luptă precisă, înarmând pe luptători cu cele mai sigure
şi mai practice arme pentru câştigarea biruinţei, astfel să-mi îngăduie. On.
adunare generală, să nu prezint o lucrare cu caracter teoretic şi cu noţiuni
.abstracte, ci să dau mai mult o înşiruire de metode, căi şi mijloace practice
şi imediat realizabile, scoase din experienţa unei vieţi întregi trăite în
Săcuime şi verificată prin muncă continuă prin luptă grea şi prin suferinţe
mari.
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Prima întrebare pe care în mod natural vă veţi pune-o atât Dvoastră
cât şi întreaga opinie public românească va fi: In Săcuime sunt aşa de puţin
Români, şi dintre aceştia majoritatea şi-au perdut limba, portul şi
obiceiurile. Acum când se lucrează la consolidarea statului şi neamului
românesc, când e lipsă de atâta energie şi devotament, oare nu e păcat, ca să
se peardă această energie, să se cheltuiască atâtea bunuri spirituale şi
materiale pentru salvarea problematică a unei mâni de oameni, fără mare
importanţă pentru biserica ortodoxă şi neamul românesc? N-ar fi oare mai
bine să-i abandonăm şi să întrebuinţăm toate forţele bisericei şi naţiunii
pentru restul neamului, nealterat în fiinţa sa etnică ?
Răspunsul va fi clar şi hotărât: nu!
Iată de ce: Această mână de Români desnaţionalizaţi în mare parte,
din Săcuime, a dat dovadă în trecut, o dă şi în prezent, că este un izvor
nesecat şi nepreţuit de energii ortodoxe şi naţionale. — In marea aceasta de
streini — azi cu sentimente hotărât ostile faţă de tot ce e românesc, — din
cele 3 judeţe săcueşti: Treiscaune, Ciuc şi Odorheiu, se află ca aluatul cel
bun din Evanghelie, cei câteva zeci de mii de Români ortodocşi, cari vor
dospi toată frământătura celor câteva sute de mii de Săcui, alipindu-i cu
sentimente prieteneşti de simpatie faţă de biserica ortodoxă, statul şi neamul
românesc, dacă vom purcede la muncă sepţoasă, după un plan bine întocmit
şi executându-1 cu tact, însă şi cu hotărâre şi energie. Iată câteva dovezi
despre valoarea elementului ortodox românesc din Săcuime în trecut, din
cari se pot trage concluzii pentru viitor.
1. In trecutul mai îndepărtat jumătate din populaţia celor 2 judeţe a trebuit să
fie românească; găsim în statisticele anului 1763 că numai în judeţul
Treiscaune se aflau pe atunci peste 16,000 de ortodocşi; în cele 3 judeţe se
aflau pe atunci 76 biserici româneşti. In 1914 erau în judeţul Treiscaune 32
preoţi ortodocşi.
2. Deşi în trecut Românii de aci au fost prigoniţi, lipsiţi de drepturi politice
şi civile, săraci şi fără alţi conducători luminaţi afară de preoţi, totuşi sau
dovedit din cele mai vechi timpuri, ca oamenii cei mai înţelegători ai
problemelor culturale, mai iubitori de carte şi şcoală. Astfel găsim într'o
carte ungurească despre situaţia şcolară din 1893 în judeţul Treiscaune, că
dintre toate confesiunile Românii ortodocşi aveau cele mai multe scoale
confesionale. Astfel ortodocşii aveau 30 de scoale, Românii uniţi au avut
una singură până la 1892, când au desfiinţat-o şi pe aceia, romano-catolicii
aveau 29 scoale, reformaţii 24, iar unitarii 3. Intre cele 30 scoale
confesionale ortodoxe erau 6 în comune unde Românii nu ştiau româneşte.
Despre toate aceste scoale mărturiseşte autorul, un bărbt erudite maghiar, că
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erau bine organizate şi făceau progres frumos în studii. E aproape de
necrezut, de exemplu, că în comuna Dobolii-de-jos, unde poporul nu ştia
româneşte, era şcoală ortodoxă încă la 1820; învăţător era Andreiu Pop, cu
25 elevi. In 1840 zidesc şcoală, întrecând pe Ungurii reformaţi cari de abia
cu 30 de ani mai târziu îşi edifică şcoală. La 1835 sunt 35 elevi, la 1874
zidesc local nou, înfiinţând fond şcolar, din venitul căruia se procură
material didactic, plătesc servitorul şcoalei, au şcoală de pomărit, din care
anual se vând câte 100 de altoi. În altă comună maghiarizată, Belini, era
şcoală confesională ortodoxă pe la anul 1774, în Cernatul de-jos era pe la
1850. In oraşul sf. Gheorghe, unde asemenea nu ştiau româneşte
credincioşii, atât era de bună şcoala română-ortodoxă, încât, scrie suscitatul
ungur, aci îşi trimiteau copiii să înveţe carte şi mulţi romano-catolici şi
reformaţi.
In altă comună mixtă, Arpătac, unde însă Românii nu şi-au pierdut limba,
era şcoală confesională ortodoxă încă pe la anul 1700, pe când Ungurii
n'aveau nici urmă de şcoală.
3. în cele mai grele momente de urgie ale anilor 1916 şi 1917 o mare parte
din Românii ortodocşi maghiarizaţi au dat dovezi de rar eroism, hotărâţi a
îndura cele mai grele suplicii fără a se lăpăda însă de biserica ortodoxă
strămoşească şi prin ea de fiinţa lor etnică.
4. Schimbarea politică prin întregirea neamului românesc într'o singură ţară,
a produs cea mai curată şi însufleţită bucurie, dovedindu-se de cei mai
valoroşi şi conştienţi cetăţeni ai României întregite. E de admirat
caracteristica, ce le poate servi lor de mândrie, iar nouă de învăţătură, că
sunt extremi de geloşi de bunul nume românesc! E un mare semn de bucurie
pentru noi şi de adâncă valoare morală pentru ei, sensibilitatea cu care
urmăresc procedeele drepte şi legale precum şi cele de nedrepte sau abuzive
ale organelor de stat româneşti, nefiindu-le teamă a-şi manifesta semnele de
aprobare sau de revoltă, făţiş, sincer şi fără reticenţe.
5. Arată un interes deosebit de călduros faţă de chestiile bisericeşti; nu e
parohie cât de mică, în care sa nu fie biserică şi casă parohială: în cele mai
multe filii se află biserici de zeci de ani. E edificator, de pildă, zelul unei filii
cu 8 familii de ortodocşi, cari nu ştiu româneşte şi cari voesc să zidească
anul viitor o biserică. E semnificativ interesul viu ce-1 poartă chestiilor
bisericeşti epitropii, cari servesc câte 20—30 de ani în această slujbă, şi cari
cu o acurateţa şi cu un zel de admirat conduc afacerile bisericeşti şi cari au
dovedit în anii de grea încercare ai răsboiului, o perzistenţă eroică în
credinţa ortodoxă.
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6. O împrejurare încurajatoare pentru munca noastră este şi încrederea şi
respectul ce le arată streinii faţă de purtarea, curăţenia şi frumuseţea
credinţii ortodoxe! Participarea străinilor la sărbătoarea Bobotezei ortodoxe,
luarea de apă sfinţită, de unt de lemn sfinţit, cetirea molitvelor pentru
bolnavii lor de cătră preotul ortodox, participarea lor la deniile noastre, etc.
etc. arată evident o stare de spirit favorabilă pentru biserica noastră, mai ales
dacă se va porni la muncă serioasă, prin propagandă misionară bine
organizată.
7. O împrejurare de caracter naţional prin laturea ei negativă — ne serveşte
deasemenea ca îndemn la munca de misionarism a bisericii noastre. In urma
spiritului şovinist maghiar s'a infiltrate în sufletul tuturor locuitorilor din
Săcuime, Români şi Săcui, prin intermediul şcoalei, confesiunilor streine,
administraţiei, miliţiei, etc, precum şi al tuturor factorilor vieţii de stat
maghiare, convingerea, că poporul românesc e în toate privinţele şi în toate
manifestările vieţii spirituale şi material cu totul inferior poporului maghiar
precum şi celorlalte popoare conlocuitoare! Această stare de spirit, contrară
realităţii şi adevărului istoric, trebue schimbată printr'o muncă sistematică şi
conştientă.
8. Se constată în genere o superioritate morală şi materială a credincioşilor
noştri faţă de ceilalţi locuitori, explicabilă prin legătura strânsă sufletească
între preoţii noştri şi credincioşi, precum şi în viaţa mai sobră şi mai
cumpătată cerută de perceptele ortodoxe. Toate aceste momente şi
împrejurări demonstrează, că energia întrebuinţată pentru alipirea cât mai
strânsă a Românilor din Săcuime la biserica ortodoxă, precum şi ridicarea
lor la o treaptă mai înaltă de lumină şi cultură, este o operă patriotică, pe
care biserica noastră trebue şi vrea să o îndeplinească cu prisosinţă şi cu
dragă inimă.
După aceste premise voi trece la mijloacele speciale, cari trebue să le
întrebuinţăm pentru întărirea bisericii ortodoxe în Săcuime, contribuind prin
aceasta, implicit, şi la întărirea patriei şi a neamului românesc. Nu amintesc
aci mijloacele generale de păstorire, de misiune internă, de propagandă
religioasă şi culturală. Acelea se vor aplica şi aci cu acea deosebire, că aci
vor trebui purtate mai intensive şi cu mai multă căldură, însufleţire şi
perzistenţă.
1. Cel dintâi şi mai puternic mijloc de întărire a bisericii noastre este crearea
unei atmosfere de pace, de înfrăţire între fruntaşii şi conducătorii români din
ţinuturile săcueşti. Experienţele dureroase din cei dintâi 8 ani de stăpânire
românească, ne-au dovedit cu prisosinţă pierderea mare naţională adusă de
frecările, certele şi luptele între fraţii de acelaşi sânge, precum şi bucuria şi
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câştigul streinilor din aceste certuri. „Să se lapede fiecare din sine", să-şi
calce fiecare pe inimă, să-şi înfrângă fiecare în suflet orice resentiment
personal, să dispară dintre noi deosebirile, de orice natură ar fi ele. Într'o
tabără cu toţii ca fiii ai aceleaşi biserici şi aceluiaşi neam, în muncă comună
şi frăţească să zidim la temelia patriei noastre.
2. Pentru ridicarea prestigiului bisericii noastre va fi necesară edificarea câte
unei biserici catedrale în centrul celor 3 oraşe: Sf. Gheorghe, Ciuc şi
Odorheiu, cari vor fi focare de lumină şi credinţă religioasă cu putere de
radiare până în cele mai îndepărtate puncte dela periferia judeţelor.
3. Una din cele dintâi chemări sau cele mai bune mijloace de întărire a
bisericii noastre în Săcuime va fi organizarea câte unui protopopiat înfiecare
judeţ; Astfel pe lângă cele două protopopiate din jud. Treiscaune al Sf.
Gheorghe şi al Oituzului, vor mai fi înfiinţate câte unul la Ciuc şi Odorheiu.
4. A c e s t e protopopiate vor avea o menire special având a fi în acelaşi
timp centre misionare, de propagandă religioasă şi culturală pentru Săcuime
având a fi organizate anume în acest scop, printr'un regulament special.
5. Protopopii din ţinuturile săcueşti să aibă rostul lor, aşa după cum aşa de
bine la preconizat I. P. Sf. Mitropolit Nicolae, adecă să nu aibă nici unul
parohie nici altă îndeletnicire decât iniţiativa, conducerea şi executarea
planului precis de păstorire, de misiunea internă, de propagandă religioasă şi
de propagandă culturală.
a) In special vor avea protopopii să pregătească planul de lucru şi programa
amănunţită a cercurilor religioase, comunicându-le tuturor preoţilor din
bună vreme; le vor conduce personal, dând cel mai călduros ajutor şi
îndrumare tuturora ca aceste cercuri religioase să corăspundă menirii lor
frumoase, ca prin ele să se adâncească viaţa şi simţirea creştinească şi că se
întărească şi înalţe conştiinţa ortodoxă a credincioşilor.
b) Tot în acelaşi mod vor pregăti planul şi programa misiunilor interne,
îndrumându-le şi controlându-le, ca ele să corăspundă necesităţilor spiritual
ale credincioşilor din părţile acestea.
c) Vor pregăti un program, bine precizat dinainte al predicilor în Dumineci
şi sărbători, al catehizaţiei din şcoala de Duminecă cu adulţii precum şi al
cetirilor biblice, ca în acelaş timp după un plan unitar să cunoască
credincioşii părţile marcante din istoria bisericii ortodoxe, în special a celei
româneşti, dogmele, cultul şi organizaţia bisericii ortodoxe.
d) Vor îndruma şi controla cu stricteţă catehizaţia elevilor din şcoalele
primare, secundare şi de specialitate.
e) Vor fi conducătorii propagandei culturale cu ajutorul „Astrei" prin
conferinţe, şezători culturale, proiecţiuni luminoase, biblioteci, reviste
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ilustrate şi cărţi, ca să se răspândească şi îndrăgească în cercuri cât mai largi
cartea şi scrisul românesc.
f) Vor avea la protopopiat centre de propagandă şi colportagiu pentru
răspândirea între credincioşi a „Luminei Satelor", a cărţilor Sfintei Scripturi,
de rugăciuni, religioase, a crucilor şi icoanelor sfinte, cu caracter ortodox.
g) Vor avea câte un aparat modern de proiecţiuni fixe şi mobile, pentru
reprezentarea pe sate a locurilor sfinte, a momentelor marcante din viaţa
Mântuitorului, a apostolilor şi a bărbaţilor sfinţi a bisericii ortodoxe.
h) Vor avea câte un aparat fotografic pentru fixarea şi răspândirea prin
presă a momentelor însemnate din viaţa credincioşilor ortodocşi din
Săcuime, a bărbaţilor devotaţi cauzei ortodoxe şi naţionale, a bisericilor,
caselor parohiale, şi a altor edificii şi locuri în legătură cu viaţa şi cultura
românească din ţinuturile săcueşti. Prin aceasta şi prin articolele publicateîn ziare sar ţinea permanent la suprafaţă interesul viu al opiniei publice
pentru cauza şi problemele bisericii şi neamului în aceste ţinuturi.
6. De aceiaşi importanţă pentru cauza întăririi bisericii ortodoxe e
preoţimea, care va trebui să ajute la executarea programului de muncă
schiţat mai înainte. In special lozinca în Săcuime trebue să fie a) nici o
parohie fără preoţi; b) să avem preoţi selecţionaţi, cari să depună maximum
de muncă şi suflet în apostolatul lor: c) ca aceşti preoţi să se poată dedica şi
devota întru toate misiunii lor de apostoli, va trebui bine asigurată existenţa
lor, ca să nu fie siliţi prin muncă, nu totdeauna compatibilă cu rostul lor
social şi naţional, să asigure existenţa familiei şi astfel să-şi macine, energia
şi timpul cu lucrări mai îndepărtate de misiunea lor. Iar până la realizarea
acestor dorinţe, cari ne-ar apropia de idealul dorit, rămâne să fixăm
îndatoririle preoţimii, pe care de prezent o avem în Săcuime.
a) In fiecare şcoală primară catehizaţia o va face preotul, cu îndrumarea şi
controlul protopopului.
b) Se va ţinea cont, cu stricteţă, ca elevii sub conducerea învăţătorilor
ortodocşi să cerceteze regulat biserica şi să primească în şcoală o educaţie în
spirit creştinesc şi ortodox.
c) Să predice în fiecare Duminecă şi sărbătoare, asemenea la fiecare
înmormântare şi cununie, executând programa fixată de protopop şi
conferinţa preoţească. Fiecare preot va fi obligat a prezenta în scris
conferenţei preoţeşti în anul 1-3, în al doilea 5 şi în al treilea 7 predici scrise,
cari vor trebui desbătute în adunările şi conferenţele preoţeşti.
d) Vor trebui să ţină şcoală de Duminecă cu adulţii, precum şi cetiri biblice,
după planul stability de protopop şi conferenţă.
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e) Va fi propagandist şi colportor pentru răspândirea obiectelor şi cărţilor
primite dela protopopiat.
7. Un mijloc important de întărire a bisericii noastre sunt cercurile religioase
preoţeşti cărora trebue să le dăm importanţa cuvenită. Dacă în genere s a u
dovedit aceste cercuri ca cel mai efectiv mijloc de misionarism şi de
adâncire a vieţii religioase, apoi cu atât mai mult vor fi ele în aceste ţinuturi,
unde biserica noastră are cel mai frumos şi mai bogat teren de acţiune.
Singura condiţie va fi ca .ele să fie aranjate după un plan bine chibzuit şi
executate cu muită silinţă şi însufleţire şi în spirit ortodox. Organizarea lor
trebue făcută amăsurat cerinţelor de aci astfel, ca în fiecare comună să fie
cerc religios o zi, iar tot la 2 ani 2 zile, fie în postul Crăciunului, fie într'al
Paştilor. La un cerc să aparţină 6—7 parohii şi filii cu câte 5—7 preoţi. Pe
lângă serviciu divin în limba română vor fi predici şi rugăciuni în limba
maghiară, asemenea conferenţe religioase din doctrina şi istoria bisericii
ortodoxe, cu proiecţiuni luminoase cu caracter religios. In prima zi
mărturisirea credincioşilor iar în a doua zi Sf. liturghie cu predică şi
împărtăşirea lor cu sf cuminecătură. Se vor traduce părţi frumoase din cărţile
părintelui Trifa, din viaţa sfinţilor şi din alţi scriitori bisericeşti. Se vor
răspândi gratuit pentru învăţarea limbii române reviste ilustrate şi de copii,
primite prin protopop, dela diferiţi donator.Se vor lua fotografii diferite de
interes românesc şi se vor trimite prin protopop ziarelor naţionale şi cu
dragoste faţă de biserica şi credinţa ortodoxă.
8. O deosebită influinţă are şi asupra străinilor cultul nostru, când e bine
executat, cu evlavie şi pătrundere; să se pună cel mai mare pond pe
felulexecutării cultului divin, mai ales, că cei mai mulţi credincioşi nu
înţeleg limba serviciului; pe ei îi pătrunde cultul prin ochi şi auz; de aceea
trebue frumos îndeplinit. Cultul să fie vioiu şi demn, ca să poată pătrunde în
inima ascultătorilor. Să se explice prin cuvântări, exortaţii, cercuri
religioase, catehizaţie, înţelesul fiecărei părţi a cultului. Să se caute toate
mijloacele, pentru cât mai marea frumseţe şi efect al cultului.
a) să fie biserici frumoase, în stare bună şi curate ;
b) să aibă cântăreţi buni, cu salar dela stat;
c) să fie coruri bune, conduse de cântăreţ sau învăţător, acordându-se premii
celor mai bune coruri;
d) bisericile să fie pro văzute cu ornate bisericeşti şi prapori frumoşi;
e) bisericile să fie provăzute cu toate obiectele de lipsă: clopote, vase,
sfeşnice, pentru înmormântări etc;
f) să fie Reuniuni de femei pentru înfrumseţarea bisericii;
g) bisericile să fie încălzite, primind combustibil dela comună;
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h) să se îndemne tineretul din societatea Sf. Gheorghe, ca să participe ca
organizaţie aparte la serviciul divin, instruit fiind în cântări bisericeşti, să
participe activ la cult prin rostirea rugăciunilor, cetirea apostolului e t c;
i) asemenea şi cu organizaţia celor mari, în Oastea Domnului.
Afară de aceste mijloace, cari atârnă de munca noastră, mai sunt şi altele,
cari atârnă dela alţi factori şi organe de stat, judeţene şi comunale şi de cari
depinde în măsură şi mai mare ca ajutându-ne să ne facă posibilă executarea
cât mai grabnică şi mai efectivă a planului schiţat.
Amintesc totuşi, în treacăt ca mijloace de o extremă importanţă:
1. Schimbarea legii cultelor, ca să nu se mai pună piedeci reîntoarcerii atâtor
credincioşi trecuţi dela biserica noastră.
2. Selecţionarea învăţătorilor la şcoalele primare şi grădini de copii, ca să fie
ortodocşi în commune cu credincioşi de ai noştri şi să fie pătrunşi, şi dânşii
de spirit creştin ortodox în toate manifestările vieţii lor.
3. Să fie provăzute toate şalele de învăţământ judecătorii etc.. cu icoane
sfinte şi cruci ortodoxe.
4. Să se respecte repausul Duminecal şi sărbătorile bisericii noastre.
5. S ă se caute în toate comunele mixte, ca în posturi cu răspundere şi de
conducere să fie puşi oameni, cari excelează în purtare bună, în viaţă cinstită
şi iubire de muncă şi în tărie de caracter.
Peste toate acestea ca încheiere: în inima fiecărui Român ortodox din aceste
ţinuturi să se aprindă şi să ardă cu putere flacăra iubirei de neam, care se
cade să lumineze tuturora!
Sursa: Aurel Nistor, protopop. Revista Teologică, An XVII, aug-oct.,
1927, nr. 8-10; p. 274-284.
Anexa nr. 4
Problema culturii romîneşti în Ţinutul Secuilor, de Sabin Oprean
Sub Ţinutul Săcuilor sau Săcuime înţelegem ţinutul, care cuprinde
judeţele Treiscaune, Ciuc, Odorheiu şi partea cea mai mare a judeţului
Mureş. In acest ţinut Săcuii formează majoritatea locuitorilor. Masse mai
mult sau mai puţin compacte de Săcui mai sunt şi în judeţele Braşov,
Târnava Mică şi Turda. Problema culturii româneşti în Săcuime este în
primul rând problema păstrării şi răspândirii limbii, apoi a conştiinţei şi a
spiritului românesc. Ca să ne dăm mai bine seama de munca, care va trebui
aci îndeplinită pentru cultura românească, să vedem în câteva rânduri
realităţile prezentului din acest ţinut. Săcuimea propriu zisă are 429 aşezări
omeneşti — sate şi oraşe — cu un număr de 550.000 locuitori. Din acest
număr de locuitori, Săcuii, cuprinzând şi pe Românii complect săcuizaţi,
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dau 81,4%, adecă o majoritate covârşitoare. Românii, cuprinzând aci şi pe
cei de jumătate săcuizaţi, abea dau 16,0% din totalul populaţiei ţinutului.
Majorităţi româneşti avem azi în 29 sate, în unele însă, chiar formând
majoritate, Românii sunt pe jumătate săcuizaţi; de exemplu în Micfalău şi
Doboli-de-jos. Minorităţi româneşti avem încă şi azi în alte peste 300 de
sate şi în toate oraşele ţinutului. Aproape peste tot locul însă unde Românii
sunt în minoritate, mai mult sau mai puţin sunt săcuizaţi în limbă, îşi
păstrează însă religia românească.
In lucrările mele privitoare la Ţinutul Săcuilor am arătat cu dovezi
multiple, că circa 50% din Săcuii de azi sunt Români săcuizaţi în decursul
veacurilor, Români, cari au rupt toate legăturile cu românismul, complect
asimilaţi de Săcui. Rezumând situaţia de azi, avem în Ţinutul Săcuilor,
Români adevăraţi vreo 60.000, Români pe jumătate săcuizaţi, cam 30.000 şi
elemente etnice de origine românească, azi complect săcuizate peste
200.000. Românii adevăraţi sunt pe la marginea ţinutului, Români săcuizaţi,
ca limbă, dar de religie românească sunt în majoritatea oraşelor şi satelor din
interiorul ţinutului, iar Români complect săcuizaţi găsim în toate satele şi
oraşele Săcuimii.
Aceasta este realitatea actuală, care ori cât de tristă şi de neplăcută ar
fi, nu este mai puţin adevărat că este o realitate de care trebuie să se ţină
seamă, o realitate care dela unire încoace prin aducerea aci a neînsemnatului
număr de Români slujbaşi ai Statului a fost schimbată prea puţin în favoarea
Românilor, — o realitate care mai de grabă a fost deficitară pentru Români,
chiar dela unire încoace. Săcuizarea elementelor româneşti continuă şi azi
tot atât de nestânjenită ca şi înainte de unire. Dela 1918 până azi în Ţinutul
Săcuilor nu s'a schimbat aproape nimic. Limba ungurească este suverană ca
şi mai înainte în toate oficiile de stat şi cu atât mai mult în relaţiile zilnice
particulare ale populaţiei ţinutului. Puţinii Români adevăraţi ai ţinutului, ca
să-şi poată îndeplini afacerile de orice natură în interiorul ţinutului, sunt
nevoiţi să vorbească ungureşte, fiindcă fie în birourile oficiilor publice, fie
în târg sau prăvălie, fie în drum pe calea ferată sau la muncă în
întreprinderile particulare, dacă vorbesc româneşte, riscă să nu fie serviţi.
Chiar în comunele mixte cu majorităţi româneşti adevărate, limba
convenţională şi chiar semi-oficială este limba ungurească. Cu atât mai mult
nu poate să fie vorba de întrebuinţarea limbii româneşti în comunele cu
minorităţi adevărate româneşti şi de loc nu se mai întrebuinţează în
comunele cu majorităţi şi minorităţi româneşti de jumătate săcuizate. Dela
unire încoaci impetuozitatea de cucerire a elementului săcuesc s'a
intensificat mult. Propaganda politică ungurească şi ofensiva culturală
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pornită de către bisericile şi de către intelectualitatea ungurească în Săcuime
au întărit şi întăresc zi de zi forţa de asimilare a Săcuilor şi exercită în
primul rând o presiune morală sufocantă asupra elementului românesc din
interiorul ţinutului, având ca rezultat a trecerii lui tot atât de pronunţată la
Săcui ca şi mai înainte. Ajută la aceasta foarte mult şi faptul că Românii
învaţă cu multă uşurinţă ungureşte, în vreme ce pentru Unguri şi Săcui
învăţarea limbilor streine este un mare supliciu.
Dată fiind această situaţie extrem de desolantă a românismului în
Săcuime, urmează în mod firesc, că problema culturii româneşti în Săcuime
trebuie privită mai mult prin prisma unei defensive culturale. E bine să
subliniem acest cuvânt de defensivă, ca să nu fie răstălmăcită şi chiar dela
început compromisă eventuala mişcare culturală românească care se va
porni în Săcuime. Va trebui să fie însă o defensivă activă, nu pasivă.
Defensiva noastră culturală va avea de scop nu slăbirea Săcuilor, ci întărirea
Românilor, nu desnafionalizarea altora, ci românizarea şi reromânizarea
complectă a elementelor etnice româneşti, nu proselitism religios, în paguba
bisericilor minoritare, ci conservarea şi fortificarea credinţei româneşti,
acolo unde scânteia ei mai licăreşte încă, nu provocarea inutilă a urei de rasă
şi religioasă, ci afirmarea conştiinţei şi spiritului românesc la Românii din
Săcuime.
Nu voim izolarea ermetică a Românilor în celule naţionale, de unde
să arunce cu săgeţi în compatrioţii de altă limbă, ci voim ca aceste celule să
fie faruri luminoase şi calde de cultură pentru toţi, puncte de înfrăţire şi de
cimentare a dragostei şi solidarităţii patriotice. Nu voim nici exclusivism sau
protecţionism exagerat şovin, dar nici deprimare naţională pentru Români în
propria lor ţară. Nu vom putea dori nedreptăţirea altora, dar vom face tot ce
ne va sta în putinţă pentru repararea cel puţin în parte a nedreptăţilor suferite
de neamul nostru în trecutul veacurilor. Aşa înţeleg eu defensive noastră
culturală şi numai aşa cred că o înţelege şi venerabila noastră Asociaţie
culturală.
Din activitatea noastră va fi exclusă dintru început şi până la sfârşit
orice violenţă. Nu vom cere închiderea şi sistarea şcolilor altora, ci vom
stărui cu orice prilej, ca să se deschidă şcoli româneşti în toate satele, unde
sunt copilaşi români, să se construiască biserici româneşti şi să se trimită
preoţi români în toate satele unde mai avem credincioşi români. Nu vom
mai putea îngădui să se mai piardă şi azi suflete româneşti din pricina
indolenţei noastre şi din dorinţa de afirmare a altora. Nu vom cere
eliminarea limbii ungureşti din birourile şi serviciile de stat, dar vom cere
respectarea dreptului de prioritate al limbii româneşti, peste tot locul, unde
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Românii doresc să o vorbească, căci nu se mai poate tolera ca Românul,
chiar şi în contactul cu autorităţile Statului român, să fie silit să vorbească o
limbă minoritară, cum este cazul în Ţinutul Săcuilor. Dorim în sfârşit ca în
Săcuime să fie dus şi răspândit pentru Români suflet şi conştiinţă
românească prin Români şi numai prin Români. Căci nu vom putea aştepta
ca dascălul sau slujbaşul minoritar să apere şi să încurajeze drepturile limbii,
conştiinţei şi ale duhului românesc într'un ţinut complect înstrăinat şi pe cale
de a fi înstrăinată şi puţina romanitate, care mai există încă aci.
Date fiind realităţile actuale ale ţinutului şi fixat caracterul defensiv
al mişcării culturale româneşti din Săcuime, ar fi o utopie să începem prin
recâştigarea pentru românism a celor peste 200.000 de suflete româneşti
complect săcuizate şi contopite definitiv în poporul săcuesc. Ori cât de
dureroasă ar fi renunţarea noastră, pentru moment, pierderea lor trebuie
considerată ca definitivă. Orice încercare de această natură se va izbi nu
numai de rezistenţa justificată a Săcuilor, ci şi de împotrivirea fanatică,
caracteristică tuturor neofiţilor şi renegaţilor. Să lăsăm, ca privitor la aceştia,
să lucreze vremurile, convinşi fiind de vorba Românului, „că sângele nu se
preface niciodată în apă", se va adeveri şi de data aceasta. Va depinde totul
de vrednicia generaţiilor viitoare. Dacă generaţia actuală va fortifica la
maximum posibil elementul conştient şi deplin românesc din Săcuime, dacă
va readuce şi câştiga pentru românismul integral pe Românii de jumătate
săcuizaţi, adecă pe cei ce şi-au păstrat încă religia românească, dar şi-au
pierdut limba şi dacă astfel îi va reuşi să împedece definitiv orice tentativă
directă sau indirectă de săcuizare a lor, dacă va face ca dreptul limbii şi
culturii româneşti să fie integral respectat şi în Săcuime, credinţa mea este,
că a făcut foarte mult şi a pregătit admirabil terenul în vederea sforţărilor
culturale viitoare.
Mă gândesc acum, întrucât ar putea contribui la această operă,
Astra? Dacă ar dispune de mijloacele materiale necesare, dacă nu aş şti
sărăcia nemeritată, în care se sbate, sunt convins, că ea ar fi chemată mai
mult decât oricare altă instituţie să îndeplinească opera de românizare şi
deşteptare naţională, amintită mai sus. Dată fiind însă sărăcia ei bănească,
contribuţia ei la rezolvirea problemei cultural din Săcuime, va fi mai mult
indirectă, decât directă. Va agita şi studia problemele, va sistemiza şi va
arăta metodele de acţiune, va da soluţiile cele mai potrivite, dar va fi în bună
parte nevoită să lase altor instituţii executarea lor. Va face în permanenţă
intervenţiile necesare la locurile competente, în măsură să ducă la bun sfârşit
soluţiile date. Totuşi, cu toată sărăcia, şi Astra va putea contribui direct şi
efectiv la această operă.
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Mijloacele de întrebuinţat întru ajungerea scopului fixat mai sus
sunt: 1. de ordin bisericesc; 2. şcolar-cultural; 3. economic şi 4. de natură
social-politică.
1. Se va stărui la cele două mitropolii româneşti, precum şi la episcopiile
româneşti, cari au credincioşi în Săcuime, anume la cele din Sibiu, Blaj şi
Cluj, să dea o deosebită atenţiune credincioşilor români din judeţele
săcuieşti. Să se îngrijească prin orice mijloace, ca în toate satele şi oraşele
din Săcuime, în care sunt credincioşi români, indifferent de numărul lor, să
se înfiinţeze parohii româneşti, nu filii, cum sunt azi în majoritatea
covârşitoare a aşezărilor româneşti din Săcuime. Să se facă intervenţii în
permanenţă la Ministerul de agricultură, ca din rezervele de stat să se dea
fără întârziere loturile de împroprietărire pentru bisericile româneşti din
Săcuime şi pentru slujitorii lor. Cum şi azi avem credincioşi români aproape
în toate satele şi oraşele din Săcuime, se vor destina loturi de împroprietărire
pentru bisericile româneşti din toate oraşele şi satele Săcuimii, urmând ca
parohiile să se înfiinţeze când se va putea. In majoritatea cazurilor azi aceste
împroprietăriri sunt încă posibile fără greutăţi, ca mâine însă rezervele se
vor pulveriza, servind scopuri tocmai contrare intereselor generale
româneşti. Să se învite consiliile eparhiale româneşti ca fără întârziere să
studieze în amănunt această chestiune vitală pentru viitorul bisericilor
româneşti din Săcuime, că mâine va fi prea târziu. Asociaţia va da
bisericilor în ajungerea acestui scop, întreg sprijinul ei moral, intervenind şi
din partea ei la Ministerul agriculturii şi la organele lui subaltern centrale şi
periferice, ca fără întârziere să prevadă loturile maximale de împroprietărire
pentru bisericile româneşti din toate satele şi oraşele din Ţinutul Săcuilor.
Eparhiile vor fi cu insistenţă rugate să delege şi să numească preoţi în toate
satele cu parohii existente, precum şi în filiile, cari fără întârziere vor fi
transformate în parohii, precum şi în alte parohii nou înfiinţate, îngrijindu-se
de case parohiale şi de dotarea corespunzătoare nevoilor, a preoţilor şi a
slujitorilor bisericilor. Până la ducerea la îndeplinire a acestei organizaţii
permanente, să se îngrijească, ca preoţii misionari, cari vorbesc şi ungureşte,
să cerceteze cât mai des pe toţi credincioşii români răspândiţi şi izolaţi
printre Săcui. Se va stărui, ca toate bisericile să aibă coruri şi biblioteci
parohiale, precum şi orice fel de asociaţii şi reuniuni religioase pentru
ambele sexe. Amintim aci cu recunoştinţă şi influenţele binefăcătoare pe
cari le lasă printre credincioşi vizitaţiunile canonice ale ierarchilor
bisericilor. O atenţiune deosebită va trebui dată şi organizării de peregrinagii
religioase la una din mănăstirile apropiate. Poate chiar de pe acum sar putea
studia şi ideia înfiinţării de mănăstiri româneşti în Săcuime.
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Precum vedem, organizarea bisericească din Săcuimeare o importanţă
hotărâtoare pentru defensiva cultural românească, dat fiind faptul, precum
am dovedit cu alt prilej, că desnaţionalizarea masselor româneşti din
Săcuime, s'a făcut şi s'a desăvârşit prin bisericile săcuieşti şi a fost înlesnită
prin organizaţia extrem de defectuoasă a bisericilor româneşti.
2. Mijloacele de ordin şcolar-cultural, sunt tot atât de variate. Se va stărui la
Ministerul Instrucţiunii, ca în toate oraşele să se înfiinţeze scoale primare,
secundare şi profesionale româneşti. Se va da o atenţiune deosebită
grădinilor de copii mici, cari vor trebui fără întârziere înfiinţate întoate
oraşele şi satele regiunii. In sate se vor deschide peste tot locul, unde avem
copii de şcoală români, indiferent de numărul lor, scoale primare româneşti,
deasemenea şi în toate satele, unde populaţia le-ar dori. Se vor lua măsuri
potrivite pentru combaterea boicotării şcolilor româneşti. Personalul didactic
destinat acestui ţinut va fi bine selecţionat şi bine pregătit şi pentru o
activitate cultural extraşcolară, menită să lege populaţia şcolărească de
cultura românească şi după terminarea şcolii. In schimb se vor face
intervenţiile necesare, ca personalul didactic să fie bine retribuit, ca şcolile
să fie împroprietărite toate, să aibă peste tot locuinţe corespunzătoare, ca
şcoalele să aibă bugete corespunzătoare nevoilor lor reale, să aibă biblioteci
şcolare şi populare şi să fie bine înzestrate. Acelaşi personal va fi obligat să
înfiinţeze peste tot locul coruri lumeşti şi case de lectură pentru popor şi să
dea mână de ajutor preoţilor la organizarea şi instruirea corurilor bisericeşti.
Subliniez aci importanţa mare a corurilor şi festivalurilor corale. Nimic nu
cucereşte atât de direct şi de frapant ca muzica naţională şi bisericească.
Pregătirii muzicale a candidaţilor de preoţi şi învăţători va trebui să i se dea
în viitor o atenţiune deosebită. Astra va lua iniţiativa şi va organiza periodic
în diferite centre din Săcuime, cursuri pentru conducătorii de coruri
bisericeşti şi lumeşti. Credem, că mijloacele material necesare vor fi minime
şi vor fi cu plăcere acoperite de diferite servicii ale ministerelor create
anume în acest scop. Vor participa în mod obligator la aceste cursuri toţi
preoţii şi învăţătorii mai tineri. Cursurile vor fi făcute de către profesorii de
muzică ai şcolilor secundare şi normale şi poate şi mai potrivit ar fi, dacă
s'ar angaja ca instructor învăţători cu experienţă în organizarea şi
conducerea de coruri. Astra se va îngriji, ca tradiţia concursurilor de coruri
să nu se piardă. Aceste concursuri se vor ţine cu prilejul adunărilor generale,
care se vor ţine de-acum înainte de preferinţă în oraşele din Săcuime şi din
părţile periferice înstreinate. Congresele anuale ale Astrei vor contribui
astfel efectiv şi fără nici o cheltuială la opera culturală românească din
regiunile înstreinate. Cu prilejul congreselor anuale se vor ţine consfătuiri
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amănunţite cu toţi intelectualii români ai regiunii, se va stabili programul de
lucru, se vor alege învăţăminte din experienţele culturale ale trecutului, se
vor da instrucţiuni şi îndemnuri de sistemizare şi organizare a defensive
culturale, se va aviza la mijloacele cele mai potrivite, se vor lua în
considerare succesele realizate, se vor distribui biblioteci populare ş. a. Se
vor lua dispoziţii, ca la aceste congrese şi consfătuiri să fie obligată a lua
parte întreagă dăscălimea şi preoţimea regiunilor mai apropiate, precum şi
întreagă intelectualitatea română locală. Astra va interveni şi va îndemna ca
în toate oraşele şi localităţile mai mari ale regiunii să se înfiinţeze
universităţi şi atenee populare cu profesori din personalul didactic local. La
aceste universităţi populare, predarea materiilor naţionale se va face şi în
ungureşte. Se vor face în cadrul universităţilor populare şi cursuri gratuite
(sau chiar cu plată) de limba română, pentru începători şi înaintaţi.
Experienţa ne arată că aceste universităţi au propăşit peste tot unde s'au
înfiinţat. Credem că oamenii încă se găsesc pentru înfiinţarea lor, să se
găsească numai iniţiatorul şi animatorul lor din fiecare localitate.
Deasemenea credem, că se vor găsi şi destui conferenţiari localnici, cari să
facă gratuit apostolat cultural românesc prin satele din Săcuime.
Conferenţele se vor ţine de preferinţă cu proiecţiuni luminoase, cu aparatele
pe cari le posede azi aproape fiecare şcoală secundară şi în cadrul unor mici
festivaluri şcolare şi corale gratuite. Subiectul conferenţelor va fi de
preferinţă din domeniul materiilor naţionale : istoria Românilor, geografia
României şi literature română. Conferenţele se vor ţine în localităţile
înstreinate, la orice întâmplare şi în ungureşte. Cu prilejul acestor festivaluri
şi conferenţe se vor înfiinţa şi biblioteci populare, dăruite de Astra sau de
Casa Şcoalelor, care împrumută cu bucurie şi seriile de vederi luminoase,
care i se cer, din bogata ei colecţiune. Credem că nou înfiinţata Direcţiune a
educării poporului va da şi ea întreg sprijinul material la înfăptuirea
neîntârziată a acestei propagande. Credem necesar, ca cu prilejul acestor
descinderi culturale să rămână în sate şi urme durabile, fie prin înfiinţarea
unei biblioteci, fie a unei asociaţii culturale locale, sau cel puţin a unei
agenturi a Astrei. Sub impresia sărbătorească a momentului, oamenii,
intelectuali şi popor localnic, sunt mai înclinaţi la jertfe morale şi chiar
materiale benevole. Evident că Astra va direcţiona întreagă munca aceasta şi
dela centru prin intervenţii repetate, dar mai cu seamă prin reorganizarea
temeinică a despărţămintelor sale locale şi prin atragerea la această muncă a
tuturor factorilor existenţi, în primul rând la oraşe. Nu va neglija în
câştigarea de colaboratori la propaganda şi munca culturală nici o instituţie
organizată de stat şi particulară. Nu cred, că pentru pornirea acestei activităţi
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este imediat nevoie de bani mulţi. Se pot face şi fără bani mulţi lucruri
frumoase, dacă se câştigă inima şi elanul oamenilor. Lozinca să fie ca, după
orice se face, să rămână pe loc o urmă durabilă, un sâmbure, în jurul căruia
să lucreze mai departe elementele locale. O jertfă materială mai mare ar cere
însă un concurs, care ar trebui făcut, pentru cea mai bună carte de învăţarea
limbii române, scrisă pentru cei cari nu ştiu româneşte.Cartea s'ar tipări apoi
în zeci de mii de exemplare şi s'ar utiliza la cursurile de învăţarea limbii
române. Cred, că o astfel de carte ar fi necesară şi de actualitate. Sunt însă
de părere, cunoscând spiritul negustoresc al Asociaţiilor culturale, ca să nu
tipărească Astra cartea, ci s'o concesioneze unui editor, dându-i ca avans o
subvenţie pentru tipărire. Sunt convins, că astfel comercializată va însemna
chiar un profit material. Bine ar fi dacă s'ar putea, ca Astra să se gândească
şi la editarea de gazete locale, precum şi la înfiinţarea de librării româneşti
în toate centrele Săcuimii. Acestea din urmă reuşesc aproape totdeauna în
cooperare cu Asociaţiile profesionale dăscăleşti şi bisericeşti. Nu cred că se
va putea realiza o propagandă serioasă la sate prin radiofonie. Nu mi se pare
sosit timpul. Ar cere investiri mari şi n'ar realiza aproape nimic. In schimb
filmelenaţionale ar face servicii bune, mai cu seamă la oraşe.
3. Pe teren economic Astra va da întreg sprijinul ei moral şi va iniţia
înfiinţarea de căminuri pentru ucenici, de asociaţii profesionale române, d.
ex. reuniuni de comercianţi, reuniuni de meseriaşi români în toate centrele,
dându-ie conferenţiari, conducători de coruri ş. a., apoi cooperative române,
bănci populare româneşti ş. a. Va atrage atenţia factorilor în drept asupra
importanţei, ce ar rezulta pentru defensiva culturală românească prin
românizarea complectă a marilor întreprinderi economice de stat, gândindune nu numai la locurile de conducere, ci şi la organele mărunte de execuţie,
fie cât de umile acele organe. Intr'o anumită direcţie un simplu uşier sau
acar aduce servicii tot atât de preţioase pentru românism, ca şi un şef de
serviciu, un muncitor de fabrică sau de uzină, conştient ca şi un director ş. a.
Va interveni ca produsele regiei monopolului statului să fie desfăcute şi prin
elemente solicitante române, brevetele de beuturi să se dea şi elementului
românesc, la eventualele împroprietăriri şi colonizări să se aibă în vedere în
primul loc elementul românesc, menit să fortifice rezistenţa naţională. Va
interveni ca întreprinderile particulare să nu saboteze infiltrarea şi angajarea
de personal român. Precum vedem, şi pe teren economic despărţămintele
conştiente ale Astrei, precum şi intervenţia oportună a centrului au un vast
teren de muncă pentru afirmarea românească din Săcuime.
4. Mai redusă va fi activitatea Astrei pe teren social-politic. Credem, că o
propagandă pentru unităţi politice mici, cu populaţie cât mai amestecată, va
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servi mai bine, nu numai interesele locale ale populaţiei, dar va fi şi un
razim pentru defensiva noastră, bine-înţeles dacă slujbaşii vor fi şi ei animaţi
de aceleaşi credinţe şi aspiraţiuni. Credem însă necesară o intervenţie în
favorul întrebuinţării cât mai pronunţate a limbii româneşti în administraţie
şi în toate serviciile Statului, dacă voim să împedecăm săcuizarea şi
demoralizarea elementului românesc, chiar prin organele executive ale
Statului român. Nu îndrăsnesc să propun la acest loc o intervenţie la şefii
locali ai partidelor politice, pentru formarea unui singur bloc politic
românesc, cel puţin pentru nevoile locale, fiindcă nu mi se pare realizabil şi
nici destul de oportun. La orice întâmplare însă ar fi imperios de dorit, ca în
combinaţiile lor politice să ţină întotdeauna seamă în primul rând de
interesele locale româneşti. Va fi bine să li se amintească, că, mai cu seamă
în Săcuime, acţiuni politice nesocotite pot, nu numai să micşoreze procesul
de culturalizare românească a regiunii, ci chiar să contracareze, să
compromită rezultate pozitive şi să zădărnicească orice perspectivă de
propăşire românească. In astfel de împrejurări acţiunile lor politice, cari ar
trebui să fie în sprijinul culturii româneşti, pot devein adevărate crime faţă
de această cultură. Poate n'ar trebui să le amintesc toate acestea, dacă din
nefericire experienţa nu ne-ar fi dovedit, că toate acestea nu numai că sunt
posibile, dar chiar consecvent practicate cu o inconştienţă deplorabilă.
In cele precedente m'am silit să propun numai ce mi s'a părut realizabil şi
fără jertfe materiale simţitoare din partea Astrei. Ii doresc un singur lucru:
să-şi găsească oameni potriviţi, localnici. Bine-înţeles, toate cele schiţate aci
ar forma întâia fază a muncii şi a realizărilor, rămânând generaţiile viitoare
datoare a desăvârşirii lor.
Sursa: Prof. univ. dr. Sabin Oprean, cuvânt la Congresul Cultural ASTRA,
Sibiu, 24-26 aprilie 1930, apărut în Revista Transilvania, Anul LXI (1930),
nr. 1-6, p. 153-162.
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De la lagărele de concentrare la „Soluţia finală"
Petre Zoltán,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Abstract
The following study examines the historical evolution of Nazi
concentration camps to the Final Solution, in a period of a gradual change
that was determined mainly by various racial policies that the Nazi Party
adopted between 1933 and 1941. Also from a critical point of view, I tried
to find an answer by analyzing three major aproaches (intentionalist,
functionalist and synthesizer) regarding the question: “How the Final
Solution came about ?”.
Key words: concentrationand extermination camps, racial policies, Final
Solution
Motto: „Orice putere corupe, puterea absoluta corupe în mod absolut”
(Lordul Acton)1
Dacă înfrângerea din 11 noiembrie 1918 a Germaniei şi ascensiunea
la putere a Partidului Social Democrat, dispreţuit, a traumatizat clasa
burgheză germană, în schimb „umilirea de la Versailles” a fost resimţită de
toate clasele sociale.
Germanii nu au reuşit sau nu au vrut să accepte declinul lor naţional,
datorită egourilor individuale, care doreau o serie de compensaţii sub forma
unor idealuri naţionale. În consecinţă, aceştia s-au opus Republicii de la
Weimar şi politicii sale de cooperare internaţională, şi au ajuns să-l aleagă
pe Adolf Hitler, Führer, care le-a promis îndeplinirea viselor naţionale de
măreţie istorică2.
Modernitatea a conspirat împotriva hotărârii necesare pentru o viaţă
politică clară. Procesul modernizării a generat erodarea obiceiurilor,
deprinderilor şi al „simţului vieţii”– prin care oamenii îşi evaluau
1
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problemele de morală şi politică3. Ideologiile totalitare au oferit o substituire
de idealuri măreţe pentru aceşti oameni dezorientaţi; popularitatea lor pe
scară largă a reprezentat „un colaps moral total”4. Practic modernitatea
patologică germană, nu avea nici un loc pentru „ei”.
Naziştii doar au generalizat habitusul anticivilizational care până în
anii ’30 a fost limitat de clasa de mijloc şi de aristocraţia germană. Când au
început să pună în aplicare planurile lor ideologice conduse spre genocid,
doar o mică parte a germanilor a reuşit să prevină participarea lor entuziastă,
la această viitoare crimă oribilă. Antisemitismul a fost cazul cel mai extrem
de paranoia şi proiecţie falsă, punctul culminant al dialecticii “noului
Iluminism, promovat de Germania nazistă”, prin încercarea de creare a unei
utopii, în interiorul celui de-al Treilea Reich.
Adolf Hitler dorea purificarea biologică a Reichului milenar şi a
început acest lucru prin uciderea germanilor handicapaţi în 1939, practic
pregătind “Soluţia Finală” pentru evrei (şi celelalte minorităţi) din 1941.
Semnele antisemitismului s-au manifestat în primii ani de la venirea
la putere a lui Adolf Hitler (30 ianuarie 1933 cancelar, iar la 2 august 1934
Führer). Astfel „Legile rasiale de la Nürnberg” au fost adoptate de
Germania nazistă la 15 sept. 1935, cu ocazia celui de-al VII-lea Congres al
NSDAP-ului. Prima (dintre cele trei) şi cea mai „importantă” pentru nazişti
a fost „Legea pentru protecţia sângelui”, care interzicea căsătoria dintre
arieni (o rasă superioară) şi evrei (una inferioară). Însă instrumentele de
teroare, reprezentate de ghetouri, lagăre de concentrare, ulterior de
exterminare, datează cu mult înainte de “procesul de purificare”.
Prin Decretul Prezidenţial de Urgenţă din data de 28 februarie 1933
(Adolf Hitler nu pierdea timpul când era vorba de aceste probleme),
“Schutzhaft”, adică arestarea preventivă, a fost introdusă în sistemul legal al
celui de-al Treilea Reich5. Oricine dădea cele mai mici semne de opoziţie
potenţială activă faţă de noul regim putea fi eliminat în felul acesta, şi astfel,
în următorii şase ani, mii de germani au fost aruncaţi în lagăre de
concentrare pentru “tratament”, şi mulţi dintre ei nu şi-au recâştigat
niciodată libertatea.
De menţionat este faptul că primele lagăre de concentrare organizate
în Germania nu reprezinta încă tipul pus ulterior la punct de trupele SS
3
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(numite „Totenkopfverbände” - “Cap de mort”), care aveau misiunea
principală de exterminare. În număr de aproximativ 50, ele au fost înfiinţate
în 1933 în special de S.A., sub conducerea lui Ernst Röhm. Majoritatea se
aflau în Berlin şi în împrejurimile acestuia, un număr mic în Germania
centrală. Imediat după întronarea dominaţiei naţional-socialiste, S.A.-ul a
deportat cu predilecţie adversari politici, în pimul rând comunişti sau
persoane considerate ca atare, care trebuiau să poarte pe braţ o „banderolă
de culoare roşie”6.
Printre primele lagăre de concentrare se numără cel de la Dachau,
care este menţionat la 31 martie 1933 de cotidianul münchenez,
„Münchener neuesten Nachrichten”: „Miercuri 22 martie se va inaugura în
împrejurimile localităţii Dachau primul lagăr de concentrare, în care vor
putea fi adăpostite 5000 de persoane”7. Lagărului de la Dachau i s-au
adăugat în acelaşi an cel de la Sachsenhausen, în 1937 cel de la
Buchenwald, în 1938 cel de la Mauthausen, în 1939 cel de la Flossenburg şi
Ravensbrück (doar pentru femei). Între anii 1940 şi 1943 au mai fost
construite alte opt lagăre, şi anume la Auschwitz, Bergen-Belsen, GrossRosen, Kaiserwald (Riga), Majdanek (Lublin), Natzweiler - Struthof,
Neuengamme şi Stutthof; toate pe teritoriul Germaniei Mari, respectiv a
părţilor ocupate din Polonia. În schimb odată cu începerea Operaţiunii
Barbarossa (22 iunie 1941), Germania nazistă şi mai ales ofiţerii SS în
frunte cu Führerul lor, au întâmpinat o „nouă problemă” şi anume 2,5
milioane de persoane de origine evreiască, de pe teritoriul URSS8. Pentru
soluţionarea acestei „probleme” s-au organizat noi centre de exterminare
precum Belzec, Chelmno, Sobibor şi Treblinka, care au alcătuit universul
concentraţionar până la finalul războiului.
Făcând abstracţie de Dachau, primele lagăre de concentrare n-au
avut niciodată mai mult de maximum 1000 de internaţi, de obicei însă doar
câteva sute (din această cauză cei internaţi erau cu atât mai expuşi bunului
plac al torţionarilor lor). Viaţa în primele lagăre de concentrare desfida orice
descriere; relatările puţinilor vechi deţinuţi care au supravieţuit acelor ani
concordă în afirmaţia că n-a existat nici o formă de sadism pervertit pe care
S.S.-iştii (care au înlocuit trupele S.A. din 29-30 iunie 1934, incident
6
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cunoscut sub numele de „Noaptea Cuţitelor Lungi”9) să n-o fi practicat. O
fostă deţinută a lagărului de la Buchenwald ne relatează următoarele: „Am
văzut acolo asemenea orori, asemenea manifestări ale unei mizerii umane
nesfârşite şi ale avântului pur, sincer, încât îndrăznesc să afirm că am
cunoscut tot ce poate experimenta omul în cer şi infern”10. În 1933, de
Crăciun, se aflau în lagăre aproximativ 27.000 de deportaţi; la 10 noiembrie
1939 numărul acestora crescuse la 279.00011. Cu trecerea anilor dictatura lui
Adolf Hitler se consolida, iar numărul deportaţilor din lagăre continua să
crească.
Cum am menţionat, la început se vorbise despre o „detenţiune
preventivă”. Lagărele de concentrare fuseseră prezentate drept un
instrument de luptă politică, un mijloc pentru lichidarea opoziţiei (fie una
reală, fie una imaginară). Încetul cu încetul însă lagărele s-au dovedit a fi o
instituţie autonomă, un fel de societate paralelă, făurită în cadrul tiparelor
ideologiei naziste, care va cunoaşte un rival asemănător în celebrul Gulag
sovietic, tot parte a unei ideologii totalitare, dar de această dată de orientare
stângă, care va lăsa adânci răni fizice şi psihice în istoria Germaniei,
Europei şi a lumii. Ştirile despre viaţa din lagăre, care erau cu bună ştiinţă
lăsate să pătrundă în afară, slujeau la răspândirea terorii şi la descurajarea
oricărei opoziţii, în timp ce se punea la cale o crimă şi mai adâncă, „Soluţia
finală a problemei evreieşti”, elaborată de şeful Gestapoului, Heinrich
Himmler şi guvernatorul Cehiei, Reinhard Heydrich (moartea căruia va duce
la un alt eveniment tragic, Masacrul de la Lidice)12.
Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, la 1
septembrie 1939, situaţia minorităţii evreieşti de până atunci se schimbă
dramatic: noi „uzine ale morţii” sunt create având ca prioritate exterminarea
„raselor inferioare”, în special a evreilor. Trebuie să amintesc lagărele:
Struthof în 1939, Flossenburg şi Auschwitz în 1940, Gross - Rosen,
Majdanech şi Theresianstadt13 în 1941, ultimul fiind considerat un model
(unde în 1944 a fost invitată Crucea Roşie, iar lagărul era vopsit, s-au
plantat flori, dar în mod paradoxal imaginea aeriană a lagărului era o stea cu
şase colţuri).
Horia C. Matei, Enciclopedie ilustrată de istorie universală, Ed. Reader’s Digest,
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Conducerea organizatorică şi coordonarea tuturor lagărelor de
concentrare din Germania se realiza de la Berlin. Încă din toamna anului
1934, R. Heydrich a creat funcţia de “inspector al lagărelor de
concentrare”14. Şi celebrul comandant suprem al Wehrmachtului,
feldmareşalul Wilhelm Keitel (condamant la moarte, ulterior, în Procesele
de la Nürnberg, 1946), a intrat la 12 decembrie 1941 în istoria lagărelor; în
această zi a fost emisă ordonanţa sa cunoscută sub numele de “Nacht un
Nebel” (“Noapte şi Negură”)15, care s-a desfăşurat în cel mai mare secret.
Deşi adoptată la cel mai înalt nivel, germanii nu au fost informaţi.
Se pune întrebarea, “Ce au ştiut germanii despre lagărele de
concentrare”?16. În afara existenţei instituţiei ca atare, aproape nimic.
Sistemul de a păstra strict secrete amănuntele terorii, pentru care tocmai
acest necunoscut, anonimatul, să sporească şi mai mult groaza, s-a dovedit
extrem de eficient. Mulţi funcţionari din Gestapo nu cunoşteau ei înşişi,
interiorul lagărelor de concentrare în care internau ei prizonierii (nu e de
mirare că majoritatea au declarat la Procesele de la Nürnberg că nu au ştiut
despre aceste metode); chiar şi majoritatea deţinuţilor abia dacă aveau habar
de mecanismele propriu-zise ale lagărului şi de metodele aplicate acolo
(mulţi credeau că erau trimişi la duş).
În ceea ce priveşte majoritatea populaţiei germane, aceasta a auzit de
existenţa lagărelor de concentrare, fie de la posturi de radio străine sau de la
cunoştinţe, văzând uneori convoaie de vagoane în gări; dar nimic mai
concret. Reacţia sa ca popor fiind una neutră; ceea ce va determina ulterior
serioase dezbateri şi acuzaţii de vinovăţie morală a poporul german.
Respectând spiritul preciziei germane (în orice situaţie, chiar şi în caz de
genocid), în fiecare lagăr s-a redactat câte un regulament, cu mai multe
subpuncte; primul fiind cel de la lagărul Dachau, în data de 1 octombrie
1933, care începea astfel: “Îngăduinţa este totuna cu slăbiciunea”17. Pentru
orice abatere de la disciplină erau prevăzute pedepse severe, care porneau de
la 8 zile de carceră şi 25 de lovituri şi mergeau până la executarea prin
spânzurare. Directiva lui Adolf Hitler era de a nu “transforma lagărele în
pensiuni de familie”. Regulamentul de la Dachau a fost adoptat apoi în toate
lagărele.
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De asemenea o singură frază, ajunsă ulterior celebră, era comună
tuturor lagărelor, fie ele de concentrare sau exterminare: “Arbeit mach frei”
(“Munca te eliberează”)18, deviză folosită de la primul lagăr, cel de la
Dachau, până la cel mai teribil Auschwitz – Birkenau19. Existau însă şi
“excepţii” unde această deviză a fost înlocuită cu altele, precum “Jedem das
seine” (“Fiecăruia ce merită”)20, afişat la Buchenwald21. “Arbeit macht
frei”, acest vechi motto comun al eficienţei civilizaţiilor occidentale, servea
drept paravan pentru lagăre. Noilor sosiţi provenind din toate ţările ocupate
ale Europei, în special din Răsărit, aceste cuvinte le apăreau ca un tenebros
îndemn al unui pedagog sadic.
Produsul lagărelor a fost “omul administrat”22, victima totală a unui
totalitarism cu care nu se putea compara nici orânduirea sclavagistă şi nici
cea clădită pe iobăgie. Acest sistem în forma lui concentrată – lagărul de
concentrare – n-a fost dispus să folosească pe o durată mai mare, nici măcar
în calitate de instrument, de materie brută, anumite categorii de oameni,
declarate ca fiind de prisos.
Printr-o dispoziţie din 2 ianuarie 1941, Reinhard Heydrich,
comandantul Serviciului Central al Siguranţei Reichului (RSHA), a împărţit
lagărele în trei categorii:
 Dachau şi Sachsenhausen erau considerate ca făcând parte din prima
categorie, fiind lagăre de muncă, reprezentând cea mai blândă formă.
 Buchenwald23 şi Flossenburg din a doua categorie, erau cele cu condiţii
de viaţă şi muncă înăsprite.
 Mauthausen din a treia, erau considerate “mori de măcinat oase”, pe
care deţinuţii nu le părăseau vii decât în cazuri extrem de rare.
La Mauthausen trebuiau să fie trimise pentru nimicire elementele
nerecuperabile. În birourile RSHA, lagărul de la Mauthausen începuse să fie
supranumit “Knochenmühle”, moara de oase. Când comandantul vreunui
lagăr din prima sau a doua categorie voia să pedepsească un deţinut, îl
trimitea la Knochenmühle. R. Heydrich crease primul lagăr de exterminare.
Conta foarte mult vechimea fiecărui lagăr de concentrare. Momentul
înfiinţării şi dezvoltării unui lagăr era întotdeauna cel mai critic, fie că era
vorba de perioada 1933-1939, fie de anii de război. După perioada de
18
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organizare propriu-zisă, mizeria devenea oarecum stabilă; atunci se ştia
măcar ce anume primejdii te ameninţă în permanenţă, deşi factorul de
nesiguranţă rămânea oarecum constant. Uneori se ajungea chiar la o
îmbunătăţire reală a condiţiilor într-un domeniu sau altul. Adaptarea
individului se realiza atunci mai uşor şi un număr mai mare de deţinuţi
supravieţuiau perioadei critice.
Pe măsură ce armatele naziste ocupau Europa, lagărele se umpleau
cu deţinuţi cehoslovaci, francezi, belgieni, olandezi, luxemburghezi,
norvegieni, ruşi, spanioli, italieni, greci, unguri, bulgari şi români24.
Materialul uman sosea într-un şuvoi neîntrerupt. Trebuia raţionalizată viaţa
şi moartea acestora. Birocraţii nazismului s-au trezit în faţa unor probleme
de planificare cu totul noi. Soluţiile pe care le-au adoptat au constituit o
demonstrare a capacităţilor lor creatoare sinistre.
Printr-un decret emis în martie 1941, H. Himmler extindea
eutanasia, stabilită încă din septembrie 1939 pentru toţi bolnavii incurabili şi
bolnavii mintali inapţi de muncă25 (operaţiune cunoscută sub numele de de
„Operaţiunea T4”26 (septembrie 1939 – august 1941), asupra tuturor
deţinuţilor din lagăre bolnavi de mai mult de trei luni şi, în general asupra
tuturor celor inapţi de muncă. Programul a fost secret, cunoscut doar în mod
informal ca T4 (adresa unităţii din Berlin, Tiergartenstarsse nr. 4 27, când
bolnavilor mintali li s-a oferit o „moarte milostivă”28).
Doctorii germani au ucis în mod sistematic aproximativ 70.000 de
handicapaţi germani care includeau persoane suferind de boli mintale,
retardaţi, orbi, surdo - muţi, senili, epileptici şi deformaţi fizic. S-au întâlnit
cazuri şi mai înfiorătoare; la nici două luni de la această directivă, acelaşi H.
Himmler, îl autoriza pe doctorul Sigmund Rascher să folosească deţinuţii
din lagărul de la Dachau drept cobai pentru studierea rezistenţei
organismului în zboruri la mari altitudini29.
Alte cazuri au avut loc încă din 1938, la Sachsenhausen, unde
deţinuţii erau folosiţi drept cobai pentru experienţe asupra congelării, dar
acesta fusese un caz izolat. Începând însă din mai 1941, experienţele pe
deportaţi deveniseră un lucru obişnuit. S-au făcut experimente în legătură cu
24
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tifosul exantematic la Buchenwald şi Auschwitz; cu sterilizarea la
Auschwitz, Ravensbrück, Flossenburh şi Buchenwald; cu gemeni şi
cancerul la Auschwitz. Ultimul caz fiind descris în amănunt de doctorul
orădean, Nyiszli Miklós în cartea „Dr. Mengele boncolóorvosa voltam”
(„Am fost medic la Auschwitz”).
Concluzia pe care o pot trage este că naziştii au efectuat chiar şi o
exterminare biologică, a propriei rase (superioare) care a lua sfârşit în 1941
(oprirea gazării acestora). Practic putem constata că acest proces este un fel
de pregătire pentru „Soluţia finală” a evreilor, consideraţi o rasă inferioară.
Legat de apariţia concretă a „Soluţiei finale” există şi în prezent
serioase dezbateri între erudiţi, formându-se două grupări principale:
 Prima grupare, „intenţionaliştii”, susţin ideea că Adolf Hitler intenţiona
să ucidă evreii încă de la începutul carierei sale politice, dar a aşteptat
momentul potrivit. Prin urmare ei consideră primele acţiuni de persecuţii
împotriva evreilor („Noaptea de cristal” (Kristallnacht), pe data de 9-10
noiembrie 1938, când sinagogile (pe bază de religie) şi magazinele evreieşti
au fost devastate, iar numărul victimelor este estimat în jur de 30.000, drept
o formă de pregătire a dezlănţuirii genocidului de mare amploare cunoscută
ulterior sub numele de Holocaust; delimitând istoria celui de-al Treilea
Reich între anii 1933-194530.
 „Funcţionaliştii” pe de altă parte, sunt de părere că nu a existat
niciodată un plan îndelungat pentru genocid. Ei se îndoiesc de faptul că
Adolf Hitler a dat mult timp de gândire pentru rezolvarea „problemei
evreieşti”, sau că el personal a ordonat „Soluţia finală”; plasând vina
imediată asupra subalternilor direcţi, care credeau că acţionează în spiritul
deciziei Führerului.
 Există şi o a treia grupare, „sintetizatorii”, care încearcă sub diverse
forme, să preia idei de la cele două mari grupări principale, cu scopul de a
elabora o concluzie finală, comună.
Centrul acestor diferende sunt în mod evident motivele care au
generat, planificat şi aplicat, „Soluţia finală a problemei evreieşti”. La
această întrebare încă nu s-a găsit un răspuns concret.
„Intenţionaliştii” pun un accent foarte mare pe originea ideilor
obsesive ale lui Adolf Hitler în legătură cu evreii; legând această obsesie de
cartea acestuia, „Mein Kampf” scrisă în anii ’20, în care el susţinea că a
devenit un antisemit încă din tinereţe, când se afla la Viena. Dar această
afirmaţie a ridicat anumite dubii, enunţate de mulţi psihanalişti, care leagă
30
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această ură faţă de evrei cu traumele suferite din copilărie (moartea mamei
lui în timp ce era tratată de un medic evreu).31 Iar prima dovadă concretă, a
acestei uri, are loc doar într-un discurs postbelic (referire la Marele Război),
la München, în urma unei răscoale comuniste conduse de un evreu. Până în
1940, Adolf Hitler practic nici nu i-a menţionat oficial pe evrei. Dar în 30
ianuarie 1941 într-un discurs care celebra preluarea puterii, a reluat o veche
idee pe care n-a mai menţionat-o de la începerea războiului: „If the people
of the world are plunged into yet another world war, the result will be that
the Jews will take over even more. In order to make sure that situation does
not come about, we will have to annihilate the Jewish race in Europe”32.
(„Dacă popoarele lumii se vor adânci într-un nou război mondial, atunci
evreii vor prelua puterea şi mai mult. Pentru a preîntâmpina această
situaţie, noi trebuie să anihilăm rasa evreiască din Europa”).
O altă idee pe care „intenţionaliştii” o promovează în legătură cu ura
lui Adolf Hitler faţă de evrei este legată de spaţiul vital german,
Lebensraum-ul, din Europa de est. Cercetătorii susţin că pentru Adolf Hitler,
evreii erau identici cu comuniştii, astfel găsind un motiv pentru genocid
respectiv o invazie iminentă a Europei de est, şi a Uniunii Sovietice, unde
trăiau foarte mulţi evrei33.
Concluzia cea mai simplă dată de „intenţionalişti” este următoarea:
„Adolf Hitler îi ura pe evrei, a fost stăpânul absolut al celui de-al Treilea
Reich, iar războiul personal împotriva Uniunii Sovietice, i-a conferit un
motiv pentru genocid”34; practic fixând începerea „Soluţiei finale” la
începutul invaziei.
„Funcţionaliştii”, neagă total cele afirmate de gruparea anterioară,
promovând ideea că nu a existat niciodată o idee generală premeditată de
anihilare a tuturor evreilor (primele victime fiind non-evrei), respectiv un
ordin direct al lui Adolf Hitler de începere a „Soluţiei finale”. Mai mult,
„funcţionaliştii” susţin ideea că cel de-al Treilea Reich a fost un regim
totalitar mai puţin coordonat dintr-un singur punct decât acesta se crede, iar
Adolf Hitler a lăsat majoritatea deciziilor pe seama subalternilor. Ca urmare
organizaţii, respectiv persoane rivale se luau la întrecere pentru favorurile
Führerului (de menţionat ar fi „Minunea de la Dunkerque” şi influenţa lui
Herman Göring sau „Noaptea de cristal”, ideea lui Goebbels)35.
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O altă idee importantă de menţionat este că regimul nazist a
promovat până la începerea războiului, emigrarea evreilor în Palestina, prin
Înţelegerea Haavara, în 1933, prin care 60.000 de evrei au părăsit
Germania36; iar până în 1939 s-a înfiinţat Biroul Central al Reichului pentru
Emigrările Evreieşti.
Concluzia lor finală este că genocidul evreiesc a început în a doua
jumătate a anului 1941, iniţiat de ofiţerii nazişti locali din Polonia, respectiv
că vina totală nu este doar a lui Adolf Hitler cum susţin majoritatea
germanilor, ci a celor din anturajul său.
„Sintetizatorii” au încercat să pună accentul pe două idei, intenţie şi
situaţie neprevăzută, încercând să tragă o concluzie comună.
În primul rând acceptă ideea „funcţionaliştilor”, punând la îndoială
ideea că Adolf Hitler în mod constant dorea anihilarea fizică a evreilor şi
plănuia de la început „Soluţia finală”; datând începutul acesteia în jurul
anului 1941, odată cu invazia Uniunii Sovietice.
În al doilea rând, înclină ideea spre cea a „intenţionaliştilor”, în
legătură cu rolul pe care Adolf Hitler l-a avut în evoluţia politicilor
antievreieşti, înainte de anul 1941, afirmând că probabil acesta a dat ordinul
pentru genocidul de mare amploare.
În al treilea rând, se contrazic unii pe alţii, în legătură cu rolul
personal al lui Adolf Hitler în formularea politicilor antievreieşti, al
planificării şi aplicării exacte; respectiv schimbării totale de la recolonizare
(Siberia, Planul Madagascar), la anihilare totală.
Chiar şi concluzia este una împărţită: unii sunt de părere că „Soluţia
finală” a început doar după începerea Operaţiunii Barbarossa (22 iunie
1941), iar alţii datează începutul cu data de 31 iulie 1941, ordinul lui
Herman Göring către R. Heyrdrich, de a găsi o „soluţie inteligentă” pentru
această problemă37.
Dincolo de disputele privind gradul de vinovăţie al lui Adolf Hitler
şi al acoliţilor săi, e mai important de stabilit gradul de vinovăţie al acestui
regim totalitar criminal, care a generat moartea a peste 7 milioane de
victime38, respectiv trauma psihică, care este resimţită şi azi, atât de
supravieţuitorii Holocaustului, cât şi de familiile lor. Poporul german a fost
în acelaşi timp o victimă a acestui regim care acţiona în numele său.
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Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene
Stelean-Ioan Boia,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
Prezentul invadează trecutul,care este fie respins în numele
modernităţii tehnice, fie pietrificat în chip de patrimoniu,dar şi viitorul,care
devine o proiecţie a prezentului ca previziune şi simulare. Orizontul este
invadat de un prezent fără viitor şi fără trecut sau,mai exact,care le
generează pe amândouă de la o zi la alta în funcţie de nevoi şi visează la o
completă înstăpânire asupra timpului prin care ar deveni propriul său trecut
şi propriul său viitor, dar în acelaşi timp neliniştit de unul, memorie,
patrimoniu, comemorare, cât şi de celălalt-previziuni. „Tirania memoriei”
evocată de Pierre Nora în Locuri ale memoriei, „ obsesia trecutului ”,a
acelui „ trecut care nu mai trece ”, despre care vorbea Henry Rousso, nu
sunt în contradicţie cu dictatura prezentului. De la Revoluţie, care pretinde
că rupe radical cu trecutul pentru a construi viitorul, până la timpul prezent
care crede că poate acţiona asupra trecutului rejudecându-l şi reparându-l,
invazia prezentului ca motor al schimbării nu a însemnat decât o suită de
răsturnări ale ierarhiilor temporalităţii, sfârşind prin această postmodernitate
pentru care „toate au aceeaşi valoare ”1. Una din caracteristicile
fundamentale ale oricărui eveniment istoric este faptul că el nu există în
afara reprezentărilor sale,fie că este vorba de relatarea martorilor sau de
naraţiunea istorică; altfel spus,evenimentul nu este observabil cu ochiul liber
ci întotdeauna deja mediat prin limbaj, el nu poate exista deci, în afara
construcţiei sale. Construcţia evenimentului reprezintă pentru istoric
încercarea de a suspenda iluzia realităţii prezentă în orice decupaj al
timpului,de a se distanţa faţă de cronologia naturală,de a stabili faţă de ea o
distanţă critică aptă să reveleze evenimentul sau să-i confere
sensul,multiplele sale sensuri2. Istoria este, mai întâi de toate, o explorare a
mecanismelor temporale , un studiu al proceselor prin care ne survine noul.
Reluând în sensul său tare o afirmaţie a lui Serge Bernstein, care se declara
tentat să definească timpul prezent ca fiind perioada în care istoricul este
Michel Trebitsch, Statutul evenimentului în istoria timpului prezent, în Istoria recentă în
Europa.Obiecte de studiu,surse,metode, pp. 24-25.
2
Ibidem, p. 25.
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neîncetat constrâns să-şi revizuiască interpretările,suntem înclinaţi să
comparăm istoria timpului prezent cu ceea ce specialiştii în tectonica
plăcilor numesc zonă de acreţie-acea zonă în care plăcile tectonice se
încalecă,provocând o mişcare de escalaţie prin care materialele se ridică şi
replonjează neîncetat în straturile de adâncime. În acest sens,istoria timpului
prezent se distinge de istoria contemporană,căreia îi aparţine totuşi,căci ea
intră în vârtejul lui modernitas.
Abordarea unui subiect precum Arbitrajul/Dictatul de la Viena,
aparent reprezintă o misiune facilă pentru un istoric,având în vedere şi luând
desigur în consideraţie preocupările specialiştilor în domeniu care şi-au
concretizat cercetarea în articole sau studii fundamentate pe documente de
arhivă,ca şi pe mărturiile contemporanilor. Trecutul rămâne însă, oricum lam defini şi relaţiona cu celelalte dimensiuni ale duratei, o parte a fiinţei
noastre, una de care nu ne putem separa nici râzând, nici blestemând, nici
jucându-ne cu imaginea lui, inepuizabilă şi mereu schimbătoare3. Iluzia
putinţei de a convorbi cu trecutul, fără intermediu, i-a stăpânit pe mulţi
istorici,printre care şi Nicolae Iorga. Acesta în Postfaţă la Istoriologia umană
mărturisea : „ M-am oprit asupra oricărui eveniment, oricărei situaţii,
oricărei psihologii, ca şi cum întâia oară ar fi fost vorba de dânsele. Am
căutat a convorbi cu ele şi cu şi fără interpret, şi astfel socot că nu o dată leam smuls măcar o parte dintr-o taină pe care, întreagă, n-o vor destăinui
nimănui. Chiar dacă m-am oprit la părerea obişnuită, ea s-a înnoit prin aceea
că am căutat să aflu ceva nou într-însa”4. Istoricul care pledează pentru
abordarea subiectivă a trecutului se amăgeşte, considerând că are putinţa de
a accede la situaţiile şi psihologiile din trecut „ aşa cum au fost ”, cât timp
orice mărturie este amprentată de un interes, de o doză de subiectivitate,
având drept consecinţă o anume distorsiune semantică. Speranţa lui era să
reconstituie evenimente, stări de spirit, mentalităţi, tot ce poate defini un
personaj sau o epocă, un popor sau o cultură, până la însăşi „ tragedia
acestui neam omenesc ”5. Putem folosi trecutul „în mod rodnic numai atunci
când înţelegem că a moşteni înseamnă şi a transforma ” - afirma un analist
al fenomenului. De aceea, „ istoria nu poate provoca moartea trecutului, căci
fiecare acţiune pe care o întreprindem, fiecare plan pe care îl facem implică

Alexandru Zub, Clio sub semnul interogaţiei. Idei,sugestii,figuri, Iaşi, Ed. Polirom, 2006,
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reevaluarea, revizuirea şi recrearea mai mult sau mai puţin conştientă a
trecutului ”6.
În tragica vară a anului 1940, hotarele României se prăbuşeau odată
cu ultimatumul sovietic din 26-27 iunie 1940, urmat de Arbitrajul de la
Viena din 30 august 1940. Acest moment tragic din istoria noastră se
regăseşte şi în documentele de arhivă arădene, ca şi în presa locală şi
centrală în care au reflectat asupra evenimentului condeieri din partea
locului. Iată ce scria Sever Bocu la 5 septembrie 1940 în ziarul „Universul”,
care trebuia să apară dar a fost oprit de cenzură:”Conferinţa de la Viena a
nedreptăţit profund poporul român, l-a jignit iremediabil, mortal, fără a fi
făcut o dreptate pentru maghiari, căci privilegii nu înseamnă dreptate. Pacea
germană şi italiană a reînfiinţat Ungaria poliglotă ca o dreptate a
ei?România nu poate să aibă, la 20 de milioane de locuitori, 3 milioane şi
jumătate de minoritari. Îndureraţi luăm la cunoştinţă că pacea germană şi
italiană pierde la poporul român, naţiune de 15 milioane, mare, faţă de
maghiari, care nu sunt decât 8 milioane, totuşi naţiune mică, jertfă de sânge
disproporţionată şi inutilă de peste 4 milioane de fraţi”7.
Jurnalistul şi omul politic bănăţean, Sever Bocu, compară
arbitrajul/dictatul de la Viena, cu „dictatul din 1919”, afirmând: ”Primind
însă prin acest nou război satisfacţie dreptele aspiraţii germane şi ajungând
acum la rândul lui poporul german să organizeze noua ordine mai bună în
Europa, în loc de a face aceasta trebuie oare să cadă şi el în aceleaşi greşeli,
a oamenilor Păcii din Versailles, un alt „diktat”de la 1919 prin un alt
„diktat” al său, la 1940? E mai puţin vinovat oare diktatul de ieri, numai
fiindcă victimele sunt altele? Dacă a fost dictat aranjamentul european din
1919 faţă de germani,oare ce nume merită arbitrajul de la Viena faţă de
români,care pentru a da 600.000 de secui situaţi în mijlocul maselor
româneşti,în discontinuitate deci cu masele ungureşti,trec peste 1 milion 400
de mii de români,pe care îi rup din unitatea românească,cu care se află în
continuitate,ca peste o masă neglijabilă. Aceasta nu e diktat? Poate
sentimentul de dreptate,filosofic,politic,German, concilia actul său de la
Viena cu orice alt principiu, valabil la constituirea de state, la mai multă
dreptate în lume, fizic, etnic, economic, moral sau chiar istoric?”8
Sever Bocu conştientizează faptul că speranţa noastră în sprijinul
aliaţilor este de fapt o deziluzie. „Nu ne plângem totuşi şi nu ne
văicărim.....dar de mâine încolo începe pentru noi marea luptă pentru
David Lowenthal, Trecutul e o ţară străină, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2002, p. 451.
Sever Bocu, Arbitrajul de la Viena, în „Universul”din 5 septembrie 1940.
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libertate tocmai de acolo de unde am lăsat-o, la 1919. Regretăm profund
aceasta, nu numai pentru noi, ci şi pentru credinţa pe care am avut-o în
dreptatea germană şi în legăturile noastre de sânge, cu sora noastră mai
mare, Italia”9. Arbitrajul de la Viena nu apropia, dimpotrivă îndepărta mai
mult pe români şi unguri, înglobând teritoriu şi populaţie majoritar
românească în graniţele Ungariei”. Ori „diktatul” din Viena- spune Bocu- ne
încaieră din nou...Căci dacă nu vrem să ne facem nici germani, nici slavi,
avem şi mai puţin poftă de a ne face unguri”.10Noi românii –continuă Bocusuntem „prima victimă a ordinii europene nouă, ce se desinează. Prin
Ungaria renaşte statul feudal, poliglot. Renasc probabil şi marile
imperialisme înmormântate la 1919 ca un corolar firesc al totalitarismelor.
Căci noua mare putere, Ungaria, care se reconstituie fără nici o lovitură de
sabie, cât timp va fi tolerată în această figuraţie?”11. Sever Bocu se întreabă
ce au urmărit Puterile Axei prin acest arbitraj: „Axa sparge o unitate
compactă etnică, ca să cimenteze alta, din bucăţi, eterogene, ce se va
sfărâma la prima lovitură. Poate pricepe cineva ce a urmărit?Poate tocmai
zâzania între noi şi unguri, pentru Dumnezeu ştie ce ţeluri, poate tocmai
discordia în locul armonizării, ce afirmă că a căutat”.12Dezmembrarea
României este considerată ca fiind „o mare greşeală a Axei în contra păcii,
ca o totală şi dureroasă recădere cu greşeli, recădere a învingătorilor de azi
în greşelile învingătorilor de ieri”13 şi concluzionează că „...între români şi
unguri peste Transilvania nu există pace, nu poate exista. Aceasta este
axiomatic”14.
Reacţia românilor din întreaga Transilvanie a fost de anvergură:
manifestaţii,arborarea de steaguri în bernă. La 1 septembrie 1940, mii de
arădeni ies în stradă, muncitori de la CFR, de la Astra, funcţionari, studenţi
ai Facultăţii de Medicină Veterinară, care solicită nici mai mult, nici mai
puţin decât să se declare război Germaniei şi Italiei ,celor care au emis acest
dictat de la Viena şi să recupereze teritoriile pierdute. Răspunsul a fost însă
clar. Politica nu se face în stradă, politica se face la Bucureşti. Documentele
de arhivă arădene scot în evidenţă o atitudine cât se poate de moderată a
administraţiei româneşti, care încerca să stabilească ordinea în oraşe, luând
măsuri administrative pentru a putea să primească în condiţii normale pe cei
care erau refugiaţi din teritoriile cedate. În Arad-după datele pe care le avem
9

Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
10

203

la dispoziţie-au fost aşteptaţi nu mai puţin de 40.000 de refugiaţi, la timpul
respectiv populaţia Aradului fiind de 60.000 de locuitori.În prima fază se
aştepta la o cifră foarte mică. Abia în rapoartele care au fost întocmite în
vara anului 1940 se menţionează această cifră. Administraţia oraşului şi a
judeţului era pregătită să îi primească pe refugiaţi în spaţiile internatelor,în
spaţiile cantinelor sau chiar la persoanele din oraş. Autorităţile s-au îngrijit
şi de locurile de muncă pentru refugiaţi,în funcţie de studii.
Astfel,într-un tablou nominal al funcţionarilor din administraţia
locală din 15 noiembrie 1940 se regăsesc 42 de refugiaţi: 5 din Ţinutul
Someş(unul nu s-a prezentat la serviciu), 22 din Bihor( 19 din Oradea şi 3
din Salonta), 4 din Satu Mare, 3 din Baia Mare, 2 din Gherla, 2 din Cluj15.
În documente apare şi Breabăn Mircea, refugiat de la Primăria din
Cernăuţi(Bucovina), care este”concentrat şi nu i se cunosc datele”16. În baza
Ordonanţei nr.15/2 sept.1940, art. I, „toţi proprietarii şi deţinătorii de
camere şi locuinţe libere din Arad, mobilate sau nemobilate, sunt obligaţi a
le declara la Primărie, Serviciul administrativ, în termen de 24 ore de la
publicarea prezentei ordonanţe”17. În acest context, gen. Vlad, primar al
Aradului, a luat la 4 septembrie 1940 decizia de organizare a unui birou
pentru refugiaţi, care urma să se ocupe de primirea şi protejarea refugiaţilor
din Ardealul de Nord.18Şef de birou a fost numit Guleşiu Tiberiu, iar subşef, Igna Petre19.Pentru ajutorarea refugiaţilor s-a creat un fond de 100.000
de lei pentru a „oferi hrană şi ajutor bănesc celor lipsiţi”20.
Numeroase documente ne prezintă atitudinea maghiarilor arădeni
faţă de Arbitrajul de la Viena, precum şi faţă de mişcările de protest ale
românilor arădeni împotriva cedării Transilvaniei de Nord Ungariei
horthyste. Analizând aceste informaţii documentare, reiese că „majoritatea
reclamaţiunilor sunt simple acuzaţiuni absolut necesar ca, în chestiunile
unde este posibil, procesele verbale să fie susţinute prin declaraţii scrise a
cât mai mulţi minoritari unguri sau chiar germani şi aleşi, pe cât posibil din
oameni mai de marcă”21.Reclamaţiile statului ungar prezentate Comisiei
mixte de la Budapesta impuneau strângerea şi trimiterea spre cercetare a
acuzaţiilor aduse de maghiarii arădeni până la 12 octombrie 1940. Astfel,
Serv.Jud.Arad Arh.Naţ., Fond Prmăria Municipiului Arad. Serv.Ad-tiv, dos. 292/1940, f.
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într-o reclamaţie din 6 septembrie 1940, se afirma că „soarta ungurilor din
jurul Aradului a devenit insuportabilă. Într-un spital din Arad, românii au
scuipat şi maltratat 2 bolnavi”22.La 12 septembrie 1940, se reclamă că
ungurilor rămaşi pe teritoriul românesc, „li s-a spus deschis că ar fi
preferabil să părăsească imediat România, deoarece aici nu ar fi nevoie de
ei”23. De asemenea reprezentanţii Comunităţii maghiarilor din Arad declară
că la 4 septembrie 1940, 8 lucrători de etnie maghiară sunt îndepărtaţi din
serviciile Primăriei. În realitate, 5 au demisionat „ei înşişi prin cerere scrisă,
solicitând concedii până la 1 octombrie a.c.”24.
La 12 octombrie 1940 se întrunesc pentru a cerceta cazurile
semnalate, primarul Aradului-dr. Emil Monţia, ajutor de primar - lt. col.
Mircea Rişcuţia, preşedintele Comunităţii maghiarilor din Arad- dr. Eugen
Palagyi, preotul romano-catolic-Ştefan Karacsonyi şi dr. Ioan Regneală,
inspector financiar al Primăriei Arad. Concluzia la care se ajunge este cea
aşteptată: „nu se adevereşte nimic din cele reclamate”25.În octombrie 1940
numărul funcţionarilor refugiaţi din Ardealul de Nord la Arad şi încadraţi în
administraţia locală creşte ajungând la 69: 39 la 11 octombrie, dintre care 15
din Oradea, 4 din Salonta, 4 din Baia Mare, 3 din Satu Mare, 2 din Cluj,1
din Gherla,1 din Târgu-Mureş,1 din Cernăuţi(Bucovina)26, 4 refugiaţi la 16
octombrie (1 din Cluj,1 din Satu Mare şi 2 din Oradea), la 21 octombrie- 1
refugiat din Oradea, la 24 octombrie-10 refugiaţi (7 din Oradea,1 din Satu
Mare, 1 din Carei şi 1 din Şimleul Silvaniei), la 2 noiembrie-5 refugiaţi (3
din Oradea, 1 din Salonta şi 1 din Satu Mare), la 9 noiembrie numai 1
refugiat din Gherla, la 12 noiembrie-3 refugiaţi (2 din Oradea şi 1 din
Gherla), iar la 13 noiembrie-6 refugiaţi (5 din Oradea şi 1 din Salonta)”27.
O serie de documente de arhivă, dovedesc primirea de către familii
arădene, dar şi din judeţ, a refugiaţilor din Odorhei, Cetatea Albă, familii
numeroase cu 5 până la 10 copii şi care, pe lângă faptul că au găsit condiţii
pentru a supravieţui, au găsit şi condiţii pentru a-şi continua studiile. Au fost
cazuri de copii care au terminat 4 clase, sau 7 clase şi au continuat studiile în
diferite localităţi, de la Lipova până la liceele din Arad.
Deşi România era marcată din plin de desfăşurarea războiului, pentru
oraşul şi judeţul Arad, afluxul şi sprijinirea materială a refugiaţilor nu a
generat –cum poate ar fi fost de aşteptat-un dezechilibru economic, aflăm
22

Ibidem, f. 4.
Ibidem.
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Ibidem, f. 6.
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Ibidem, Fond Primăria Municipiului Arad, dos. 265/1940, f. 4.
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Ibidem, dos. 259/1940.
27
Ibidem.
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din rapoartele intrate la Primăria Aradului şi Prefectura Judeţului Arad. În
septembrie 1940, autorităţile Aradului împreună cu şefii Bisericii Catolice,ai
Bisericii Ortodoxe s-au întâlnit pentru a face o prezentare a situaţiei la zi a
oraşului, punând în discuţie posibilităţile Aradului de a primi şi susţine
instituţii de învăţământ superior din centrele universitare aflate în teritoriile
cedate. Astfel, Aradul se oferă să accepte plasarea Universităţii Ardealului şi
a Academiilor de Agricultură şi Comerţ din Cluj28. De altfel, studenţii de la
Academia Comercială din Cluj adresează la în noiembrie 1940 un memoriu
pentru mutarea acestei instituţii la Arad, motivând” lipsa unui local
corespunzător - cel repartizat fiind impropriu în urma cutremurului din 10
noiembrie 1940, viaţa excesiv de scumpă, pentru studenţi fiind o
imposibilitate de a urma cursurile, lipsa de studenţi din cauza vieţii scumpe
şi a distanţei de căminul studenţesc din Crişana şi Banat”29. Din aceste
motive, susţin studenţii „…conducătorii Academiei, după informaţiunile
noastre, vreau să mute sediul Academiei de la Braşov într-un alt oraş al
Ardealului neocupat. „Sunt respinse de asemenea şi locaţiile de la Alba
Iulia,Timişoara şi Sibiu, care „ar însemna favorizarea elementelor
minoritare faţă de populaţia românească”30. Aradul reprezenta la acea dată
un centru economic şi financiar de mare importanţă, „aşezat în spaţiul vital
al Crişanei şi legat cu interese economice şi comunicaţii ideale cu
Banatul….deci locul unde trebuie să existe elemente pregătite pentru comerţ
şi industrie, este necesar ca Academia Comercială să fie mutată în acest
oraş”31. Argumentele sunt edificatoare: un număr mare de absolvenţi de
şcoli comerciale la Arad,Timişoara, Lipova, Oradea, Lugoj, Haţeg, care sunt
privaţi de posibilitatea de a studia datorită distanţei mari până la Braşov;
Aradul beneficiază de întreprinderi cu capital străin,permiţând studenţilor să
lucreze pentru a se putea întreţine la studii,dar şi posibilităţi mari de cazare.
Se propune în acest scop clădirea fostului Gimnaziu „Iosif Vulcan”
(str.Brătianu)32. Prin mutarea acestei instituţii în Arad, s-ar împlini una
dintre cele mai mari deziderate a acestui oraş şi judeţ românesc, pe tărâmul
vieţii culturale,atunci când alte oraşe au primit înainte cât şi mai recent,
instituţii cari au ridicat nivelul şi prestigiul lor. Aradul a fost întotdeauna
ocolit, deci se cuvine ca toţi fii acestui oraş să depună toate eforturile pentru
împlinirea acestei cauze-se arăta în memoriul studenţilor din 14 noiembrie
28

Ibidem,
Ibidem, dos.297/1940, Memoriul studenţilor dela Academia comercială pentru aducerea
instituţiei la Arad, 16 noiembrie 1940, f. 1.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
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1940”33- se arăta în memoriul studenţilor români. Din păcate memoriul
studenţilor, ca şi demersurile oficialităţilor locale arădene nu au fost luate în
consideraţie, Academia de Comerţ rămânând la Braşov.
Cea mai importantă acţiune a evreimii arădene a fost sprijinirea
refugiaţilor. Primii dintre ei au venit în toamna şi iarna anului 1939. Alte
sute au sosit mai târziu din Polonia şi Slovacia, iar în vara anului 1944, din
Ardealul de Nord. Haim Wurzel a (Hanoar Hazioni) a descris pe larg
contribuţia tineretului arădean în această acţiune umanitară: înfiinţarea
centrelor de întâmpinare, de repartizare la locuinţele evreilor. Această
acţiune a fost descrisă şi de dr. Deutsch Francisc într-un articol apărut în
cartea „Tanuk vagyunk” (Suntem martori), în redactarea lui Galili
(Gemeiner) Erwin, cu subtitlul „amănunte din acţiunea de salvare
arădană”34. Merită a fi consemnate de asemenea amintirile lui Rafael (Razi)
Rosenberg din Mediaş, trimisul doctorului Zissu pentru organizarea acţiunii
denumite „Tiul” (Plimbare) în zona Arad, amintiri consemnate în cartea lui
Baruch Camin35, amintind ajutorul dat de Feig Abraham, Scharfstein,
Weinberger şi Kreiger.Sunt evidenţiaţi de asemenea colaboratorii săi:
Mordehai Rossel, Shabtai Nissel, Haim Wurzel, Abramovici şi Haia Vider.
Dintre gordoniştii arădeni, cu o deosebit, fructuoasă şi curajoasă activitate sau remarcat Lasner Ezra, Mişu şi Jehudit Cohen, şi Mandel Bela (Efraim)36.
Un moment deosebit de interesant pentru acele zile, chiar dacă
acesta a rămas multă vreme necunoscut pentru mulţi, a fost trecerea prin
Arad a unor paraşutişti din Brigada Evreiască, lansaţi de către aviaţia
engleză. Există în acest sens o întreagă literatură apărută în Israel asupra
pregătirii şi activităţii acestor paraşutişti. Astfel, putem cita cartea unuia
dintre ei, Baruch Camin, mai sus amintită, precum şi lucrarea cunoscutului
publicist Amos Etinger Tzniha iveret (Paraşutarea oarbă)37.
În ziua de 4 iunie 1944, au fost lansaţi în zona Curtici-pecica, doi
paraşutişti şi anume: Dan Şaike(Trachtenberg) din chibuţul Nir-Am şi
Itzhak (Mano 0 Ben Efraim din chibuţul Şamir (Galil). Aceştia au ajuns la
Arad şi s-au prezentat la Templul Comunităţii ortodoxe. La început au fost
primiţi cu multă neîncredere, deoarece afirmau că sunt refugiaţi din Ungaria
33

Ibidem.
Istoria evreimii arădene (în continuare, Istoria evreimii arădene...), Ed.Minimum, 1996,
p. 104.
35
Vezi pentru detalii Baruch Camin, Haţniha vehabriha im Jehudei Romania betkufat
Hashoahevehareia(Paraşutare şi evadare-cu evreii din România în perioada Holocaustului
şi după aceea), Ed. Tel Aviv, 1986.
36
Istoria evreimii arădene............, p. 104.
37
Pentru detalii vezi Amos Etinger, Ţniha iveret (Lansare oarbă), ed.Tel Aviv, 1986.
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şi nu ştiu „o boabă ungureşte”. Au fost cazaţi într-o magazie a băii rituale
aparţinând Comunităţii ortodoxe şi după câteva zile li s-a asigurat
continuarea drumului spre Bucureşti. Doar târziu s-a descoperit adevărata
identitate a lui Dan Şaike, meritul său fiind coordonarea alialei a numeroşi
evrei din ţările Europei Răsăritene spre Israel38.
Continuarea acţiunii de emigrare spre Palestina a devenit posibilă în
condiţiile tolerării ei parţiale de către autorităţile româneşti în anul 1944. Şi
organizaţiile sioniste din Arad s-au încadrat, începând din iarna anilor 19431944 în această acţiune de alia. Au fost şi tineri arădeni între cei ce s-au
îmbarcat pe vapoarele Mariţa I-II, Milca I-II, Kasbeh, după cum un număr
de arădeni au făcut parte din cele circa 1000 de persoane care au plecat în
vara anului 1944 pe bordul vaselor Moreno, Bulbul şi Mefkure.Primele
două au sosit cu bine la destinaţie, în schimb, vasul Mefkure a fost
scufundat în largul Mării Negre, probabil de către un submarin german. Din
cei 379 de pasageri numai 4 au putut fi salvaţi. Printre victimele arădene ae
aflau membrii familiei Stern (Emeric, Eva şi Fredi), Bergman Paul, soţia şi
cei doi copii ai farmacistului dr. Renyi, Koves Hava, fiica cunoscutei
activiste koves Boske, Stossel Israel, surorile Rachel şi Jehudit Schleifer,
Wexler Meir, Frish Nuşi (Nina), Grosz Mordechai (Carol), Rotschild Itzhak
din comuna Gurahonţ, Bruder Haia, Herstig Abraham, Tsopper Haia,
Falkovics Ibi şi Szalpeter Dora39.
Se presupune că 12.000 de refugiaţi
au trecut prin Arad.
Comunitatea arădeană a evreilor, beneficiind şi de susţinerea Jointului, ca şi
de ajutorul Crucii Roşii Internaţionale le-a acordat întreg sprijinul necesar.
Începând de la sosirea lor în punctul de graniţă Curtici, continuând cu gara
CFR din Arad, au fost create cămine provizorii cu dormitoare, instalaţii
sanitare şi puncte de ajutor cu hrană şi îmbrăcăminte40.
La 70 de ani de la tristul şi dramaticul moment din istoria
Ardealului, dar şi a României, e mai întrebăm dacă a fost arbitraj sau dictat
la 30 august 1940.În istoria relaţiilor internaţionale,arbitrajul este cunoscut
încă din antichitate-cazul cetăţilor greceşti .El a fost prezent şi în epocile
care au urmat,iar pe baza practicii internaţionale în acest domeniu,s-au
cristalizat o serie de norma referitoare la el. Codificarea acestor norme
privind arbitrajul internaţional s-a făcut, în primul rând, prin cele două
convenţii de la Haga pentru reglementarea paşnică a conflictelor din 29 iulie
1899 şi din 18 octombrie 1907.Ultima dintre ele cuprinde prevederile
Istoria evreimii arădene...,p. 105.
Ibidem; pentru detalii despre această tragedie, vezi Rossel Mordehai, Tic mefkure
(Dosarul Mefkure), ed. Tel Aviv, 1981.
40
Istoria evreimii arădene...., pp. 122-123.
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Convenţiei din 29 iulie 1899 şi cu o serie de completări adoptate de a doua
conferinţă de la Haga din 1907.
Convenţia pentru reglementarea paşnică a conflictelor dintre state
din 18 octombrie 1907, precizează că „Arbitrajul internaţional are ca obiect
rezolvarea diferendelor dintre state prin judecători aleşi de ele şi pe baza
respectării dreptului.”(art.37).Două elemente din această prevedere a
convenţiei sunt definitorii pentru arbitrajul internaţional. Primul: tribunalul
de arbitraj se constituie din judecători aleşi de către statele aflate în diferend,
iar nu autoimpuşi, cum a fost cazul în „arbitrajul”de la Viena din 1940. Al
doilea element este cerinţa ca judecătorii să soluţioneze diferendul supus lor
pe baza respectării dreptului, respectiv a dreptului internaţional, ceea ce nu
s-a întâmplat la „arbitrajul” de la Viena, unde nu s-a făcut nici o referire la
principiile şi normele dreptului internaţional care reglementează chestiunile
teritoriale dintre state.
Convenţia de la Haga din 1907 cere statelor - părţi într-un diferend
supus unui tribunal de arbitraj „să furnizeze Tribunalului, în cea mai mare
măsură posibilă,toate mijloacele necesare adoptării sentinţei privind litigiul
dintre ele” (art.75). Aceasta este nu numai o obligaţie pentru părţile aflate în
diferend,ci şi un drept al lor de a comunica tribunalului de arbitraj toate
probele în susţinerea poziţiei proprii. Ori, în cazul „arbitrajului”de la Viena
nu a existat un tribunal de arbitraj legal constituit şi care să fi audiat părţile
în diferend şi să le garanteze dreptul elementar al lor de a prezenta probe în
faţa instanţei.
Reuniunea de la Viena din 29-30 august 1940,nu a fost convocată ca
urmare a existenţei unui compromis prealabil încheiat de către România cu
Ungaria,pentru a supune diferendul dintre ele unui arbitraj internaţional şi
nici nu au fost aleşi judecătorii tribunalului de către părţile aflate în
diferend, de comun acord. Ministrul Afacerilor Străine al României, Mihail
Manoilescu,în urma discuţiei avută cu Ribbentrop şi Ciano în ziua de 29
august 1940, trimite o telegramă în ţară, prin care comunică decizia celor
doi reprezentanţi ai Axei, „de a cere să acceptăm un arbitraj făcut de
Ribbentrop şi Ciano la Viena, începând din această seară, pentru a se
termina până mâine la amiază…Alternativa pe care mi-au pus-o a fost
următoarea:sau primim arbitrajul astăzi, sau cel mai târziu în cursul nopţii,
aşa ca mâine să se poată da hotărârea…sau dacă nu primim vom fi mâine
atacaţi de Ungaria şi Rusia şi va fi sfârşitul României”41.

41

Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii iulie-august 1940, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1991, pp. 217-218.
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Se poate constata, că peste capul României, Germania nazistă şi
Italia fascistă au impus simulacrul de la Viena în condiţii de ameninţare a
României cu agresiunea şi desfiinţarea ei ca stat independent. Argumentul
că acest „arbitraj”a fost impus României rezultă şi din faptul că la dosarul
„arbitrajului”de la Viena nu există nici o cerere sau, cel puţin, o declaraţie
de acceptare a acestuia de către instituţiile, respectiv autorităţile în drept din
România. Caracterul impus al „arbitrajului”de la Viena rezultă şi este
confirmat prin hotărârea Consiliului de Coroană al României din noaptea de
29-30 august 1940, care la punctul 4 prevede: „Consiliul de Coroană, luând
în deliberare comunicările cu caracter ultimativ făcute de guvernele german
şi italian, a hotărât acceptarea arbitrajului Puterilor Axei asupra tratativelor
româno-ungare”42.
Referindu-se la modul în care a fost tratată România la Viena cu
ocazia aşa-zisului arbitraj, Raoul Bossy, membru al delegaţiei române, scria
următoarele în memoriile sale: „Guvernele Axei fac României o situaţie mai
oribilă decât Uniunea Sovietică, aceasta din urmă a fixat guvernului de la
Bucureşti un termen de 24 de ore pentru a se pronunţa asupra ultimatumului,
pe când Berlinul şi Roma cer un răspuns în timp de trei ore
ultimatumului”43.
Caracterul de dictat, şi nu de arbitraj internaţional al actului de la
Viena din 30 august 1940, a fost afirmat şi de lordul Halifax în discursul
ţinut în Camera Lorzilor în 5 septembrie 1940, când a declarat că hotărârea
de la Viena „este rezultatul unui dictat impus României în mod ilicit de către
Puterile Axei, prin constrângere”44. Iar J.B. Duroselle, conchide: „La 30
august 1940 a fost semnat sub presiunea germano-italiană al „doilea
arbitraj”de la Viena45. Acest fals compromis cuprindea neadevăruri grave,
ca de exemplu afirmaţia că „în convorbirile care au avut loc la Viena în
zilele de 29 şi 39 august 1940, între reprezentanţii Italiei, Germaniei,
României şi Ungariei asupra litigiului pendinte dintre România şi Ungaria,
privitor la teritoriul ce urmează a se ceda Ungariei, reprezentanţii României
şi ai Ungariei, în baza deplinelor lor puteri, au cerut guvernului italian şi
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Ibidem, p. 228.
Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică,vol. II, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1993, p.
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Casile Puşcaş, Al Doilea Război Mondial.Transilvania şi aranjamentele europene(19401944), Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1995, p. XXII.
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Paris, 1978, p. 283.
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guvernului Reich-ului să pună capăt acestui litigiu printr-un arbitraj”46.
Falsă este însăşi afirmaţia din „compromisul”impus, că decizia arbitrală a
fost pronunţată în aceeaşi zi cu adoptarea „compromisului”şi alăturată
acestuia. Dar, este ştiut faptul că un compromis pe care-l încheie statele
aflate într-un diferend şi decizia arbitrală sunt două acte internaţionale
distincte ca sursă şi separate în timp.
„Compromisul”de la Viena suferă de asemenea de un viciu de
formă, fiind semnat incomplet de către delegaţia română, deoarece unul
dintre cei care trebuia să-l semneze a refuzat acest lucru (Valer Pop).
Deplinele puteri date de regele României, Carol al II-lea, delegaţiei române
participantă la reuniunea de la Viena, se referă deopotrivă la Mihail
Manoilescu şi Valer Pop, care erau împuterniciţi „să accepte arbitrajul
Germaniei şi Italiei în chestiunile pendinte dintre România şi regatul
Ungariei…”47. Acest viciu de formă, esenţial însă pentru validitatea actului
de la Viena, alături de viciul de consimţământ cu privire la compromisul
care a fost impus, anulează valoarea juridică a întregului demers de la Viena
din 30 august 1940. Actul de la Viena, neavând valoare juridică, a instituit
doar o stare de fapt vremelnică. Totodată, el reprezintă un exemplu grăitor al
concepţiei naţional-socialiste asupra dreptului, în general şi asupra dreptului
internaţional, în special. Conform acestei concepţii, forţa primează în faţa
dreptului, iar Fuhrerul era principala sursă a dreptului şi singurul judecător
care stabilea care norme sunt obligatorii48.
Mihail Manoilescu în memoriile sale, creionează astfel epilogul
„arbitrajul” de la Viena: „Ca într-o melodramă de gust învechit, dar plină de
deznodăminte drepte, toţi cei vinovaţi de mutilarea Transilvaniei şi-au
primit o cumplită pedeapsă. Hitler s-a prăbuşit sub ruinele Reichului său;
Mussolini a fost împuşcat ca un fugar la margine de drum; l copiilor
lui;Teleky s-a sinucis când nemţii l-au descoperit că îi trăda; Csaky a murit
în condiţii stranii la două luni după funestul arbitraj, iar Bardossy, ministrul
ungar la Bucureşti, a devenit în urmă prim-ministru, a fost executat în
1946”49.
Aradul-ca oraş şi judeţ - şi-a dovedit deschiderea, toleranţa faţă de
etniile minoritare care au fost de cealaltă parte a baricadei prin modul în
care a reacţionat faţă de Arbitrajul de la Viena iertând, dar neuitând
46
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Mihail Manoilescu, op.cit., pp. 234-235.
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atrocităţile săvârşite asupra semenilor lor din teritoriile cedate. Arbitrajul de
la Viena rămâne, dincolo de aspectul evenimenţial, o lecţie de istorie, din
care au şi încă vor avea de învăţat, în egală măsură cei din tânăra generaţie,
ca şi cei care conduc destinele acestei ţări.
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Violenţa în perioada statului naţional legionar
Ştefan Grosu,
Academia Română
I Nevoia de adevăr
Atât dictatura comunistă cât şi guvernarea legionară s-au impus prin
forţă şi au guvernat prin teroare. Acţiunile acestora s-au desfăşurat în
intregul palier social al comunităţilor (biserici, şcoli, universităţi şi viaţa
privată a oamenilor1. Se poate spune că în vremea regimurilor comunist şi
legionar, România a fost un imens penitenciar, aşa că se poate defini, în
acest sens, că români morali a trăit psihotrauma2. Aşadar, se poate spune
om din România a rămas marcat în plan emoţional de aceste guvernări crude
care au produs suferinţă greu de imaginat3. Se poate vorbi de o încadrare
într-o macro-istorie marcată de probleme politice: ,,creşterea influenţei
Gărzii de Fier; rebeliunea legionară; discriminarea evreilor; intrarea în
război alături de Germania; arestarea lui Ion Antonescu, urmată de alianţa
În acest sens, se poata da exemplul legionarului Eugen Ţurcanu care a devenit torţionar
comunist. ,,Eugen Turcanu este unul dintre personajele cele mai crude şi inumane pe care
le-a putut naşte comunismul din Romania, numele său fiind aproape sinonim cu
„reeducarea de la Piteşti”. (Teodor Danalache, „Eugen Ţurcanu, călaul de la Piteşti”, în
crestinortodox.ro, 26.01.2013) După ce l-au folosit comuniştii l-au împuşcat. ,,Procesul
torţionarilor, printre care s-a numărat şi Eugen Turcanu, a început în luna septembrie şi s-a
terminat în luna noiembrie a anului 1954. Concluzia ipocrită a procesului a fost următoarea:
faptele lui Turcanu au fost o iniţiativă a lui Horia Sima (lider legionar) de a compromite
regimul şi guvernul roman, prin inştiinţarea ţărilor imperialiste asupra atrocităţile săvârşite
de comunişti asupra detinuţilor din puşcării. Astfel, în data de 10 noiembrie 1954, călăulţap-ispăşitor Turcanu a fost condamnat la moarte prin impuşcare, hotărârea fiind aplicată în
ziua de 17 decembrie”. (ibidem)
2
Conceptul este definit de Nicu Ioniţă, Psihotrauma de dedetenţie şi urmările ei. Mărturia
personală şi ştiinţifică a unui supravieţuitor al experimentului Piteşti, Fundaţia Academia
Civică, 2008, pp. 22 – 24.
3
Ibidem, p. 44.
,,Bine ar fi ca omul să nu fie pus în situaţiile prin care am trecut noi, pentru că omul, în
situaţii limită, devine o pradă uşoară a procesului de disoluţie şi face saltul în biologic,
comportându-se ca în existenţa sa primară, când, pentru supravieţuire, toate acţiunile sale
răspund numai apetenţelor biologice”.
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cu URSS; încheierea conflagraţiei; speranţa ca pacea le va aduce libertate şi
prosperitate; şi, în final, încarcerarea celor consideraţi duşmani ai
poporului”4. Întrebarea care se impune este cum mai pot creea adepţi aceste
două ideologii totalitare în rândul contemporanilor. Aceste idelogii
generatoare de monştrii totuşi mai creează adepţi. Se poate aşadar vorbi
despre o updatare a unei aşa zise mişcări neo-legionare şi neo-comuniste
ilustrată prin faptul că avem în preajma noastră omemeni care ridică osanale
legionarilor şi comuniştilor5. Dureros este că acestea se petrec în secolul
XXI dedicat revoluţiei informatice. În aceste condiţii, un studiu asupra
dramelor generate de cele două ideologii devine imperios necesar. Dar acest
demers poate fi făcut doar în condiţiile unui studiu interdisciplinar. Pentru
acurateţea lui presupune abordări de psihologia persoanei, psihologie
socială, de legislaţie, de etică şi nu , în ultimul rând, de o abordare din
perspectiva responsabilităţii vis-a-vis de drepturile inalinabile ale
persoanei6. Atât regimul comunist cât şi guvernarea legionară au vizat, în
mod esenţial, intelectualii, acea pătură socială care ar fi fost capabilă să le
opună rezistenţă în plan ideologic. Comuniştii, odată ajunşi la putere prin
şantajarea Majestăţii Sale Regele Mihai (ameninţarea cu uciderea studenţilor
arestaţi şi oamenilor strânşi în Piaţa Palatului pe 30 decembrie 1947, când sa semnat îm mod forţat abolirea monarhiei)7. În conştiinţa colectivă,
Majestatea Sa s-a impus ca un reper în lupta împotriva legionarilor şi
comuniştilor8.
George Neagoe, ,,Evocări din lumea veche”, în revista.cultura.ro, 26.01.2013.
Este interesat în acest articolul lui Boris Marian Mehr, „Cred şi nu cred în
anticommunism”, în boris-mehr.blogspot.ro, 26.01.2013.
,,Cât timp vom da vina pe comunişti, pe evreii care au adus comunismul (ei, dar
creştinismul nu l-au adus evreii? ) Stalin a fost un fascist-comunist, dacă se poate spune aşa,
la fel şi clonele sale din ţările socialiste. Ne mai trebuie un fascism, un stalinism? Nu, nu
pot fi un nostalgic. Nu sunt nici viitorolog. Dar m-am cam săturat de veşnicele demascări,
de anticomunismul de operetă. Ştiu, au fost oameni care au murit în închisori, la Canal,
mulţi. Generaţia mea a fost o generaţie minţită. Dar generaţia de azi nu este minţită de
politicieni?”
6
În ceea ce priveşte drepturile omului se poate consulta un document proclat de ONU pe 10
decembrie 1948: ,,Declaratia Drepturilor Omului”, în www.onuinfo.ro, 26.01.
7
A se citi în acest sens, Florin Mihai, ,,Comunism – Abdicarea Regelui Mihai”, în
jurnalul.ro, 26.01.2013.
8
,,Monarhia, singurul bastion împotriva comuniştilor”, în adevarul.ro, 26.01.2013.
,,Monarhia reprezenta aproape singurul bastion împotriva comuniştilor şi a Uniunii
Sovietice. Treptat, în anii regimului comunist, această imagine de rezistenţă a început să se
4
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De precizat că, asemeni legionarilor, comuniştii au urmărit crearea
unor singur partid de guvernământ9. Apoi, comuniştii au continuat opera
legionară şi au decimat în închisori elita politică din PNL, PNŢ şi PSD, dar
şi reprezentanţi de seamă ai clerului catolic, greco-catolic, chiar ortodox
precum şi lideri ai societăţii civile10. Despre legătura dintre comunişti şi
legionari s-a discutat chiar şi în document al Siguranţei, în sensul că aceste
două mişcări ,,urmăreau teroarea prin specularea ideii naţionale, sociale şi
luptei contra capitalismului”11 şi ,,au urmărit înarmarea de bande pentru a
trece la revoluţie prin acţiuni de stradă”12. Pe această direcţie merge şi

mai erodeze, dar a rămas ca un reper pentru modernizarea şi democratizarea societăţii
româneşti. Regele Mihai a fost legat, în conştiinţa colectivă, de răsturnarea dictaturii
antonesciene şi de rezistenţa, în anii 1945-1946, la presiunile comuniştilor”.
9
,,Mişcarea Legionară este singura mişcare recunoscută în noul stat, având ca ţel ridicarea
morală şi materială a poporului român şi dezvoltarea puterilor lui creatoare. Generalul Ion
Antonescu este numit Conducătorul Statului Legionar şi Şeful Regimului Legionar.
Vicepriministru este Horia Sima, conducătorul Mişcării Legionare. Se decide încetarea
oricărei lupte între fraţi” (,,STATUL NAŢIONAL LEGIONAR - Bilanţul unei guvernări
(septembrie 1940 – ianuarie 194”, în www.csier.jewishfed.ro, 26.01.2013).
,,După preluarea puterii politice (6 mart. 1945), cu sprijinul nemijlocit al U.R.S.S., P.C.R.,
declarându-se pe sine „forţa conducătoare în stat”, a aplicat modelul sovietic în viaţa
politică, economică şi cultural-ştiinţifică a ţării, modificând în chip dezastruos destinul
României”. (dexonline.ro, 26.01.2013).
10
A se consulta „Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din
România”, în www.presidency.ro, 26.01.2013.
„Istoria Mişcării legionare. 1944–1968 descrie cum a continuat Garda de Fier să existe ca
organizaţie politică după venirea comuniştilor la putere şi cum au coabitat extremiştii de
dreapta cu „oamenii muncii“ (...) La sfârşitul anului 1945, Nicolae Petraşcu, liderul Gărzii
de Fier din ţară, a negociat cu Ministerul de Interne un pact de neutralitate. Comuniştii
Teohari Georgescu şi Ana Pauker s-au angajat să nu-i mai aresteze pe legionari, iar Garda
de Fier urma să nu mai acţioneze în nici un fel contra acţiunilor guvernului de comunizare a
ţării”.
11
Pe Marginea Prăpastiei, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, Bucureşti,
1942, p. 115.
12
Ibidem. Se relatează, în acest sens, că în ziua de 16 decembrie 1940 s-au întâlnit şi au
discutat despre legătura dintre comunişti şi legionari, Prefectul Judeţului Romanaţi, Liber
Târnoveanu şi liderul comunist Gh. Bujor (pp. 113 – 114). Poate că nu întâmplător Nicolae
Ceauşescu era originar din judeţul Romanaţi.
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Constantin I. C. Brătinanu într-o scrisoare adresată lui Ion Antonescu,
sfătuindu-l să nu se alieze cu legionarii13.
Legionarilor li se poate imputa modul abuziv în care s-au propulsat
la putere cât şi atrocităţile din perioada guvernării lor, asasinarea lui Virgil
Madgearu şi Nicolae Iorga şi, nu în ultimul rând, holocaustul declanşat
împotriva evreilor şi ţiganilor, asasinatele de la Jilava14.
Despre faptul că a existat o strânsă legătură între comunişti şi
legionari era conştient şi Nicolae Cristescu, Şeful Servicilor Secrete din
vremea lui Mareşalului Ion Antonescu. Acesta a înfiinţat Secţia II-a de
Contrainformaţii care a urmărit mişcările politice exremiste şi legionare
precum şi legăturile dinte acestea, în acest sens evidenţiindu-se de pilda
conlucrarea lor la rebeliunea din 21 – 23 ianuarie 194115.
,,Stenograma unui discurs al lui Constantin I. C. Brătianu înaintată spre ştiinţa
Generalului Ion Antonescu, 14 februarie 1941”, în Hoover Arhives Standford University
SUA, Colecţia D. G. Popoescu, BOX No. 3.
,,Apoi în rândurile legionare s-au înscris toate orgnizaţiile comuniste cu mentalitatea şi
procedurile bolşevice. Comuniştii au format majoritatea trupelor de asalt legionare conduse
de şefi de cuiburi şi de conducători legionari. O mentalitate de cruzime s-a creat creat
introdusă din alte ţinuturi prin oameni care au umplut cadrele legionare. Cruzime care nu a
existat altădatp în rândurile blândului nostru popor. Din întreprinderile cu participarea
statului şi a Băncii Naţionale au fost scoşi conducătorii lor şi înlocuiţi cu elemente
legionare cu elemente legionare nepreparate pentru un atare rol. În acelaşi mod, în funcţiile
superioare ale administraţiilor s-au introdus sau au fost avansaţi funcţionari pentru că erau
legionari. Pe deasupra datoriei ce aceştia aveau ca să conducă instituţiile cu devotament,
domnea cuvântul de ordine legionar care venea de la Horia Sima. În scurt timp s-au
legionarizat organizări care până atunci funcţionau în afară de influenţe politice şi s-a
anarhizat ţara prin curentul comunist care stăpânea mentalitatea organizaţiilor legionare.”
14
Pe Marginea Prăpastiei, vol. I, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului,
Bucureşti, 1942, pp. 131 – 133.
15
A se vedea, în aces sens, Paul Ştefănescu, Istoria Serviciilor Secrete româneşti, Editura
Divers Press, Bucureşti, 1994, pp. 155 – 160; Aurică Simion, Armata Română contra
Gărzii de Fier, în M. I., nr. 1/1991, p. 30 precum şi Ivor Porter, Operaţia Antonimus,
Editura Bucureşti, 1991.
,,Un mare dar de la Dumnezeu în Lumea Regelui, editor Principele Radu Al României,
Editura Polirom, pp. 136 - 139 unde se arată din cauya măsurilor paranoide ale Securităţii
după abdicarea forţată a Regelui Mihai din 30 decembrie 1947, în decembrie 1989 a avut
loc o revoltă sângeroasă, iar România nu a avut parte de o elită experimentată şi atfel a
devenit uşor pentru un grup de nomenclaturişti experimentaşi să ia puterea. În amintirea
Regelui Mihai există o ,,ţară relativ prosperă, cu o bună educaşie, cu oameni de stat
excepţionali precum Maniu, Titulescu, Brătienii, marii artişti, muzicieni, scriitori şi
proprietate agrară reformată” (Ivor Porter, op. cit., p. 137).
13
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De precizat că aria de studiu a acestei lucrări se va focaliza doar
asupra violenţelor şi fărădelegilor din timpul guvernării legionare legionare
care au marcat istoria naţională din secolul XX16.
II Contextul istoric al venirii legionari lor la putere
Pe 4 ianuarie 1926, Parlamentul României adoptat o rezoluţie bazată
pe hotârârile Consiliului de Coriană în care Principele Mihai era proclamat
drept prinţ moştenitor al României în urma abdicării tatălui său din această
demnitate. Pe 1 ianuarie 1926 fusese deja publicată în Monitorul Oficial
decizia prin care Carol renunţa definitiv la tron şi la drepturile ce îi reveneau
în calitatea sa de prinţ moştenitor17. În jurnalul Reginei Maria au rămas
consemnate conflictele ideologice şi morale pe care le-a avut cu Principele
Carol18. Cu câteva luni înainte să moară, Regina Maria ajunsese să îl
pretuiască pe Regele Mihai, nepotul ei, ajungând să înţeleagă tristeţea care îl
frământa şi reproşându-i fiului ei (revenit pe tron în 1930) că îl trata cu
duşmănie pe toţi membri familiei regale, făcând, astfel, o greleală întrucât :
,,familia unui rege este pădurea care protejează copacul”19. Odată ajuns pe
În acest demers de un real folos sunt documentele din volumele Pe Marginea Prăpastiei,
vol. I şi Vol II, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1942 şi Asasinatele dela Jilava,
Snagov şi Strejnicul, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1941 Aceste sunt documente ale
Siguranţei din perioada guvernării ţării de regimul legionar şi Mareşalui Antonescu şi sunt
de real folos pentru a înţelege, din sursele aşa numite oficiale, ce s-a petrecut atunci.
Aceste lucrări au mare importanţă în acea vreme pentru că prin ele, Eugen Cristescu a
urmărit o propagandă anti-legionară care i-a permis apoi Mareşalului Ion Antonescu să îi
înlăture pe legionari de la putere.
17
A se citi în acest sens, Ioan Scurtu, Criza dinastică din România, Editura Enciplopedică,
Bucureşti, 1996, p. 30. Astăzi se poate spune că dacă atunci Regina Maria ar fi fost
acceptată în Consiliul de Regenţă al Regelui Mihai, cu siguranţă alta ar fi fost soarta ţării.
La vremea respectivă, femeile însă erau privite cu reticenţă în momentul când doreau să se
implice în politică.
18
Un document util de studiu este Regina Maria, Povestea vieţii mele, vol. I – III, Editura
Rao, Bucureşti, 2010. Confesiunile regale cuprind perioada 1914 – 1936 şi acordă un
spaţiu generos confruntărilor ideologice cu Carol I. Grigore Gafencu a consemnat în
memoriile sale că Regina Maria în ultimii ei ani de viaţă era obosită şi frământată de ,,un
singur gând: Regele Carol“ (Grigore Gafencu, Însemnări politice, 1929 - 1939, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1991, notă din 12 februarie 1991) şi din această pricină devine ,,o
frurtuna ce se stăpâneşte greu (ibidem).
19
,,Arhivele Regelui Mihai, Scrisoare a Reginei Maria către Carol” nedatată, apud Ivor
Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, traducere de Gabriel Tudor, revizuită de
Christian Mitetelu, Editura Allfa Bucureşti, 2008, p. 47.
16
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tron, Carol al II-lea devine dictator şi pe 10 ianuarie 1937 a instaurat
dictatura regală desfiinţînd partidele politice şi dând puteri sporite uni singur
partid Frontul Renaşterii Naţionale. Despre înclinaţia spre dicatură a lui
Carol al II+lea, vorbeşte chiar fiul lui: ,,convenţiile politice erau distruse, va
spune ulterior Regele Mihai: `nu mai părea deloc ruşinos să elimini câteva
reguli`; din acet motiv, spune el, cei doi lideri ai partidelor politice nu mai
vroiau să aibă de-a face cu tatăl sau, şi mai grav, adaugă Mihai, era faptul că
o asemenea abordare cinică a vieţii politice se răspândise în Europa”20.
Actualmente după o reflexie istorică, Majestatea Sa, Regele Mihai,
consideră că tatal său ,,a căutat să impună absolutismul regal încă din clipa
când s-a întors în România în 1930, deoarece credea …. că înlocuirea
partidelor printr-o concentrare a puterii va fi benefică ţării”21.
În vara anului 1940 au avut loc două majore evenimente care pun la
grea încercare istoria acestei ţări: prăbuşirea graniţelor în urma Dictatului de
la Viena (impusă de către Pactul Ribbentrop–Molotov)22 şi abdicarea
Regelui Carol al II-lea. Pe fondul acestor evenimente s-a prăbuşit sistemul
politic al dictatutii carliste şi în aceste condiţii, se pune problema stabilirii
unei noie echipe de guvernare. La vremea respectivă ,,din punct de vedere
politic, regele Carol a avut patru mari inamici – Iuliu Maniu, Dinu Brătianu,
Nicolae Titulescu şi generalul Antonescu, cel care 1940 va provoca
abdicarea lui”23. După dictatul de la Viena din 29 august 1940, Transilvania
era în pragul izbucnirii unei revolte, iar în toată ţara aveau loc proteste de
stradă. La vremea respectivă, România nu mai era o ţară democratică dar
mulţe persoane ,,priveau cu speranţă către Iuliu Maniu, considerat atunci
politicianul care putea organiza o mişcare de rezistenţă. Armata ar fi putut
face faţă ungurilor dar Iuliu Maniu chiar dacă avea încredere în valorile
democraţiei nu şi-a asumat acest rol şi au mai trecut câţiva ani până când
Regele Mihai a fost îndeajuns de matur spre a-şi putea asuma conducerea
ţării24. Carol al II-lea i-a încredinţat pe 4 septembrie 1940 puterea lui Ion
Ivor Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, op. cit., p. 50.
Ibidem, p. 50.
22
Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop–Molotov,
Editura Danubius, Bucureşti, 1991, pp. 92 – 96.
23
Ivor Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, op. cit., p. 48.
24
Ibidem, pp. 54 – 55. A fost o clipă în care Iuliu Maniu nu a înţeles că putea să joace rolul
de salvator. Totusi trebuie menţionat că era născut în 1873. Soarta lui a fost, însă cumplită.
A fost arestat ăn perioada comunistă, a fost bătut şi a murit în închisoarea de la Sighet.
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Antonescu însărcinundu-l cu formarea unui noi guvern dar acesta i-a cerut
să abdice în următoare zi, iar pe 14 septembrie a instaurat guvernarea
legionară în alianţă cu Horia Sima: atfel, s-a născut Statul Naţional
Legionar. În aceste condiţii, Ion Antonescu a precizat: ,,Aveţi toată
latitudinea, dublaţi toate elementele de la Siguranţă, de la Poliţie, dublaţi cu
legionari, să poarte cămaşă albastră, verde, n-am nimic de spus, dar să facă
parte din aparatul oficial”25. Despre orientarea politică a acesta este
elocventă o scrisoare trimisă către Ion Brătianu în 1942 prin care consideră
evreii răspunzători de decăderea morală a ţării: ,,jidani, care împreună cu
englezii şi americanii, au dictat pacea din 1919”26, iar ,,Ion C. Brătianu a
fost nevoit să primească (în 1878) condiţia înjositoare a acordării de drepturi
cetăţeneşti evreilor, ...datorită căreia s-a jidovit ţara şi s-a compromis
economia românească şi puritatea rasei noastre” astfel încăt „el (Brătianu) ...
a provocat decăderea morală a României prin capitularea în faţa evreilor şi a
francmasonilor, care şi-a căpătat expresia prin instaurarea sistemului
democrat-liberal, ce a acordat drepturi tuturor”27.
Cenzura era aşa de cumplită în perioada respectivă, Ion Antonescu
mergând pănă la interzicerea funeraliilor naţionale pentru Nicolae Titulescu,
mort la Cannes pe 17 martie 1941. Ziarul Universul nu are nici măcar voie
să publice un articol omagial în memoria celui dispărut. De abia în 1992
rămăşiţele lui Nicolae Titulescu au fost aduse La Biserica Sfântul Nicolae
din Scheii Braşovului. Într-o scrisoare adresată către Stelian Popescu,
Director la Ziarul Universul, încearcă un fel de motivare sofistică a
interzicerii funeralilor naţionale pentru marele diplomat: ,,Înţelege, dragă
Stelian, că nu pot lăsa să se publice articolul tău care este foarte frumos (...)
nu pot veni azi, când de abia am stabilit legături amicale cu ţări care m-au
Dupa moarte trupul i-a fost ciopârţit şi nici astăzi nu se ştie unde a fost înmormântat
(Claudiu Pădurean, ,,Cum a murit Iuliu Maniu”, în romanialibera.ro, 27.01.2013.
,,Pentru generaţia noastră el rămâne Voievodul, Sfinxul de la Bădăcin (locul naşterii) care în
anii grei ai comunismului a fost eroul care ne-a făcut să credem că libertatea, demnitatea
sunt idealuri pentru care merită să mori. Ioan Pop a compus în imn dedicat lui Iuliu Maniu
care se cântă în fiecare din 1986, pe 5 februarie (pe 5 februarie 1953 Iuliu Maniu a murit în
inchisoarea de la Sighet)” (,,Imnul lui Iuliu Maniu”, în www.corneliu-coposu.ro,
27.01.2013 19:42:10.
25
Stenogramele Consiliului de Miniştri, 1940, vol.1, p. 103..
26
Jean Ancel, ,,Surse arhivistice despre „Holocaustul din România”, în
www.idee.ro/holocaust, 26.01.2013.
27
Ibidem.
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considerat inamic al lor, cu figura lui Titulescu care are de de fapt drept la
doliu naţional”28. De fapt, marginalizarea lui Nicolae Titulescu fusese
începută de către Regele Carol al II-lea în 1933, iar în februarie 1934
diplomatul s-a aliat cu Maniu, Brătianu şi Mihalache într-o coaliţia
împotriva hitlerizăriii României.29 Era normal ca Nicolae Titulescu a fost
diplomat strălucit, de două ori preşedinte al Ligii Naţiunilor (părintele
ONU), să înţeleagă cât de periculos este un lider totalitar precum Adolf
Hitler.
Lovitura de stat din septembrie 1940 a determinat venirea la putere
a lui Ion Antonescu care ,,în momentul preluarii puterii, la 6 septembrie
1940... avea reputatia unui om incoruptibil, corect, stapân pe sine si pe
deciziile sale”30. Rămăsese totuşi problema alcătuirii unei echipe de
guvernare şi pentru că avea impresia că partidele istorie (PNL şi PNŢ) nu se
bucurau de sprijin popular a les colaborarea cu legionarii: ,,a reînhumat
Gheorghe Magherescu, ,,Puterea de a cere nevinovat, propia moarte”, în Gheoghe
Buzatu, Istorie interzisă, Editura Curierul Doljean, Craiova, 1990, p. 84. Colonelul
Gheorghe Magherescu a lucrat alături de Mareşalul Ion Antonescu. Acesta povesteşte cum
Mareşalul Ion Antonescu i-a consultat pe aghiontanţii lui regelul Carol al II-lea înainte să
ceară abdicarea acestuia. Comandantul Divizei de Gardă, Generalul Coroabă i-a spus că el
nu trage în popor. După ce reuşit să obţină acordul că garda regală nu va interveni când va
cere abdicarea, Ion Antonescu i-a înlăturat sub acuzaţia că l-au trădat pe Rege (pp. 89 – 90).
Aşadar reabilitarea Mareşalului se dovedeşte a fi o iluzie. Acesta credea că aducându-l pe
Regele Mihai pe tron va putea să-l domine pentru că îl credea un copil (Ivor Porter, Mihai I
al României, Regele şi Ţara, op. cit., p. 105)
29
Ivor Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, op. cit., p. 48.
30
Ioan Scurtu, Cucoanele lui Antonescu, în historia.ro, 27.01.2013. După cum se ştie din
istorie Ion Antonescu Nu a acceptat sa aiba comunicare cu Elena Lupescu, desi stia prea
bine ca aceasta îl influenta pe rege în luarea deciziilor sale politice” (ibidem). Mai puţin
cunoscut este însă faptul că soţia lui Maria Antonescu poate fi comparată cu Elena Lupescu.
,,Doamna Maresal facea vizite nu numai în spitale, ci si în institutii de stat, unde era
primita cu toate onorurile de oficialitati. S-a ajuns ca Maria Antonescu sa fie comparată cu
Elena Lupescu, împotriva căreia generalul Antonescu se ridicase în timpul lui Carol al IIlea. Într-un manifest elaborat si difuzat de fruntaşul naţional-ţărănist Nicuşor Graur, în
noiembrie 1942, se putea citi: `Doamna Lupescu lucra sinistru, dar în umbră; d-na Maria
Mareşal Antonescu, cu o inconştienţă deconcertantă, comanda trenuri speciale, e asteptată
în aerodromuri de oficialităţi, i se fac onoruri regale, i se dau banchete şi i se ţin discursuri,
primeşte rapoarte, dă directive preoţilor ţi episcopilor, primarilor şi prefectilor, dezveleşte
statui, inspectează prin Cişmigiu şi se cinematografiază cu o rabdare care întrece cu mult pe
aceea a spectatorilor săi. Cu o voluptate sadică, obligă, forţează şi ordonă nobilelor doamne
din înalta noastra societate săî-i facă garda, să-i ţină trena şi să-i formeze suita în exhibiţiile
ei pe la inaugurări prin ţară`.” (ibidem).
28
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osemintele lui Corneliu Zelea Codreanu şi ale altor legionari, acordânndu-le
calitatea de martiri”31, apoi ,,le-a acordat satisfacţii militare reabilitând pe
legionarii sacrificaţi de Carol al II-lea”32 şi ,,a participat la reînhumarea lui
Codreanu, purtând cămaşa verde legionară, voind să arate că împărtăşeşte
durerea legionarilor pentru pierderea Căpitanului lor”33. Plecând de la
premisa (dovedită ulterior perimată) de a rupe legăturile cu monarhia
constituţională şi cu un trecut pe care îl credea perimat, în spiritul lui Hitler
şi Mussolini se proclamă Comandant Suprem şi îi chemă la guvernare pe
legionari, instaurând regimul naţional legionar La adăpostul personalităţii
lui Ion Antonescu şi chiar beneficiind de un acord tacit al lui, legionarii au
promovat un patriotism exacerbat şi s-au dedat la numeroase abuzuri şi
ilegalităţi culminând cu rebeliunea din ianuarie 1941. Rebeliunea legionară
a fost marcată de un manifest în care arată că: legionarii l-au adus la putere
pe Generalul Ion Antonescu la acea vreme şi că acesta a tradat legiunea, iar
în consecinţă trebuie înlăturat dacă nu face dreptate şi înlătură elementele
masonice iudaizante din guvern. Nu se ştie cu exactitate dacă a existat un
plan de asasinare de legionari a lui Ion Antonescu la o şedinţă a Consiliullui
de Miniştri, dar cert este că Eugen Cristescu s-a folosit de această
stratagemă spre a-l determina înlăturarea legionarilor de la guvernare34.
III România Stat Naţional Legionar
La data de 14 septembrie 1940 România se proclamă stat naţionallegionar în urma mariajului dintre Antonescu şi Sima, conducătorul mişcării
legionare. De precizat că înainte de a impune abdicarea lui Carol al II-lea,
Antonescu a avut discuţii cu Maniu, Brătiau şi Sima şi a decis dar a decis să
colaboreze cu Reichul şi Garda de Fier pentru că dacă veneau la putere
partidele istorice el putea avea oar un portofoliu de ministru şi nu putea
avea puteri dictoriale35. Regele Mihai depusese deja pe 6 septembrie 1940
jurământul faţă de ţară dar în tot în acea zi Ion Antonescu a abolit Consiliul
de Coroană şi a suspendat Constituţia din 1923. Astfel pe 14 mai, Regele
31

Gheorghe Magherescu, Puterea de a cere nevinovat, propia moarte, op. cit. p. 92.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
A se vedea, în acest sens, „Arhiva Serviciului Român de Informaţii”, în fond p, vol. 3, f.
57-58; Anton Alexandrescu, Asemenea nopţii Sfîntul Bartolomeu, în M. I., nr1/1991, p. 45
şi Pe marginea prăpastiei, vol. I, op. cit., pp. 224, 308.
35
Ivor Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, op. cit., pp. 55 – 56.
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Mihai cât şi Regina Elena ,,erau convinşi că legionarii urmăreau să
acapareze complet puterea, până ce românii apucau să se dezmeticească din
şocul abdicării lui Carol”36 şi mai grav ,,era faptul că, după ce le conferise
puteri executive, Antonescu s-ar putut vedea în situaţia de a fi învins de
ei”37. Noua echipă de guvernare este alcătuită, cu excepţia apărarii şi a
portofolilor apărarii şi economice, exclusiv din membri legionari. Dorinţa
legionarilor a fost să beneficieze de tehnicieni verificaţi. Horia Sima a fost
numit vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Au fost, astfel numiţi de
Antonescu ,,în funcţiile de Ministru de Interne şi Prefect al Poliţiei Capitalei
membrii ai Gărzii de Fier şi aceştia au înfiinţat trupe neregulate care
acţionau ca poliţişti, judecători şi călăi”38. La acea vreme Garda de Fier era
o organizaţie paramilitară de tip fascist39. Principiile de guvernare de atunci
Ivor Porter, Mihai I al României, Regele şi Ţara, op. cit., p. 64.
Ibidem, p. 65.
38
Ibidem.
39
Alexander Cretzianu, Relapse Into Bondage, Political Memoirs of a Romanian Diplomat,
1918-1947, The Center for Romanian Studies, Iaşi, 1998, p. 218. Se poate totuşi rezuma în
câteva fraze istoria acestei mişcări fasciste.
,,A fost înfiinţată la 24 iunie 1927 de Corneliu Zelea Codreanu alături de Ion Moţa, Radu
Mironovici, Corneliu Georgescu şi Ilie Gârneaţă. A existat şi un partid politic al mişcării
legionare numit Garda de Fier ,care a fost înfiinţat în 1930 cu scopul de a lupta împotriva
expansiunii comunismului din URSS. Membrii mişcării legionare purtau uniforme de
culoare verde ca simbol al reînnoirii şi erau denumiţi Cămăşile verzi. Salutul formal pe
care îl foloseau era cel fascist. Principalul simbol al mişcării a fost o cruce triplă
reprezentând o reţea de zăbrele de închisoare ca simbol al martirului, denumită şi crucea
arhanghelului Mihail. Faţă de organizaţiile SA sau SS care acţionau doar pe principii
violente, Legiunea Arhanghelului Mihail acorda o mare importanţă religiei ortodoxe.
Mişcarea legionară s-a făcut remarcată şi datorită propagandei de succes pe care a avut-o
prin marşuri, procesiuni religioase, miracole, imnuri patriotice, muncă voluntară şi
campanii în zonele rurale. Majoritatea susţinătorilor erau studenţi şi ţărani. La 29
decembrie 1933 membrii Mişcării legionare l-au asasinat pe prim-ministrul liberal Ion G.
Duca, care cu câteva zile înainte scosese Garda de Fier în afara legii. Asasinarea lui fiind o
răzbunare a membrilor mişcării. În 1938 membrul fondator Corneliu Zelea Codreanu a fost
asasinat, conducerea mişcării fiind preluată de Horia Sima. Ajunsă la putere, Mişcarea
legionară a introdus o serie de legi antisemite dure şi jaful organizat al minorităţii evreieşti.
Asasinatele legionare au afectat circa 2/3 dintre români şi 1/3 dintre evrei.Membrii Gărzii
de Fier au pus la cale cel mai mare pogrom , în care au fost ucişi pest 100 de evrei iar
câţiva dintre aceştia au fost atârnaţi în cârlige la abator şi mutilaţi. Poliţia legionară a
asasinat în penitenciarul de la Jilava 64 de foşti demnitari iar Nicolae Iorga şi Virgil
Madgearu au fost torturaţi şi asasinaţi fără să fie arestaţi. În 1941 Horia Sima şi legionarii
au dat o lovitură de stat împotriva lui Ion Antonescu şi a armatei române, însă Antonescu a
36
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sunt dovadă a relaţiilor cordiale dintre Ion Antonescu şi Horia Sima care
stabilesc împreună metodele guvernării şi ietrează că Bucureştiul se situează
pe axa Roma – Berlin.
,,Noi ne-am aşezat pe axa Roma – Berlin. (...) Cine intră în statul
Naţional-Legionar trebuie să meargă pe direcţia noastră. (...) Facem
statul aşa cum vrem noi. (...) Nu există trădare. (...) Acest lucru l-am
pus la punct cu dl Horia Sima, Nu există diverenţe de opinii”40.
Ion Antonescu l-a numit la conducerea Serviciilor Secrete de
Informaţii pe Eugen Cristescu la 15 noiembrie 1944 după ce mai înainte îl
arestase pe fostul şef al acestei instituţii Mihai Moruzov (1924-1940),
considerat creatorul Serviciului Român de Informaţii41 pe care l-a eliminat,
apoi împreună cu Horia Sima, de bună seamă de teamă ca acesta să nu
divulge informaţii compromiţătoare42.
reuşit să-i înfrângă, legionarii fiind înlăturaţi de la guvernare. Horia Sima şi alţi legionari sau refugiat în Germania unde au fost cazaţi în lagărele de concentrare Buchenwald, Dachau
şi Rostock.”( Lavinia Irimia, ,,10 lucruri de ştiut despre... Mişcarea legionară”, în
historia.ro, 28.01.2013 00:55:14).
40
Stenograma Consiliului de Miniştrii, 18 septembrie 1940. A se vedea, în acest sens şi că
există un document oficial prin care Ion Antonescu le dă mînă liberă legionarilor.
,,Aveţi toată latitudinea, dublaţi toate elementele de la Siguranţă, de la Poliţie, dublaţi cu
legionari, să poarte cămaşă albastră, verde, n-am nimic de spus, dar să facă parte din
aparatul oficial” ( Stenogramele Consiliului de Miniştri, vol.1, p.103).
41
,,Arhiva Serviciului Român de Informaţii”, în fond d, dosar m. 8097, f. 6 - 22.
,,Serviciul Secret al armatei este opera subsemnatului, pentru a cărui realizare a fost nevoie
de timp îndelungat şi eu nu pot decât să am deplină satisfacţie că după 24 de ani de eforturi
continui, în care timp n-am beneficiat de nici un concediu, nici măcar de cel legal de o lună
pe an, aceasta operă constructivă aduce un serviciu real, corespunzător necesităţilor
armatelor statului”.
42
La venirea lui Eugen Cristescu denumirea de Serviciului Secret de Informaţii al Armatei
Române a fost schimbată în Serviciilor Secrete de Informaţii. Înlăturarea lui Moruzov nu a
fost întâmplătoare.
„Din noiembrie 1938, odată cu asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, sub pretextul că ar
fi vrut să fugă de sub escortă, regele Carol al II-lea a declanşat o prigoană dezlănţuită
împotriva membrilor Gărzii de Fier. Mulţi legionari, între care şi Horia Sima, au fugit în
Germania. însă în primăvara lui ’40, paradoxal, Horia Sima revine în România, unde era cu
certitudine aşteptat, şi Mihail Moruzov, şeful serviciului secret de la Bucureşti, îl ia sub
protecţie şi îi mijloceşte împăcarea cu Suveranul. (...) La 11 mai 1949, Ion Gigurtu, fost
prim-ministru în vara lui ’40, în al cărui cabinet a participat şi Horia Sima (timp de 4 zile,
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S-au declanşat, în ţară, atrocităţi sub ocrotirea Poliţiei legionare.
Lista abuzurilor acesteia este greu de inventariat: descinderi şi arestări
ilegale, schingiuri, deposedări de averi înfăptuite împotruva evreilor precum
şi asupra unor cetăţeni români cât şi asupra unor aşa numiţă români neaoşi43.
În acest sens, ,,parchetele generale au înregistrat din diferite judeţe
între 4 - 8 iulie 1940), se afla arestat în celulele de la subsolul Ministerului de Interne, ca
fost demnitar sub regimul lui Carol al II-lea. Ion Gigurtu s-a spovedit informatorului cu
care împărţea celula cu nume de cod Petrică, asigurându-l că Horia Sima era un criminal de
o speţă abjectă. Colaborase cu Mihail Moruzov la lichidarea lui Corneliu Codreanu,
părăsind apoi România, cu toate că era protejat de serviciul secret. `Rămânerea lui în ţară ar
fi trezit suspiciuni printre legionari`, i-a mai spus Ion Gigurtu informatorului alocat celulei
în care era reţinut, `şi, în afară de asta, Mihail Moruzov a profitat de prilej pentru a-i
încredinţa o misiune de spionaj în Reich`. (…) Şi mai interesant, a doua zi, la 7 septembrie
1940, a descins la Bucureşti şi Wilhelm Canaris. La întrevederea acestuia cu Ion Antonescu
legionarii n-au fost admişi. Desigur, s-a discutat şi despre Mihail Moruzov, în favoarea
căruia şeful Abwehrului nu a mişcat un deget, şi despre semnele de întrebare referitoare la
atitudinile lui Horia Sima, dar mai ales asupra reorganizării serviciului secret românesc. şi
legionarilor nu li s-au rezervat nici locuri şi nici roluri în structurile speciale din România,
cu toate că ţara devenise stat naţional-legionar. Nu întâmplător, şi în lunile următoare, toate
tentativele lui Horia Sima de a introduce oamenii săi în Serviciul Special de Informaţii,
condus de acum de Eugen Cristescu şi aflat în dependenţa directă a Preşedinţiei Consiliului
de Miniştri, au fost retezate scurt de generalul Ion Antonescu. Deocamdată, din punctul de
vedere al comandantului legionar, trebuia lichidat într-o primă urgenţă Mihail Moruzov,
pentru că ştia foarte multe. şi cine putea să prevadă ce putea să dezvăluie dacă ar fi
compărut drept inculpat într-un proces iminent? Chestiunea s-a aranjat în noaptea de 26
spre 27 noiembrie 1940, când legionarii au declanşat masacrul de la penitenciarul Jilava.
Nu a fost asasinat numai Mihail Moruzov, ci şi unul dintre secunzii săi importanţi, Nicky
ştefănescu, cu prestigiul consolidat încă de când era comisar în structurile Siguranţei
Statului. Nu se putea ca acesta, la rândul lui, să nu ştie câte ceva despre spionajul practicat
de comandantul legionar în Germania. în cazul când Mihail Moruzov ar fi făcut un infarct,
cine ar fi primit rapoartele lui Horia Sima din Reich? Nicky ştefănescu, desigur. După
masacru, Horia Sima s-a jurat că nu a avut nici un fel de relaţie cu ceea ce s-a întâmplat la
Jilava. (…) Eugen Cristescu, care, cum este lesne de înţeles, preluase şi arhivele fostului
serviciu secret condus de Mihail Moruzov. Nu era exclus ca în aceste arhive să se fi aflat
documente care l-ar fi compromis. Nu numai în Germania, ci şi în România, care începuse
să joace deschis pe cartea Germaniei. Ca să trecem şi peste faptul că Eugen Cristescu era un
inamic redutabil al legionarilor încă din anii ’30. (…) Nu este vorba doar despre faptul
dacă liderul legionar era dezlegat sau legat când a fost luat pe sus şi transportat în
Germania. După dispariţia comandantului legionar din ţară, Ion Antonescu i-a mai legat o
ghiulea de picior, publicând documentele care atestau relaţiile lui cu Mihail Moruzov.
(Mihai Pelin, ,,Horia Sima – spionul lui Mihail Moruzov în Reich?”, în
mihaipelin.wordpress.com, 27.01.2013).
43
Pe marginea prăpastiei, op. cit., vol. I , pp. 130 – 133.
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abuzurile... facute de legionari, având calitatea de membrii ai poliţiei
legionare, sau de şefi şi de agenţi ai autorităţilor publice, ori pur şi simplu
invocând o misiune importantă din partea organelor legionare, sau simpla
lor calitate de legionari”44. De bună seamă că poliţia ştia de aceste masacre,
dar rămănea pasivă. Se pot consemna, în acest sens, rapoartele ajunse la
organele de justiţie.
În perioada 14.09. 19040 – 27.11.1940 au fost... 450 persoane
maltratate, 333 persoane sechestrate, 9 persoane au fost ucise şi au
avut loc 88 de violări de domiciliu; în 1162 de cazuri bunurile altuia
au fost însuşite de legionari în urma unor tranzacţii fictive pentru un
preţ derizoriu în cel mai fericit caz, sau pentru o sumă care nu a fost
achitată niciodată, 260 de locuniţe au fost ocupate cu forţa; în total
au fost semnalate 3438 de cazuri de rebeliuni şi cu precădere asupra
cetăţenilor evrei”45. Ţelul agresorilor era răzbunarea politică,
răzbunarea personală şi pofta de jaf spune că Poliţia Legionară a
fost totuşi o creaţia diabolică a guvernării legionare”46.
Legionarii reuşesc prin sprijinul lui Ion Antonescu să pună mâna pe
Ministerul de Interne. În ţară se instaurează haosul, iar bandele legionare
acţiunează ca o miliţie paramilitară. Aceste bande de legionari beneficiază
de asemenea de sprijinul Gestatapo-ului.
,,Cu concursul ministrului Petrovicescu, organizaţia legionară a
reuşit să pună mâna pe întreaga conducere a Ministerului de Interne
precum şi pe cea a aparatrului poliţienesc.
44

Ibidem, p, 131.
Ibidemt., vol. I, p. 133.
46
Interesant este că Horia Sima îl consideră vinovat doar pe Ion Antonescu de înfiinţarea
Poliţiei Legionare după cum rezultă din Horia Sima, „Era libertăţii, Statil Naţional
Legionar”, vol I, în fgmanu.ro, 28.01.2013.
,,Multă lume şi-a închipuit, şi chiar unii legionari - dupa cele scrise în Pe Marginea
Prapastiei - ca politia legionară a fost creată de mine, independent de Conducerea Statului.
Nici cel puţin nu mi-a trecut prin gând sa fondez o politţe paralelă cu organele oficiale.
Cum era sa provoc tocmai în acele momente, când abia începuse guvernarea legionară, pe
Şeful Statului, demonstrându-i, prin organizarea unui corp de poliţtie recrutat din sânul
mişcării, că nu aveam o eventuală răfuială? În realitate, Generalul Antonescu este autorul
politiei legionare, ca al multor altor acţiuni ce le-a patronat, pe care mai târziu le-a renegat
si le-a transformat în capete de acuzatie contra noastră”.
45
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Armamentul din dotarea poliţiei legionare şi a formaţiunilor paramilitare subordonate provenea din spargeri, confiscări ilegale,
dezarmarea unor unităţi militare sau din exterior. Gestapo-ul
susţinător al mişcării, a pus la dispoziţia legionarilor cantităţi mari de
arme şi muniţii”47.
Printre manifestările violenţă – tip ale mişcării legionare se
încadrează persecuţia politică a adversarilor politici, mergînd pînă la
aspectul ultim manifestat prin suprimarea fizică a acelora se făceau vinovaţi
cei care au fost prigoniţi de către legionari era delict împotriva ideologiei:
,,schingiuriile la care supuneau legionarii victimele sunt demne de antologia
faptelelor de tortură ale închiziţiei medivale; bătăile erau alternate cu legarea
la stâlpul infamiei, pe frig mare era adesea moartea”48. Un punct culminant
al violenţei guvernării Antonescu-Sima l-a constituit masacrul din perioada
26 – 27 noimebrie 1940. Masacrul a fost incheiat prin asasinarea în Pădurea
Ştreşnicul a lui Nicolae Iorga şi a lui Virgil Madgearu în Pădurea Snagov49.
Atrocităţile nu s-au oprit după desfiinţarea Poliţiei Legionare în urma
Masacrului de la Jilava (26 – 27 noiembrie 1940).
Acest referat a avut în vedere decât abuzurile care au avut loc pînă la
rebeliunea din ianuarie 1941. Guvernul Antonescu – Sima a pus în practică
legi antisemite şi a jefuit într-un mod aşa numit organizat comunitatea
evreiască. Totuşi, culmea violenţei legionare contra evreilor s-a manifestat
Miliana Şerbu, „Ofensiva Legionară, noiembrie 1940”, în revistapentrupatrie.ro, în
27.01.2013.
48
Pe marginea prăpastiei, vol. I , p. 133.
49
Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Şterjnicul, op. cit.,41, pp. 393 – 399.
,,În fapt În noaptea de 26/27 Noiemvrie 1940, în celulele corpului Închisorii Militare din
Jilava au fost asasinate 64 de persoane, foşti deminari ai Statului, ofiţeri
superiori,magistraţi, civili şi militari, funcţionari superiori de stat, ofiţeri de jandarmi,
agenţi de poliţie (...). Uciderea acestora s-a făcut după cum se constată din cele 58 de
rapoarre medico legale şi 4 rapoarte de autopsie, prin armă de foc, unele cadavre
prezentând însă şi răni în profunzimea capului şi a feţei. În aceeiaşi noapte înspre orele 3,
au fost ucişi prin aceleaşi procedee au fost ucişi în celulele poliţiei sociale din Prefectura
Poliţiei Capitalei comisari (în număr de 3) (...) În cursul zilei de 27 Noiembrie 1940, înspre
orele 14,30 fostul Ministru Virgil Madgearu a fost ridicat de la domiciliul său (...). Câteva
ceasuri mai târziu trupul spu a fost găsit în Pădurea Snagov. (...) În aceeaiaşi zi spre seară ,
profesorul N. Iorga a fost ridicat cu forţa (...). În dimineaţa zilei de 28 Noeiembrie 1940,
cadavrul bătrînului profesor a fost găsit străpuns de gloanţe... la Est de comuna Ştreşnicu
(...)”.
47

226

s-a manifestat în timpul rebeliunii din 21 –n 23 ianuarie 1941 prin aşa
numitul Pogrom de la Bucureşti despre care Raportul Comisiei
Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România afirmă că nu a
constituit ,,un eveniment izolat, rupt de atmosfera opresivă şi de persecuţiile
tipice din statul naţional-legionar, ci punctul culminant al evoluţiilor
evenimentelor”.50 După neutralizarea rebeliuni din ianuarie 1941 a avut loc
un aşa numit proces, iar din datele ce au rămas de atunci rezultă că, de fapt,
în foarte multe cazuri a lipsit finalitatea actului juridic51.
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Atacul aerian anglo-american asupra Aradului
(3 iulie 1944)
Alin Spânu,
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti
Abstract
On the 3rd July 1944 the Anglo-American airplanes bombed
Romania and one of the targets was Arad city. Astra factory, the train
station, multiple plants and houses were hit, producing 133 deaths and a lot
of damages. The Police and Special Intelligence Service have reported the
situation from Arad after the bombing and have the authorities acted to
Bucharest.
Cuvinte cheie: Arad, bombardament aerian, pagube, Poliţie, Serviciul
Special de Informaţii
Keywords: Arad, aerial bombardment, damages, Police, The Special
Intelligent Service
Activitatea forţelor aeriene anglo-americane în România desfăşurată
în perioada iunie-iulie 1944 a continuat cu „o intensitate sporită”1 faţă de
lunile aprilie şi mai2, însă obiectivul principal a rămas acelaşi, bombardarea
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), fond Preşedinţia
Consiliului de Miniştri-Cabinetul Militar Ion Antonescu (în continuare se va cita PCMCM), dosar 94/1944, f. 3.
2
Pentru mai multe detalii asupra bombardamentelor asupra României în luna aprilie şi mai
1944, a se consulta: Alin Spânu, Pregătirea şi executarea atacurilor aeriene angloamericane asupra României (aprilie 1944), în volumul 100 de ani de învăţământ militar
aeronautic. Tradiţie şi continuitate. Doctrină, instruire şi înzestrare. Personalităţi. Acţiuni
militare (coord. gl. lt. dr. Fănică Cârnu, c-dor. Marius-Mihai Oatu, c-dor. dr. Emil
Cimpoca, c-dor. dr. Marius-Adrian Nicoară), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
Bucureşti, 2013, p. 460-465; idem, Pregătirea şi executarea atacurilor aeriene angloamericane asupra României (mai 1944), în volumul Centenarele aeronauticii militare
române. Doctrină, instruire şi înzestrare. Tradiţie şi continuitate. Personalităţi, acţiuni
militare (coord. gl. lt. dr. Cârnu Fănică, c-dor. drd. Marius-Mihai Oatu, c-dor. dr. MariusAdrian Nicoară, lt. c-dor. Daniel Stan), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
Bucureşti, 2014, p. 446-450.
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industriei petrolifere. În secundar au mai fost atacate căi ferate, triaje, noduri
de comunicaţii, industria de material rulant, cea aeronautică din Braşov şi
avioanele de vânătoare româno-germane aflate la sol. O a doua misiune a
bombardierelor aliate a vizat acţiunile de „intimidare şi demoralizare”3 a
populaţiei, prin mitralierea unor trenuri şi autovehicule, bombardamentele
pe timp de noapte inclusiv asupra centrului Capitalei şi lansarea unor „mari
cantităţi”4 de manifeste. Acestea aveau rolul de a slăbi moralul populaţiei şi
de a crea „un curent de răzvrătire şi o acţiune de mase”5 în vederea ieşirii
României din război.
În cele două luni analizate de Secţia a II-a Informaţii din Marele Stat
Major în colaborare cu Secţia a II-a Informaţii din Statul Major al Aerului sa constatat o schimbare a tacticii utilizate de aviaţia Naţiunilor Unite
deasupra României. În afara unei protecţii din ce în ce mai mari a
bombardierelor cu avioane de vânătoare, acestea din urmă angajau avioanele
româno-germane într-o anumită zonă, în timp ce bombardierele se îndreptau
către obiective din alte zone. Alte schimbări au constat în: atacarea
concomitentă a mai multor obiective aflate în diferite regiuni ale României;
survolarea unor obiective importante (Bucureşti, Ploieşti) „în scop de
derută”6 şi declanşarea atacului asupra altor ţinte (Braşov, Giurgiu, TurnuSeverin); utilizarea aviaţiei de vânătoare pentru a lansa în picaj bombe
puternice de la 2000-4000 m., alternativă la lipsa de rezultate în urma
bombardamentelor de la 7000-8000 m. O particularitate a constat şi aşanumitele „raiduri de releu” (shuttle raids), adică bombardierele plecate din
sudul Italiei nu se întorceau la bazele lor, ci îşi continuau drumul către
URSS, unde aveau pregătite piste şi baze de aprovizionare la Poltava,
Mirgorod şi Piryatin.
În lunile aprilie şi mai 1944 asupra României s-au aflat aparate
aparţinând Escadrelor aeriene 5, 47 şi 304, iar în iunie şi iulie 1944 acestora
li s-au adăugat Escadrele de bombardament 49 (cu avioane B-17) şi 55 (cu
avioane B-24). Acestea au atacat România de 23 de ori (15 atacuri de zi şi 8
de noapte), afectând 40 de localităţi.
Primul atac din luna iulie 1944 a vizat atacarea concomitentă a mai
multor obiective din regiuni diferite. La 3 iulie 1944 un număr de circa 400
de bombardiere au pătruns în România din direcţii diferite şi au lovit

3

ANIC, fond PCM-CM, dosar 94/1944, f. 4.
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem, f. 5.
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Bucureşti, Giurgiu, Timişoara şi Arad7. Pierderile aeriene ale atacatorilor sau cifrat la 15 avioane şi 37 de militari (13 de ofiţeri şi 24 de subofiţeri). A
doua zi, 4 iulie 1944, asaltul aerian a lovit oraşele Piteşti şi Braşov cu 250
de aparate, ţinta principală fiind fabrica de avioane IAR. Atacatorii au
pierdut 6 avioane şi 10 militari (4 ofiţeri şi 6 subofiţeri).
O notă informativă elaborată de Serviciul Special de Informaţii
(SSI) la 3 iulie 1944 a refăcut traseul urmat de avioanele anglo-americane
de la decolare şi până la bombardarea ţintelor din spaţiul românesc: „De la
orele 8,42 până la 9,30 se semnalează decolări de pe aerodromul Brindisi cu
direcţia NE. La orele 9,50 sunt semnalate grupări de numeroase ţinte
deasupra Adriaticei cu direcţia Cetinge, pentru ca la orele 10,40 să fie
semnalate puternice formaţiuni de bombardiere la Sud Belgrad cu vârful
unei formaţiuni monoplane de vânătoare Sud Niş cu direcţia NE. Trei valuri
au intrat între Baziaş şi Calafat şi au atacat Bucureşti şi Giurgiu ca obiective
principale. Alte două valuri au intrat pe la Jimbolia şi Nord Jimbolia şi au
atacat ca obiective principale Timişoara şi Aradul”8. Alarma aeriană a fost
dată la Timişoara la ora 10,52 şi a încetat la ora 13,30, iar la Arad a început
la ora 11,20 şi s-a încheiat la ora 13,32. Cele 80 de bombardiere care au
atacat Timişoara cu bombe explozive şi incendiare au lovit: gara Domniţa
Elena, unde au incendiat vagoane de marfă, de persoane şi cu muniţii; gara
Fabric, unde au fost lovite case de locuit; fabricile Prohasca, România Mare,
Semina, de tutun (CAM), Comerţul Fierului, 20 de remorci de salvare de la
Depozitul Apărării Antiaeriene, două magazii de la Manutanţa Armatei
(toate arse): Au mai fost incendiate edificiile particulare: Institutul Notre
Dame, Hotelurile Dodge, Pension, Metropol şi Splendid, Biserica Catolică,
străzile Milano, Chişinău, Sibiu şi bulevardul Carol. La Arad pagubele s-au
înregistrat la Fabrica de vagoane Astra, gara (clădiri şi linii ferate),
Atelierele CFR, podul de cale ferată spre Oradea, Secţia V-a Mişcare,
căminul de ucenici şi Fabrica de tricotaje; mai multe case incendiate în
cartierul gării, pe strada principală şi pe strada Tudor Vladimirescu.
Chestura Poliţiei Arad a raportat, la 4 iulie 1944, primele date
despre pagubele umane şi materiale, precum şi măsurile luate de autorităţi în
perioada bombardamentului şi imediat după încetarea acestuia (Anexa 1).
Chestorul Stelian Ion a prezentat pagubele produse stabilimentelor de stat,
mai ales infrastructurii feroviare, fabricilor şi imobilelor, de stat şi
7

Un studiu de caz pe acest subiect: Ioan Tuleu, Aradul sub bombele americane, la adresa
www.aradreporter/aradul-sub-bombele-americane.
8
ANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri-Serviciul Special de Informaţii (în
continuare se va cita PCM-SSI), dosar 15/1941, f. 535.
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particulare, care se ridicau la circa 3,5 miliarde de lei. Până la data
respectivă se identificaseră 64 de morţi şi 133 de răniţi în diferite stadii, de
la foarte grav la uşor, între care şi doi poliţişti care se aflau în exerciţiul
funcţiunii. În mod realist, chestorul a menţionat că numărul victimelor „va fi
mai mare”9, cifra finală urmând a fi comunicată după finalizarea lucrărilor la
imobilele distruse.
Un al doilea material, elaborat de Agentura „Ardeal” a SSI la 14
iulie 1944 şi destinat conducerii instituţiei (Anexa 2), a analizat situaţia
Aradului înainte, în timpul şi după bombardamentul aerian. O severă critică
a fost adusă comandorului Vlad, comandantul A.P. din Arad, care lipsea din
localitate fiind plecat la o vânătoare în comuna Moneasa. Evident, zvonurile
nu au întârziat să apară şi menţionau că acesta „şi-ar fi aranjat”10 un
concediu medical pentru a-şi justifica lipsa de la serviciu. Agentura nu a
omis să menţioneze că anterior, în 1943, a mai informat despre conduita
necorespunzătoare a acestuia. Atunci, comandorul Vlad a petrecut 14 zile cu
„o spioană maghiară”11 la vila baronului Andreny din munţii Monesei.
Autorităţile locale au fost criticate pentru „nepricepere”12 în construirea
adăposturilor antiaeriene, toate în parcuri şi în aceeaşi zonă, adică ţinte
perfecte pentru aviaţia inamică. Fabrica Astra a dat dovadă de „miopie”13
atunci când a stabilit zona pentru adăpostul muncitorilor, întrucât acela a
fost bombardat cel mai intens. „Sub orice critică”14 a fost considerată şi
activitatea de salvare şi scoatere de sub dărâmături a celor afectaţi. Lipsa de
pază a perimetrelor a avut ca efect apariţia hoţilor, unele zvonuri
menţionând chiar nume de poliţişti în această postură. Pierderile de vieţi
omeneşti s-au ridicat, până la 8 iulie 1944, la 133 de morţi şi 86 de răniţi (71
grav şi 15 uşor), iar viaţa în oraş „a stagnat complet”15 timp de patru zile.
Părţile pozitive ale raportului au fost faptul că la Fabrica Astra, în
pofida bombardamentului, „utilajul tehnic nu a suferit decât 25%
stricăciuni”16, în timp ce la Atelierele CFR Secţia de Locomotive „este
intactă”17, iar la secţiile de lemnărie „jumătate din utilajul tehnic este încă
Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare se va
cita ACNSAS), fond Documentar, dosar 12732, vol. 4, f. 298.
10
ANIC, fond PCM-SSI, dosar 15/1941, f. 362.
11
Ibidem.
12
Ibidem, f. 363.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, f. 362.
17
Ibidem.
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folosibil”18. De asemenea, la 48 de ore de la atacul aerian CFR şi Societatea
de Telefoane funcţionau aproape normal, motivul fiind o bună coordonare a
acţiunilor de reparare şi refacere a infrastructurii.
Alte şase atacuri aeriene au mai avut loc până la finalul lunii iulie
1944 (9, 15, 22, 26, 28 şi 31), toate fiind îndreptate asupra oraşului Ploieşti,
unde ţintele predilecte au fost rafinăriile Româno-Americană şi Creditul
Minier. Doar în atacul din 31 iulie 1944 au mai fost atacate, ca obiective
secundare, oraşele Bucureşti (depozitul de petrol de la Mogoşoaia, triajul
Chitila) şi Târgovişte (comunicaţii feroviare). La fiecare atac au participat
între 150-300 bombardiere, sprijinite de puternice grupuri de aviaţie de
vânătoare. La finalul lunii s-a constatat doborârea a 41 de avioane şi
capturarea a 146 de militari americani (59 de ofiţeri şi 87 de subofiţeri).
În privinţa acţiunilor viitoare, analiştii militari români au aflat de la
prizonierii anglo-americani, prin exploatare informativă, că România a
devenit un obiectiv secundar pentru Comandamentul aliat, deoarece ţintele
importante au fost distruse. Atacurile din a doua parte a lunii iulie 1944 au
fost „o consecinţă a turburărilor interne”19 din Germania, adică a atentatului
împotriva cancelarului german Adolf Hitler din 20 iulie 1944, care urmau să
fie exploatate printr-o presiune exercitată asupra celorlalţi aliaţi din Axă.
Atacurile aeriene vor continua în România, scopul fiind accelerarea
prăbuşirii Germaniei (prin bombardamente asupra infrastructurii, a zonei
petrolifere, a stabilimentelor industriale) şi demoralizarea populaţiei (care să
ceară ieşirea ţării din război). Într-un număr al Buletinului Escadrei 47 a fost
publicat un articol în care România a fost descrisă ca ţară amică, obligată să
sufere rigorile bombardamentelor pentru că oferă Germaniei tot disponibilul
său de petrol. De asemenea, piloţii au fost atenţionaţi să aibă „aceleaşi
menajamente”20 faţă de România, aşa cum au şi faţă de Iugoslavia.
La nivelul conducerii statului român bombardamentele americane
au decis luarea unor măsuri sporite de apărare antiaeriană, atât pentru
protecţia obiectivelor industriale, cât şi a populaţiei, pentru remedierea
rapidă a pagubelor materiale şi, nu în ultimul rând, cererea de plăţi
compensatorii din partea Germaniei, principala beneficiară a petrolului
românesc. Acest ultim aspect a fost relevat de Mihai Antonescu,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de externe, care în
şedinţa de guvern din 8 iunie 1944 a declarat: „Dacă petrolul este bombardat
se datoreşte, în primul rând, faptului că el serveşte războiului german şi este
18

Ibidem.
ANIC, fond PCM-CM, dosar 94/1944, f. 5.
20
Ibidem, f. 4.
19
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drept şi potrivit ca pagubele să fie suportate de germani”21. Pe aceeaşi linie
s-a înscris şi şedinţa Consiliului de Miniştri pentru evacuări şi apărare
pasivă din 19 iunie 1944, care a avut pe ordinea de zi un punct intitulat
„Finanţarea acţiunii de prevenire şi remediere a efectele atacurilor
aeriene”22.
Conducătorul statului român, mareşalul Ion Antonescu, s-a implicat
personal în această problemă şi, în primul rând, a vizitat locurile bombardate
de aviaţia aliată. A vizitat vestul ţării, Simeria şi Timişoara, la 19 iunie 1944
şi a constatat anumite disfuncţionalităţi ale apărării pasive. În momentul
când s-a dat alarma aeriană au şi apărut bombardierele, ceea ce a dus la
imposibilitatea unor măsuri de apărare pasivă eficiente. Printre altele,
mareşalul Antonescu a declarat: „Noroc că la Timişoara s-au comportat
civilizat: n-au bombardat decât obiective militare, cu o precizie mare”23.
Precizia s-a datorat unei lipse de apărare antiaeriană, folosirea bombelor
luminoase care a condus la reperarea obiectivelor şi bombardarea gării,
triajului, depozitelor şi altor „obiective importante”24. Între deficienţele
identificate de primul-ministru s-au numărat lipsa alarmei aeriene „la
periferia ţării”25, lipsa unui speaker român la Radio Belgrad care să
alarmeze zona de vest a ţării, iar Radio România şi postul Bucegi nu aveau
acoperire la Timişoara. În plus, în pofida instrucţiunilor, nu s-a reuşit
stingerea bombelor incendiare, ceea ce a avut ca efect extinderea focului şi
producerea de pagube majore. Pe de altă parte, stingerea bombelor
incendiare a fost îngreunată de lipsa apei care, conform ordinelor, era oprită
înainte de atacuri şi repornită după două ore de la plecarea bombardierelor.
Luna iulie 1944 a fost ultima în care avioanele anglo-americane au
bombardat România pe întreaga perioadă calendaristică. A urmat luna
august 1944, una fierbinte la propriu şi la figurat pentru România, în care
primele două decade vor fi identice cu lunile anterioare, apoi va avea loc o
schimbare în politica internă, implicit cea externă, prin ieşirea din Axă şi
alăturarea de Naţiunile Unite. Teritoriul naţional va fi sfârtecat de bombe
americane şi sovietice, apoi de cele americane împotriva obiectivelor
germane din România şi de cele germane împotriva românilor. Abia apoi se

21
Marcel-Dumitru Ciucă, Maria Ignat (ed.), Stenogramele şedinţelor Consiliului de
Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. XI (mai – august 1944), Bucureşti, 2008, p. 243.
22
Ibidem, p. 302-305.
23
Ibidem, f. 323.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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va aşterne liniştea aeriană în România, pe măsură ce frontul se va îndepărta
de graniţele ţării, aducând liniştea mult aşteptată.
Anexa 1
Chestura Poliţiei Arad
către Direcţia Generală a Poliţiei

4 iulie 1944

Ca urmare la raportul nostru nr. 4815-S din 3 iulie a.c. trimitem
darea de seamă asupra bombardamentului din 3 iulie a.c. şi efectele lui.
Alarma s-a dat la orele 11,20. Bombardamentul a început la orele
11,32 de avioane americane în număr de circa 100, care au venit în patru
valuri.
Avioanele au aruncat asupra cartierului gării CFR şi vecinătate un
număr de cca. 200 bombe explozive de calibru mare şi mii de bombe
incendiare. Fâşia atinsă de bombardament acoperă cartierul gării pe o
întindere de aproximativ 2,1-2,2, km lungime şi 1,1-1,2 km lăţime. Au
suferit din cauza bombardamentului următoarele instituţii şi întreprinderi:
gara CFR, grav avariată; atelierele principale CFR, grav avariate; magaziile
CFR complet distruse şi liniile de triaj şi garare sunt complet avariate;
uzinele Astra vagoane distruse aproape total; cazarma Regimentului 1
Roşiori distrusă, trei grajduri, iar restul serios avariat; căminul de ucenici,
aripa stângă distrusă; depozitul de fermentare a tutunului, uşor avariat;
depozitul de textile universale, complet distrus; garajul de autobuze şi
camioane a Municipiului Arad, grav avariat; centrul de ocrotire a copiilor,
grav avariat; fabrica de lichior „Zvac”, arsă complet; clădirea inspecţiei
CFR, grav avariată; o parte din fabrica de tricotaje, grav avariată.
Valoarea totală a întreprinderilor de mai sus, aproximativ
3.200.000.000 lei.
Imobile particulare distruse – 184, valoare: 184.000.000 lei.
Imobile particulare grav avariate – 112, valoare: 89.000.000 lei.
Imobile particulare uşor avariate – 84, valoare: 16.800.000 lei.
Total imobile – 381, în valoare de 3.490.000.000 lei
Morţi constatate până în prezent – 64, toţi aşezaţi în cimitirul
Eternitatea.
Răniţi în spitalul judeţean – 54.
Răniţi în spitalul de copii – 5.
Răniţi în spitalul militar – 6.
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Răniţi uşor şi plecaţi – 66.
Total – 133 răniţi.
Numărul total al sinistraţilor – 1001.
Suprafaţa totală a municipiului – 18,5 km, din care a fost bombardată
4,5 km.
În completarea celor cuprinse în darea de seamă care s-a întocmit de
către Comisa de control A.P. raportăm că Comisariatul Circa IV de Poliţie
situat pe strada Peneş Curcanu a fost avariat. Şeful comisariatului, comisarul
Pop Ioan, a fost rănit în apropierea imobilului, la gura unui adăpost. Este
rănit grav la corp, omoplat şi coaste. S-a internat în spital şi de acolo, după
îngrijiri, la domiciliu. De asemenea, gardianul public Mutorin Gh. de la
Comisariatul Circa IV Poliţie a fost surprins în oficiul comisariatului,
scăpând prin mare minune, alegându-se cu un şoc nervos.
Personalul întregii Chesturi de pe raza comisariatelor neatinse,
concentrat cu întreg efectivul, a luat toate măsurile dictate de împrejurări.
Activitatea personalului a început chiar în timpul bombardamentului şi fără
a fi ridicată alarma. Prezenţa peste tot a fost resimţită şi văzută. S-a
procedat, în primul rând, la identificarea răniţilor şi îndrumarea lor la
locurile stabilite de prim ajutor. S-a organizat transportul lor către spitale. Sau trimis de pe teren la Comisariatul IV Poliţie toţi ofiţerii de poliţie şi
agenţi de poliţie pentru identificarea celor morţi. S-au luat măsuri de
transportarea lor la cimitirul Eternitatea. Celor reclamaţi de familie s-au luat
măsuri de transportarea lor la domiciliu.
S-au organizat cu toată energia echipe de dărâmături. S-au luat
măsuri de paza bunurilor sinistrate şi de înfiinţare a două coloane de hipo,
ordonate către comunele indicate în plan. S-a dat ajutor echipelor sanitare şi
tehnice.
Numărul morţilor va fi mai mare. Echipele sunt în curs de lucru şi
dacă scoaterea lor de sub dărâmături se va stabili numărul lor real.
De urmare vom raporta.
Chestor /ss/ Stelian Ion
(Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fond
Documentar, dosar 12732, vol. 4, ff. 297-298)
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S.S.I. Agentura „Ardeal”
Arad

Anexa 2
14 iulie 1944

Notă
În ziua de 3 iulie 1944 Aradul a fost bombardat de aviaţia
americană. Bombardarea s-a efectuat în trei valuri. Primele bombe au fost
lansate la ora 11,30 asupra Fabricii de vagoane şi armament Astra, iar
celelalte două valuri au încadrat ca obiectiv principal gara CFR, în faţa
uzinei Astra şi cartierul şi spatele Astrei, cu obiectivele: Palatul CFR care nu
a fost atins, Fabrica de tricotaje care, de asemenea, nu a fost atinsă decât
foarte puţin, căminul de ucenici, care a fost atins în aripa stângă şi mijloc.
Au mai suferit mari stricăciuni şi edificiile cazărmii Regimentului 1 Roşiori,
colonia Fabricii de textile ITA, fără să fi fost atins utilajul tehnic. De
asemenea, a mai fost bombardat, dar numai cu bombe incendiare, cartierul
din imediata apropiere a Fabricii Astra cu prind între bulevardul Regele
Ferdinand, strada Anton Mocioni şi strada Crişan, unde au ars mai multe
case de locuit. Au mai fost atinse case de locuit din dosul gării, situate în
cartierul Grădişte.
Au suferit distrugere aproape completă în ceea ce priveşte edificiile
Fabricii Astra, edificiile gării, inclusiv magaziile şi unele edificii auxiliare şi
parte din edificiile Atelierelor principale CFR. Se menţionează că, deşi
Astra a fost atinsă cel mai grav, totuşi utilajul tehnic nu a suferit decât 25%
stricăciuni. Pagubele au fost evaluate la aproximativ 25 de milioane de lei.
Asemănător este cazul de la Atelierele principale CFR, unde Secţia de
Locomotive este intactă, cele mai mari stricăciuni sunt la secţiile de
lemnărie, dar şi aici jumătate din utilajul tehnic este încă folosibil.
Edificiul gării propriu-zise a fost atins în plin în trei locuri: în faţa
restaurantului clasa I şi II, în partea mijlocie şi Consumul funcţionarilor
CFR, care a fost distrus în întregime. O parte din magaziile de mărfuri CFR
au ars complet, iar o parte au fost atinse în plin în trei locuri, cauzându-se
mari pagube în mărfuri. Circulaţia s-a restabilit în timp record: după 3 ore
au fost restabilite două linii, iar în ziua de 9 iulie 1944 sunt reconstituite
complet nouă linii, fapt ce a permis să se normalizeze complet traficul de
călători şi mărfuri.
Tot triajul şi liniile de magazinaj au fost bombardate foarte intens pe
o lungime de aproximativ 5 km. Bombardarea obiectivelor arătate mai sus sa făcut cu bombe explozive de 250 şi 500 kg, precum şi cu bombe
incendiare pachet a 25 de bucăţi de câte 2 kg. Teroriştii americani au
încercat să incendieze cerealele păioase lansând pe tot parcursul bombe
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incendiare, însă grâul fiind încă în perioada de coacere, deci cu paiul
neuscat, nu a luat foc decât în jurul bombelor. Au mai fost aruncate bombe
incendiare şi asupra câtorva case din Câmpul Florilor, însă acestea au fost
stinse neproducând nici o pagubă.
Prealarmă nu s-a dat, ci numai alarmă, după care la un interval de 15
minute avioanele au fost deasupra oraşului. Se subliniază că comandantul
A.P., comandorul Vlad, cunoscut prieten al evreilor, ca afacerist şi anglofil,
a lipsit din localitate fiind plecat la o vânătoare în comuna Moneasa, situată
la o distanţă de 96 km de Arad. Persoane oficiale vorbeau în surdină despre
acest fapt şi s-au lansat o serie de zvonuri ca şi cum ar fi o legătură între
plecarea comandorului Vlad şi bombardarea oraşului. În opinia publică se
afirmă că numitul şi-ar fi aranjat certificate de concediu medical pentru
justificarea lipsei de la serviciu. Această agentură a mai semnalat în cursul
anului 1943 că acest ofiţer trăieşte o viaţă care nu cadrează cu situaţia lui şi
cu postul ce-l ocupă. În cursul lunii august 1943 a ţinut o spioană maghiară
cu dânsul la vila baronului Andreny – cabană de vânătoare – situată pe
teritoriul de vânătoare a baronului din munţii Monesei. Timp de 14 zile au
stat complet singuri, izolaţi în acea cabană şi prin munţii din apropiere.
Moralul populaţiei în primele ore după bombardament era
îngrozitor, cuprinşi de panică fugeau în toate părţile fără nici un ţel, toată
viaţa şi-a întrerupt cursul normal. Exploziile şi focurile ce se vedeau la
Fabrica Astra, centrala de forţe şi la Atelierele CFR, care au fost lovite în
plin în rezervoarele de păcură cu capacitate de aproximativ 10 vagoane, au
produs o explozie asemănătoare cu aceea a sondei de gaz metal de la
Mediaş, limbile de foc ridicându-se învelite în nori negrii de fum la zeci de
metri spre cer. După ce avioanele americane în număr de 80 – 100 au plecat
se mai auzea explozia bombelor cu întârziere, din care cauză panica se
menţinea.
În urma bombardamentului viaţa a stagnat complet timp de patru
zile. Acum a mai început să se învioreze. Victime de pe urma acestui
bombardament până în ziua de 8 iulie 1944: au fost identificaţi 133 morţi,
71 grav răniţi şi 15 uşor răniţi. Este de remarcat miopia Fabricii Astra, care
a lăsat întotdeauna de dorit, că nu şi-a organizat adăposturi care să prezinte
oarecare garanţie. A fost ales tocmai locul care a fost bombardat mai intens.
Autorităţile locale au dat dovadă de o complectă nepricepere în
organizarea şi construirea adăposturilor colective, pentru care s-au cheltuit
sume enorme. Astfel, s-au construit adăposturi mari de 200-250 de
persoane, câte două-trei, în parcurile de lângă Mureş şi Palatul Cultural pe o
întindere relativ foarte mică. De la începutul bombardamentelor în România
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aviaţia inamică a bătut cu maximum de intensitate parcurile publice şi în
cazul când Aradul va fi din nou bombardat în adăposturile din parcuri vor fi
foarte multe victime.
Pe de altă parte organizarea muncii pentru salvarea răniţilor,
strângerea cadavrelor şi scoaterea acestora de sub dărâmături este sub orice
critică. În acest scop sunt formate echipe de evrei concentraţi, care muncesc
numai de formă. Organizaţii de lucru admirabile s-au putut vedea la CFR şi
SAR de Telefoane, unde în mai puţin de 48 de ore de la bombardament şi-au
pus liniile în stare de funcţionare aproape normal. Aceasta datorită faptului
că munca a fost dirijată.
În primele ore după bombardament paza locurilor bombardate era
inexistentă sau făcută numai de formă cu militari care nu-şi cunoşteau
consemnul. Din această cauză s-au comis numeroase furturi. Prin oraş
circulă zvonuri că chiar ofiţerii de poliţie care erau însărcinaţi cu
identificarea cadavrelor şi-au însuşit banii acestora. Se vorbeşte despre un
comisar Meşter care identificând un cadavru în asistenţa unui gardian, după
ce i-a scotocit toate buzunarele a găsit un pacheţel cu bani care au dispărut.
Un alt caz ciudat este dispariţia factorului poştal de la Oficiul Poştal nr. 1
din Arad cu suma de 1.234.770 lei, bani care urma să-i distribuie diferitelor
persoane care aveau mandate. După unele informaţii factorul poştal a fost
găsit cu capul tăiat de către un bătrân care îşi căuta fiica printre cadavre.
Bătrânul a luat geanta şi a predat-o unui gardian public, dar nici până în
prezent nu se ştie nimic de banii din geantă. Dirigintele oficiului poştal a
reclamat cazul Biroului de Poliţie Judiciară Militară, însă nici până în
prezent nu s-au găsit urme.
(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de
Miniştri – Serviciul Special de Informaţii, dosar 15/1941, ff. 362-363)
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70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944)
Gabriela Adina Marco,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”
Unul dintre clasicii literaturii latine, Publius Ovidius Naso, spunea:
„Timpurile se schimbă şi noi ne schimbăm odată cu ele”. Adevărat, însă
omenirea nu trebuie să dea uitării evenimentele istorice prin care a trecut,
care i-au influenţat destinul şi i-au creat viitorul. Astfel, pentru România şi
implicit pentru oraşul Arad, anul 2014 reprezintă o perioadă bogată în
aniversări istorice ce trebuie marcate şi sărbătorite pe plan local şi naţional,
având în vedere faptul că aceste evenimente istorice au avut loc în perioade
istorice bine conturare, în urmă cu numere pare de ani, cum ar fi spre
exemplificare: 300 de ani de la martirizarea voievodului Constantin
Brâncoveanu şi a celor patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei,
împreună cu sfetnicul Ianache (august 1714); 150 de ani de la separarea
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania de ierarhia ortodoxă sârbească
(1864); 100 de ani de la izbucnirea primul război mondial (iunie 1914).
Trebuie să nu uităm că oraşul Arad şi cetăţenii săi sunt legaţi sufleteşte de
încă un eveniment istoric, şi anume, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (14
septembrie 1944).
În septembrie 1944, pe fondul retragerii armatei germane şi a
aliaţilor lor spre centrul Europei, Şcoala Militară de la Radna a fost
însărcinată să formeze un detaşament de apărare a defileului Mureşului.
Deviza lor a fost inspirată din celebra lozincă de la Mărăşeşti din timpul
primului război mondial: „NICI PE AICI NU SE TRECE”. Şi, într-adevăr,
trupele germane şi maghiare, mult mai bine echipate (efectiv uman şi
armament) nu au reuşit să treacă de elevii de 18-20 de ani care au ţinut piept
duşmanului la Păuliş. Bătălia a fost scurtă, dar crâncenă. În 14 septembrie,
în ziua când Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică
sărbătoreşte Înălţarea Sfintei Cruci, „Detaşamentul Păuliş” a fost nevoit să
apere valea Mureşului. Pierderile de vieţi omeneşti au fost mari în ambele
tabere, dar succesul a fost al tinerilor români.
Chiar dacă despre evenimentele desfăşurate la Păuliş acum 70 de ani
s-au scris mai multe cărţi şi studii de specialitate, niciodată nu e prea mult
dacă rememorăm încă odată jertfele eroilor care s-au jertfit pe câmpul de
luptă. Printre cei care de-a lungul timpului au pus pe hârtie eroismul celor
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care au luptat pe valea Mureşului se numără: Dumitru Susan (Cel mai greu
examen: Păuliş 1944, edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1989), colonel Petrică
Tănăsescu (Zborul ciocârliei. Eroul căpitan Ioan Fătu, edit. Militară,
Bucureşti, 1978) sau Pavel Galea, (O şcoală militară în război edit. „Vasile
Goldiş” University Press, Arad, 2007, 52 p.), dar lista nu se încheie aici.
Din 14 septembrie 1944 şi până astăzi, an de an, cei care au luat
parte efectivă la acele evenimente, membrii familiilor celor căzuţi, se
întâlnesc să depene amintiri şi să aducă un pios omagiu eroilor patriei căzuţi
la Păuliş. În 20 septembrie 2014, după 70 de ani, sărbătoarea de aducere
aminte a început cu o Sfântă Liturghie la biserica ortodoxă din Păuliş, în
cadrul căreia s-a săvârşit şi o slujbă de parastas pentru tinerii eroi căzuţi pe
câmpul de luptă din apropierea comunei. Slujba religioasă a fost onorată, ca
de altfel în fiecare an, de către ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop al
Aradului, care, în cuvântarea avută cu acest prilej a subliniat: „Biserica a
înscris în pomelnicul jertfelniciei numele tuturor celor care apără credinţa
străbună. … Jertfa celor căzuţi la Păuliş este veşnic pomenită la Altarul
Ceresc. … Înălţarea Sfintei Cruci înseamnă înălţarea Bisericii, a poporului,
a ţării printr-o trăire intensă în duhul ţării pentru a fi mereu gata de jertfa
supremă pentru neam, ţară şi Biserică”. În finalul slujbei religioase, eroii
neamului au fost omagiaţi printr-un scurt program artistic în care elevii de
astăzi ai şcolii din Păuliş au recitat şi au cântat în memoria foştilor elevi ai
şcolii de subofiţeri de la Radna, elevi care şi-au încheiat viaţa apărând
pământul sfânt al patriei. Încet, încet, toţi cei prezenţi (credincioşi, veterani,
reprezentanţi ai armatei şi ai autorităţilor locale) şi-au unit glasurile, cântând
împreună.
Unul dintre co-organizatorii ceremoniilor de comemorare este
părintele Ioan Gheorghe Rusu, preot la parohia Păuliş din anul 1977. Întrun scurt interviu acesta afirma: „La 1 decembrie se împlinesc 37 de ani de
când sunt preot aici, la Păuliş. Pentru unii mult, pentru anii puţin. Din
aceşti 37 de ani, timp de 25 de ani la rând am comemorat în fiecare an eroii
neamului în biserica noastră, fiind întotdeauna prezent episcopul nostru,
alături de un sobor de preoţi. Înainte au fost prezenţi mult mai muţi
luptători. După ʼ89 au fost prezenţi peste 100 de participanţi la
evenimentele celui de-al doilea război mondial, care au venit an de an. Cu
timpul s-au rărit. Astăzi au vârste în jur de 90 de ani (92, 93 de ani). Nu mai
avem pretenţia să fie printre noi, dar rămâne ca noi, cei mai tineri (mă
consider şi eu tânăr) să ducem mai departe tradiţia şi să ne cinstim eroii.
Eu vă mulţumesc că aţi venit la noi şi aţi avut prilejul să vedeţi cum se
cinstesc eroii neamului la Păuliş. Sunt prezenţi militari din toate
garnizoanele. Sunt de la Cluj, Turda, Timişoara, Lugoj. Au exprimat ca în
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fiecare an cinstea şi respectul pentru colegii lor căzuţi în luptele de la
Păuliş. Dumnezeu să ne ajute să împlinim această datorie şi în viitor”.

Preotul Ioan Gheorghe Rusu, împreună cu col. (r.) Nicolae Grosu1
Din an în an tot mai puţini martori ai evenimentelor tragice se adună
în jurul impozantului monument spre a-şi cinsti camarazii de arme rămaşi pe
câmpul de bătălie pentru libertatea ţării şi apărarea credinţei străbune.
Iată ce îşi aminteşte un participant direct la evenimente, acum, după
70 de ani, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război,
secţiunea „Detaşamentul Păuliş”, col. (r) ec. Ion Gherase: „De aici de la
Păuliş am fost prizonier un an. Până la Sopron am ajuns. De acolo eu m-am
întors înapoi. Cei care au dorit să se înroleze în armata germană s-au dus
în Austria. Eu nu am vrut să mă duc. De acolo ne-au dus la muncă la
oameni acasă, unde am lucrat ca şi grăjdar la vite. Am trăit acolo trei luni
de zile. Apoi am fugit din lagăr nouă inşi, dar ne-au prins şi ne-au
Nicolae Grosu – membru al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere, filiala Cluj, cel care a iniţiat propunerea ca în data de 15 ianuarie să se
sărbătorească Ziua Culturii Naţionale.

1
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condamnat la moarte prin împuşcare. Noaptea am fugit iarăşi. Din nouă,
doar doi am ajuns în ţară. Asta este în mare povestea. Dacă nu eram luaţi
la muncă de cetăţeni să ne dea mâncare, noi muream în lagăr, pentru că nu
aveau ungurii nici ei ce să mănânce. Două săptămâni am rătăcit pe câmp,
prin păduri, până a trecut frontul la Budapesta şi m-am întors la şcoala
militară de la Radna. Aici l-am găsit pe generalul Petrescu, care ne-a
decorat cu „Virtutea militară” şi am stat vreo două săptămâni într-un fel de
cantonament de redresare, după care ne-a dat drumul acasă”.

Col. (r) ec. Ion Gherase premiat de autorităţile locale
În continuare povesteşte, pe scurt, despre viaţa trăită după tragicele
evenimente ale războiului: „Am făcut apoi liceul, facultatea, am intrat în
serviciu şi, iată, am ajuns la vârsta de 90 de ani. E o vârstă înaintată, dar
frumoasă. Am avut o viaţă grea, dar frumoasă. Eu am fost şef de ocol silvic
timp de 40 de ani. Am dus-o foarte bine. Am avut o familie bună, dar acum
sunt singur. Am o fată care este farmacistă la Timişoara, ea are două fete
care sunt şi ele farmaciste”.
Povestirile, amintirile depănate de cei ce acum 70 de ani au fost
prezenţi la Păuliş sau pe alte fronturi sunt parcă desprinse dintr-o lume
necunoscută de tinerii din ziua de astăzi, care duc o viaţă mult mai uşoară în
comparaţie cu ceea ce au trăit părinţii şi bunicii noştri în timpul războiului.
Noi, tinerii din ziua de astăzi nu am trăit viaţa de zi cu zi în timp de război şi
ne bucurăm întotdeauna când întâlnim pe cineva care să poată povesti cum
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era dusă viaţa cotidiană, atât de cei plecaţi pe front, cât şi de cei rămaşi
acasă.

Căpitanul în retragere Popescu Mihai premiat de autorităţile locale
Căpitanul în retragere Popescu Mihai rememorează pentru
participanţii la comemorarea de 70 de ani de la lupta de la Păuliş,
evenimentele tragice ale acelor timpuri:
„La data de 12 septembrie 1944 colonelului Alexandru Petrescu,
comandantul şcolii de subofiţeri rezervă infanterie nr. 5 Radna, i se
propune să formeze un detaşament care să apere defileul Mureşului.
Generalul Macici2 porneşte la luptă paralel cu divizia 53 rusă a generalului
Malinovski3. După cucerirea unei localităţi generalul Macici arborează
drapelul României pe o clădire, dar generalul Malinovski smulge drapelul
României şi îl pune pe al Rusiei şi, totodată, îi ia şi comanda Armatei a IVa. Îl trimite la Bucureşti, unde este judecat şi condamnat la moarte, dar
regele Mihai îi comută pedeapsa la închisoare pe viaţă. A mai trăit 5 ani în
închisoarea de la Aiud, unde a şi decedat.
Colonelul Alexandru Petrescu formează detaşamentul şi îi dă
numele de Păuliş, pentru că era pe raza acestei comune. Acest Detaşament
Păuliş era format din 800 de elevi-sergenţi din anul II din Şcoala Militară
Radna, 400 de elevi din anul I care erau încorporaţi de o lună, Divizionul
61 Artilerie grea Craiova cu 200 de militari şi Batalionul 1 din Regimentul
2

Nicolae Macici (n. 7 noiembrie 1886, Craiova - d. 15 iunie 1950, Penitenciarul Aiud) a
fost un general român. În perioada 8 noiembrie 1941 - 12 februarie 1945, generalul de corp
de armată Nicolae Macici a îndeplinit funcţia de comandant al Armatei 1.
3
Rodion Malinovski (1898-1967) a fost unul din comandanţii militari sovietici din timpul
celui de-al doilea război mondial, participând la bătălia de la Stalingrad şi de la Budapesta.
Ulterior a deţinut funcţia de ministru al apărării Uniunii Sovietice (1957-1967).
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96 Infanterie Caraş-Severin care avea un număr de 600 de militari. În total
2000 de militari, dintre care 1600 apţi pentru luptă. Acest detaşament avea
deviza „Cartuşul şi inamicul! Proiectilul şi tancul! Rezistenţă până la
ultimul om!”, fără gând de retragere. Toate acestea s-au respectat cu
sfinţenie, lucru ce a determinat ca trupele duşmane să fie învinse, dar cu
pierderi mari. Batalionul 1 din Regimentul 96 Infanterie Caraş-Severin are
morţi 17 ostaşi şi sublocotenentul Goian Constantin, a cărui corp a fost
găsit pe câmpul de luptă cu gâtul tăiat. 134 de ostaşi răniţi, iar prizonieri
35. Şcoala militară Radna are următorii morţi: căpitanul Fătu Ioan,
sublocotenenţii Cismaru Gheorghe şi Popescu Darius, ... şi un număr de 42
de elevi sergenţi care îşi dorm somnul de veci în cimitirul militar de la
Radna.
Tot şcoala militară de la Radna mai are un număr de 22 de elevi
luaţi prizonieri, din care s-au mai reîntors doi. Unul, Simionescu Emil, la
trecerea coloanei noaptea pe podul peste Dunăre la Budapesta, a sărit de
pe pod; ştia să înoate şi fiind noapte nu l-au văzut să-l împuşte. După o lună
a venit acasă. Al doilea, elevul sergent Gherase Ion (care se află astăzi
alături de noi) a stat aproape şapte luni de zile prizonier la unguri. A fost
întrebuinţat la tranşee, la transport de mobilă, de morţi, de răniţi. Când sau apropiat de Austria a fost repartizat la o familie de nemţi pentru a îngriji
de animalele din gospodărie, întrucât neamţul era pe front. La familia
aceea a fost foarte bine tratat. Nu s-a făcut diferenţă între prizonier şi
membrii familiei. La un moment dat, împreună cu un coleg se hotărăsc să
evadeze. Familia neamţului le-a procurat haine civile şi le-a dat mâncare
pentru perioada cât vor rătăci prin păduri. După două săptămâni sunt
prinşi, judecaţi şi condamnaţi la moarte, urmând ca a doua zi să fie
executaţi în faţa prizonierilor. În acel moment trece pe lângă ei un ofiţer din
armata ungară care era român din teritoriul ocupat de unguri şi le-a şoptit:
„Puteţi scăpa pentru că aveţi numai o singură escortă.” Noaptea, dânşii
ştiu cum au procedat, au imobilizat escorta şi au scăpat. S-a apropiat
Divizia 53 rusă şi s-au predat la ruşi. Acestora le-au relatat situaţia lor. Un
ofiţer rus le-a dat mâncare şi ţigări şi le-a dat o hârtie la mână ca să nu fie
opriţi pe drum şi să poată să ajungă acasă ceilalţi 20 au avut o moarte
grea. Mergând încolonaţi nu le dădea mâncare nici apă. După 3-4 zile de
mers a început să cadă câte unul. Cel care cădea era împuşcat, tras pe
marginea şoselei şi lăsat pradă câinilor şi ciorilor. Aşa s-a întâmplat cu
toţi, pentru că niciunul nu a mai venit înapoi.
Şcoala militară a mai avut un număr de 83 de elevi sergenţi răniţi,
dintre care doi au devenit invalizi de război: Iordache Nicolae de la
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Slătioara, Olt, fără mâna stângă; Crăciunescu Marin de la Albeşti, Olt, fără
piciorul drept.
Aşa s-a dus tinereţea copiilor noştri care erau în vârstă de 19, 20 şi
21 de ani. În memoria lor vă rog să păstrăm un moment de reculegere.
Supravieţuitorilor, care ne aflăm aici astăzi în număr de patru, şi
anume: Gherase Ion, subsemnatul, Popescu Mihai, Fărcaş Dumitru, Osman
Bebe. Le doresc multă sănătate, viaţă lungă, alături de cei dragi”.

Depunere de coroane cu ocazia comemorării a 70 de ani de la bătălia de la
Păuliş (20 septembrie 2014)
Comemorarea eroilor din Detaşamentul Păuliş este o datorie de
onoare pentru sângele vărsat în apărarea ţării şi a credinţei străbune. Nu
trebuie uitaţi cei care s-au jertfit pentru ca realităţile geo-politice să fie cele
pe care le cunoaştem astăzi. „Patriotismul nu este numai iubirea pământului
în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există
iubire de ţară” afirma poetul naţional, Mihai Eminescu.
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Ocuparea militară sovietică a Aradului (1944-1958)
Horia Truţă,
Galeria de Artă Turnul de Apă, Arad
Pentru români, conflictul militar din cel de al Doilea Război Mondial
a început în răsărit împotriva Rusiei Sovietice şi după 23 august 1944, a
continuat în apus împotriva Germaniei, alături de care au intrat în război. Şi
în Est ca şi în Vest obiectivul României a fost legitim şi anume, recuperarea
teritoriilor pierdute în vara anului 1940.
La 30 august 1944, România a rupt relaţiile diplomatice cu Ungaria,
iar în urma atacului comun cu trupele germane al acesteia, la 8 septembrie ia declarat război1.
Ceeace nu se lua atunci în calcul a fost viitorul sumbru rezervat
României sub ocupaţie sovietică şi noul curs politic pe care-l va lua ţara.
Chiar şi azi este acreditată ipoteza, că până în 1944, Uniunea Sovietică nu a
avut un plan special pentru comunizarea României, aceasta realizându-se
odată cu înaintarea spre vest a frontului anti-nazist2. Din luna martie3 până
în octombrie 1944, în întreaga ţară au intrat trupele Moscovei, care, deşi
aliate, s-au comportat ca o forţă de ocupaţie. Teama de ruşi, cu întregul
cortegiu de consecinţe a fost pentru partidele istorice mai puternică decât
stăruitoarele sfaturi primite de la occidentali – înţelegeţi-vă cu ruşii. Pe
termen lung, această seculară teamă, s-a adeverit, fiind concretizată nu doar
prin ocuparea militară a ţării timp de aproape un deceniu şi jumătate, dar şi
prin schimbarea sistemului politic pentru mai bine de patru decenii.
Reglementările dintre România şi statele Alianţei s-au parafat la 12
septembrie, când la Moscova a fost semnată Convenţia de armistiţiu4 prin
care s-au stabilit obligaţiile militare, politice şi economice ale României faţă
Ion Enescu, Politica externă a României în perioada 1944-1947, Bucureşti 1979, p. 54.
La 2 aprilie 1944, V.M. Molotov, a declarat în numele guvernului de la Moscova, că
intrarea trupelor sovietice pe teritoriul României era determinată din motive pur militare şi
că Uniunea Sovietică, nu doreşte să dobândească nici o parte din teritoriul românesc şi nici
să schimbe orânduirea de stat existentă în România (Ioan Scurtu, Viaţa politică din
România 1918 – 1944, Bucureşti, 1982, p. 301).
3
În martie 1944, trupele sovietice au intrat pe teritoriul României.
4
Convenţia de armistiţiu dintre România şi Naţiunile Unite, a fost semnată de mareşalul
Rodion I. Malinovski în numele guvernelor sovietic, american şi englez, iar din partea
română de ministrul Lucreţiu Pătrăşcanu, generalul Dumitru Dămăceanu (subsecretar de
stat) şi Ghiţă Pop.
1

2
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de Uniunea Sovietică, Anglia şi SUA. Partea economică a fost detaliată în
Convenţia sovieto-română cu privire la furniturile de mărfuri româneşti în
contul indemnizaţiilor pentru pagubele de război datorate URSS până la 12
septembrie 1944, semnată tot la Moscova la 16 ianuarie 1945. Referindu-se
la aceste acte, A.I. Vâşinski, prim locţiitorul comisarului poporului pentru
afacerile externe sovietice, a declarat că ziua de 12 septembrie 1944 este o
dată istorică, deoarece atunci au fost aşezate temeliile pe care să se dezvolte
relaţiile reciproce dintre popoarele rus şi român. O lună mai târziu (8-18
octombrie 1944), în capitala URSS, premierul britanic şi liderul sovietic, au
dezbătut împărţirea sferelor de influenţă în sudul şi sud-estul Europei,
ocazie prin care România a fost concesionată Moscovei. Ultimele detalii
asupra organizării politice postbelice a Europei, au fost stabilite la Yalta (411 februarie 1945) şi Potsdam (17 iulie – 2 august 1945). A fost începutul
acaparării României în sfera de interes a URSS şi stabilirea principalelor
jaloane de comunizare a ţării.
În pofida efortului de a scoate ţara din alianţa cu Germania şi a lupta
împotriva ei, delegaţia de la Bucureşti 5 nu a obţinut prea multe concesii la
12 septembrie 1944. Conţinutul celor 20 de articole ale Convenţiei de
armistiţiu, însoţite de anexe, reliefa faptul că Aliaţii au tratat România, ca pe
o ţară învinsă, inamică, obligând-o să-şi asume obligaţii mult prea
împovărătoare. Tot atunci, a fost constituită şi o Comisie Aliată de Control,
organ al Comandamentelor militare Aliate, cu misiunea de a supraveghea
aplicarea prevederilor ei6. Ea dispunea de dreptul de a institui organe sau
secţii speciale şi să aibe funcţionari în diferite părţi ale ţării.
Prin articolele 1 şi 2, ale Convenţiei, se preciza, poziţia politică şi
militată a României ca ţară care a rupt relaţiile cu Germania şi sateliţii săi,
alăturându-se Puterilor Aliate.
La insistenţelor părţii române, pe deplin justificate, în articolul 1 s-a
menţionat, că de la 24 august 1944, şi nu din 12 septembrie, România a
încetat acţiunile militare împotriva Uniunii Sovietice şi a rupt relaţiile cu
Germania, împotriva căreia7, a început să lupte, cu 12 divizii de infanterie
puse sub comanda Înaltului Comandament Aliat (sovietic), până la victoria
deplină.

Delegaţia română pentru încheierea armistiţiului, a plecat la Moscova în 29 august 1944.
Componenţa Comisiei Aliate de Control a fost următoarea: Mareşalul R. Malinovski,
Comandantului Frontului II Ucrainean (preşedinte), general V. P. Vinogradov
(vicepreşedinte), general Cortland van R.Schuyler (SUA), vicemareşal Donald F. Stevenson
(Anglia).
7
Starea de război, s-a extins după 8 septembrie şi cu Ungaria.
5

6
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În părţile Aradului, 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, însoţit de 320 soldaţi, sosit din Ungaria8. 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 de la intersecţia străzii Lucian Blaga
cu Bulevardul Revoluţiei şi la Cazarma de Cavalerie din Sânicolaul Mic,
încă 60 militari, aflaţi la Şcoala germană de pe strada Vincenţiu Babeş 1113, transformată în spital, şi alţii încartiruiţi în Gările CFR Arad şi Aradul
Nou, în cetate, clădirea Grupului Şcolar Comercial, transformată atunci în
spital, din depozitele germane de pe strada Unirii şi sediul Gestapoului de pe
strada Eugen Potier, de la poşta centrală, telefoane şi alte obiective9.
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
materiale10 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 două plutoane de armament greu ale Şcolii de ofiţeri
rezervă de infanterie din Arad, militarii cercului teritorial, depozitele de
armament şi alimente, 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,
Alexandru Roz, Lupta clasei muncitoare şi a forţelor progresiste şi democratice din
părţile Aradului, pentru Victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi
antiimperialiste de la 23 august 1944 în MJA, Ziridava, IX, Arad, 1978, p. 332.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p.333.
8
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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, aceste formaţiuni, 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 Pţa Drapelului. Cu pierderi de 12 morţi, 28 răniţi şi 275 dispăruţi acestea s-au
retras prin P-ţa 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.
Unităţile româneşti din zona Aradului recuperate la Lipova,
împreună cu cele două şcoli de infanterie din Radna, au format
Detaşamentul Păuliş, pentru a bara defileul Mureşului, din zona CuvinNeudorf.
În acelaşi timp, la 14 septembrie 1944 au început să sosească din
Conop la Păuliş, primele formaţiuni sovietice din avangarda Corpului de
Armată 18 Blindat, component al Regimentului 32 motorizat. Ele au fost
întărite cu tunuri anticar şi o companie de infanterie a Detaşamentului Păuliş
de curând format. Alte unităţi de toate armele din Corpul 57 rus au ajuns în
zonă la 17 septembrie, amplasându-se pentru concentrare în Valea Cladovei
şi înlocuind, chiar în acea zi două batalioane de elevi militari din Radna.
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.
În zona Crişului Alb, paza a fost 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
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de apărare a fost stabilit pe aliniamentul: Ucuriş – Chişlaca – Mocirla – Ineu
– Mocrea – Pâncota – Şiria, trupele fiind aşezate pe mai multe eşaloane în
amonte pe Crişul Alb, 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, au înaintat spre est. Erau însoţite
de două batalioane de infanterie motorizată, cu 20-30 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. În 16 septembrie, grupul avioanelor de asalt au executat
cu cele 10 avioane din dotare, două misiuni de atac asupra unor coloane de
infanterie ruseşti infiltrate în zona Sebiş.
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. 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. 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, până pe linia Ineu-BeliuTăgădău şi Pâncota-Şiria.
După îndeplinirea misiunii, cunoscută sub numele de Luptele de la
Păuliş, în 20 septembrie 1944, armata română, sprijinită Corpul 57 de
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Armată rus, a trecut la ofensiva asupra Aradului ocupat de maghiari. Două
zile mai târziu, în 22 septembrie, acestea s-au retras, trupele sovietice
intrând triumfătoare şi în uralele publicului, pe sub un arc de triumf vegetal,
pe Calea Radnei şi Iuliu Maniu, numită ulterior Calea Armatei Roşii.
Începând cu această zi arădenii au putut însă cunoaşte, o altă faţă a
armatei sovietice, aceea de ocupant al unei ţări înfrânte şi secătuite de
război.
Conform articolului 3 al Convenţiei, guvernul român se obliga să
acorde trupelor sovietice, înlesniri pentru mişcarea lor liberă pe teritoriul
României, în orice direcţie, punându-se la dispoziţia acestora, mijloacele de
comunicaţie, construcţii şi instalaţii, etc, pe cheltuiala statului român.
Acest articol, comporta sarcini grele pentru România, un efort
economic ale cărui proporţii au fost imense, care alături de cel depus pentru
susţinerea războiului antihitlerist, a dus la vlăguirea ţării. În baza lui,
Armatei sovietice, i-au fost livrate de arădeni, până la 30 iunie 1945, o
cantitate de 365.086 tone subzistenţe, în valoare de 21,7 milioane dolari. Ele
au cuprins însemnate cantităţi de zahăr, cartofi, carne, sare, tutun, ţigări,
arpacaş, etc. care corespundeau întreţinerii unor efective de peste 600.000
militari. Multe materiale, îndeosebi cereale depozitate în silozuri au fost
luate sub formă de captură, fără forme de plată, epuizând şi mai mult
disponibilităţile imediate ale României.
Astfel în luna martie 1945, au fost ridicate doar 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.
furaje, 10 căruţe, 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.
Documentele de arhivă şi memoria colectivă au reţinut şi numeroase
abuzuri săvârşite de soldaţii sovietici, care degenerau în acte de viol, jaf şi
agresiune, crime. Semnificative în acest sens, sunt nesfârşitele reclamaţii şi
constatări prezentate în rapoartele pretorilor, ale comandanţilor Legiunii de
jandarmi, prefectului şi altori organe ale statului, din care prezentăm doar
câteva în anexa 1.
Pentru a le stopa, reacţia comandamentelor militare, era cât se poate
de dură.O întâmplare neobişuită, din Mişca, a fost relatată de scriitorul Titus
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Popovici: În acest sat arădean, văduva Marta lui Blodor, s-a plâns
comandantului sovietic local că soldaţii încartiruiţi în gospodăria ei, i-au
împrâştiat fânul adunat în căpiţe. Sentinţa tribunalului militar instituit, a fost
pronunţată de la masa aşezată în stradă, la umbra unui copac, 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 diferiţi faţă de duşmani11.
Articolele 5 şi 6 ale Convenţiei stipula obligaţia României de a preda
toţi prizonierii de război sovietici şi aliaţi, precum şi pe cetăţenii internaţi
sau aduşi cu sila, fără a reglementa însă problema prizonierilor români care
se aflau în Uniunea Sovietică.
Arădenii au intrat în contact cu cetăţenii sovietici, încă din 1941 şi
prin prizonierii ucrainieni, ruşi, calmuci, uzbeci, gruzini, tătari, azeri şi alte
naţionalităţi, capturaţi de armata română în campania din est. Un număr
important dintre aceştia au fost utilizaţi şi în judeţul nostru, la diferite
lucrări: refacerea drumurilor, canalizări, îndiguiri, întărirea malului
Mureşului, desecări şi alte munci la Sâmbăteni, Mândruloc, Pecica, Pâncota,
Şiria, Ineu, Chisindia. Programul de lucru a fost stabilit la 10 ore/zi, sau în
mod excepţional 12 ore/zi, în situaţia că se asigura un supliment alimentar.
Pentru fiecare prizonier, urma să se plătească, 75 lei/zi, din care 25 lei
constituiau spesele de întreţinere şi 50 lei plata muncii. Prizonierii de război
au început să fie eliberaţi, încă din primăvara anului 1944, când prin ordin al
mareşalului Ion Antonescu, au fost puşi în libertate mai întâi prizonierii
etnici români din Basarabia şi Bucovina, alături de invalizii şi bolnavii
incurabili de toate etniile. La 23 august 1944, când acţiunile militare ale
României împotriva ruşilor au încetat, se mai găseau internaţi, în 17 lagăre,
59.856 prizonieri. Ei au fost imediat predaţi delegaţilor sovietici, astfel că
până la 2 noiembrie 1944, toţi au plecat, echipaţi de către statul român cu
efecte noi, asigurânduli-se şi hrana pe timpul transportului12, prefectura
arădeană, cheltuind în acest sens, 15 milioane lei.
O situaţie deosebită o aveau foştii refugiaţi din Basarabia, care
urmau să fie arestaţi, şi trimişi în Uniunea Sovietică pentru a fi înaintaţi
justiţiei şi condamnaţi ca dezertori sau trădători La 11 noiembrie 1944,
Popovici Titus, Maşina de scris, Bucureşti 1998.
Decretul-Lege nr. 3072 din 6 septembrie 1940, dat în 23 august 1944, pentru desfiinţarea
lagărelor de internare, create prin dispoziţii legale şi administrative şi art. 5 din Convenţia
de armistiţiu din 12 septembrie 1944.
11

12

254

Comisia Aliată de Control, a cerut verbal guvernului român ca toţi locuitorii
Basarabiei şi Bucovinei, aflaţi în România, să fie expatriaţi pe baza faptului,
că ei erau cetăţeni sovietici pretenţie care nu s-a bazat pe nici unul din
articolele Convenţiei de Armistiţiu. La 19 mai 1945, la Prefectura erau
încadraţi, în municipiu: 10 funcţionari din Bucovina de Nord şi 15 din
Basarabia, iar în judeţ, 17 funcţionari. După nici două luni, la 6 ianuarie,
aceeaşi Comisie a cerut ca toţi etnicii germani de la 17 la 45 de ani să fie
mobilizaţi pentru a muncii pe teritoriul URSS –ului. În acest sens au fost
întocmite tabele nominale13, pe localităţi, arestarea şi trimiterea lor fiind
făcută pe baza unor planificări
Dar situaţia cea mai grea, a fost pentru imensul număr de
prizonieri de război români, dezarmaţi şi luaţi de ruşi şi de occidentali. Ei nu
au fost doar victime ale unui conflict armat internaţional, ci în mod
incalificabil, au fost timp de peste 50 de ani (şi au rămas încă), victime ale
statului, legislaţiei, societăţii civile şi istoriografiei române, soarta lor fiind
şi în prezent neclară. Deşi la 23 august 1944, armata română a primit ordin
să rămână cu arma la picior, trupele sovietice au continuat să-i trateze pe
militarii noştri drept inamici, luîndu-i prizonieri14. 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 URSS15. 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 nostru16. 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 civili17.
13

AN Arad, fond PMA, D. 406/1945.
La 24 august 1944, peste 6000 de ofiţeri şi 150.000 de soldaţi au fost reţinuţi, internaţi în
lagăre şi trimişi peste Prut, de către Înaltul Comandament Sovietic. Nu s-a mai auzit
niciodată nimic despre ei.
15
Ziarul Patriotul, 20 iun 1946.
16
Ibidem, 3 iul. 1946.
17
Ibidem, 9 iunie 1946.

14

255

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 ai armatei române. Cei care au participat la luptele
de pe Frontul de Răsărit erau consideraţi trădători ai cauzei naţionale, eroii
provenind doar din luptătorii frontului antihitlerist. Chiar şi monumentele
publice ridicate într-o anumită perioadă au primit asemenea conotaţii.
Prizonierii au rămas uitaţi în continuare chiar după ratificarea în anul 1949,
Convenţiei privind tratamentul prizonierilor de război unii dintre ei
ajungând în ţară după ce parcurgeau ca nişte fugari, miile de kilometri ce
despart Siberia de România18. Relele tratamente19, lipsa unor evidenţe
precise, rata înaltă a mortalităţii de 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
dezertorului20. Astăzi nici măcar un monument nu le cinsteşte memoria.
În articolele 7-13 au fost reglementate obligaţiile cu caracter
economico-financiar şi militar faţă de Uniunea Sovietică şi Aliaţi
România a fost obligată să plătească Uniunii Sovietice, pentru
pierderile provocate acesteia în timpul războiului, o compensaţie de 300
milioane dolari SUA, în termeni de şase ani, deci până în 1950. Încă în
octombrie 1944, partea sovietică, a menţionat faptul că din cauza stării de
război, până la normalizarea producţiei româneşti, vor fi furnizate imediat:
petrol, cherestea, locomotive, vagoane, vase de transport fluviale, cisterne.
De asemenea, guvernul român a fost obligat să restituie Uniunii
Sovietice toate valorile materiale luate de pe teritoriul ei, în timpul
războiului. În noiembrie 1944, comandamentul sovietic, a depus chiar un
protest, că populaţia Aradului, nu declară şi înapoiază obiectele de valoare
furate din Ucraina, constând din piane, tablouri, instrumente muzicale, etc).
Corespunzător acestui articol, municipiul Arad a fost obligat să înapoieze
Uniunii Sovietice: vagoane, şine, stâlpi, alte materiale aferente tramvaiului

18

Schipor, op. cit., p. 127.
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 (ibidem,.p.
126).
20
Ibidem, p. 122.
19
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adus în 1942 din Odesa21. Întreaga instalaţie şi materialul rulant, au fost
fabricate, în atelierele din Arad, Timişoara, Reşiţa, transportate şi remontate
pe cheltuiala oraşului22.
Printre prevederile Convenţiei de Armistiţiu, se evidenţiau însă, în
mod deosebit, cele cu caracter politic.
Astfel deşi declarativ, României i se dădea dreptul restabilirii
administraţiei civile pe întregul său teritoriu23, cu excepţia unui sector de 50100 km de linia frontului, unde organele de administraţie aveau obligaţia de
a îndeplini ordinele Comandamentului Aliat, imixtiunea sovieticilor s-a
simţit încă de la început. Astfel referitor la articolul 14, care se referea la
interzicerea organizaţiilor fasciste, arestarea şi judecarea criminalilor de
război, prin modul de aplicare, doar împreună cu Aliaţii, se încălca flagrant
principiul suveranităţii naţionale. Pe baza acestui articol, la 29 decembrie
1945, a fost emis un comunicat cu privire la epurarea funcţionarilor de la
prefectură, preturi, primării şi instituţii de stat, fiind îndepărtaţi din serviciu,
fără indemnizaţie, salriu sau pensie, toţi funcţionarii care au colaborat înreun fel sau altul cu guvernul antonescian. Putea fi vizat cu epurarea
(arestarea), oricine, doar pe baza unor reclamaţii. Demn de semnalat este, în
acest sens, memoriul a 16 locuitori din Tauţ, împotriva pretorului plasei
Târnova, care se opune îndeplinirii condiţiilor de armistiţiu şi este contra
democraţiei. În 20 ianuarie 1945, Monitorul Oficial nr. 17, a publicat sub
semnătura şefului statului şi a ministrului de justiţie Decrete –Legi, pentru
urmărirea şi pedepsirea criminalilor şi profitorilor de război, pentru
urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării24.

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).
22
AN Arad, fond PMA, 1918-1947, D 17/1945, fila 206-213.
23
Deşi eliberată în 25 octombrie 1944, administraţia românească în Transilvania reîntregită,
a fost introdusă în 13 martie 1945.
24
În Monitorul Oficial nr. 94/21 aprilie 1945, s-a publicat sub semnătura Regelui Mihai şi a
ministrului de justiţie Lucreţiu Pătrăşcanu, textul revizuit (şi înăsprit) a Decretului-Lege
pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau crime de război.În
expunerea de motive, ministrul Lucreţiu Pătrăşcanu preciza: Am revenit la concepţia
unitară, că atât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării, constituie o
singură categorie, care urmează să răspundă în faţa poporului.
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Prevederile articolului 16 au lezat însă în cele mai înalt grad
interesele României. Exercitarea activităţii de tipărire de import şi de
răspândire în ţara noastră a publicaţiilor, spectacolelor de orice fel,
funcţionarea poştei şi telefoanelor, de menţinere a legăturilor cu structurile
de stat româneşti, numai cu acordul Înaltului Comandament Aliat, au
reprezentat o imixtiune în treburile interne ale României.
După pătrunderea trupelor Armatei Roşii, serviciile speciale
sovietice au iniţiat măsuri de colaborare cu structurile autohtone, limitând în
acelaşi timp culegerea şi transmiterea unor date necesare Bucureştiului.
Colaborarea a constat într-o intensificare a exploatării informaţiilor de la
prizonieri, dezertori, locuitori şi refugiaţi, infiltrarea de agenţi şi sistemul de
centralizare şi transmitere a datelor. Astfel, la sfârşitul lui octombrie 1944, a
fost înfiinţat la Arad, Centrul Mixt de Informaţii, cu misiunea de a recruta,
pregăti şi trimite agenţi în teritoriul inamic, totul în favoarea exclusivă a
Frontului 2 Ucrainean. Pe logistică sovietică, au fost organizate cursuri
comune, din partea română participând lt. col. Eftimie Căpuşe şi lt. col
Constantin Ruse, până la 14 noiembrie fiind pregătite şapte asemenea
echipe25.
Deşi Guvernul României a susţinut retragerea trupelor aliate în
momentul încetării ostilităţilor cu Germania şi Ungaria, fapt ce atrăgea
încetarea dispoziţiilor din articolelel 3,7,10,14,17,18 şi 19, argumentându-se
că deoarece cauza acestor trupe în România fiind conducerea ortilităţilor în
comun, în momentul când nu mai sunt ostilităţi cauza încetează şi ele nu
mai pot rămâne aici, cererea a fost respinsă ambasadorul englez precizând
că şi trupele engleze şi americane se găsesc în Franţa şi francezii nu au
cerut un asemenea text26.
La protestele Marelui Stat Major, privind staţionarea Armatei
Sovietice în România, mareşalul Rodion Malinovschi, Comandantul
Frontului II Ucrainean, a transmis, la 15 noiembrie 1945 (după încheierea
războiului), o notă prin care se comunica oficial că trei divizii vor rămâne pe
loc, pentru a controla zonele: Ploieşti-Valea Prahovei, Bucureşti şi AradDeva-Petroşani. În mod normal acestea trebuiau să se retragă, deoarece
prezenţa lor aici se făcea în baza art. 3 al Convenţiei de Armistiţiu care le
permitea cantonarea în România doar în cazul necesităţii militare27.
Alin Spânu, Istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii româneşti, în perioada
1919-1945, Iaşi, 2010, p. 608.
26
Ion Enescu, Politica externă a României în perioada 1944-1947, Bucureşti, 1979, p.73.
27
Prin Convenţia de Armistiţiu semnată la 12 septembrie 1944, statul român, s-a obligat să
întreţină trupele sovietice, prezente în România, doar până la înfrângerea inamicului,
devenit comun.
25
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Astfel, contrar art. 3 din Convenţia de Armistiţiu, România a fost
ocupată militar timp de 14 ani, trupele sovietice retrăgându-se doar în vara
anului 1958.
La Arad, trupele sovietice de ocupaţie au fost încartiruite după 22
septembrie 1944 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 pentru internarea
propriilor răniţi, din ordinul comandantului fiind suspendată în februarie
1945, activitatea religioasă a capelei, pe motiv că se conturbă prin clopote şi
cântări bisericeşti, liniştea bolnavilor28. Tot atunci au mai fost ocupate alte
clădiri importante din Arad, care înainte adăposteu instituţii, şcoli,
aşezăminte culturale, mare parte din ele fiind transformate în garnizoane,
spitale, sanatorii, cluburi culturale şi sportive, cantine şi magazine cu circuit
închis. Ofiţerii şi membri personalului auxiliar au fost cazaţi în locuinţele
eliberate special, situate în preajma podului Decebal, în clădirea Teatrului
clasic Ioan Slavici şi alte edificii publice. În 1948, au mai fost trecute în
proprietatea URSS, alte imobile din Arad, aşa cum au fost cele de pe
străzile: Tudor Vladimirescu 1, Episcop Grigore Comşa 29, Zece Mai 18,
Latină 3, Episcopiei 9, Andrei Mureşanu 1529.
Cheltuielile administraţiei locale (prefectură, preturi, primării) erau
atât pentru subzistenţele armatei sovietice corespunzător legii nr 61/1945 şi
care se referă la: alimente pentru trupe, mese oferite ofiţerilor şi soldaţilor,
hrana, ţigări etc., cât şi cele care decurgeau din punctul 12 din Convenţia de
armistiţiu. Pentru soldaţii ieşiţi din spitale, trebuiau asigurate reparaţii şi
întreţinerea cantinelor, a comandamentelor, spitalelor, asigurarea forţei de
muncă şi a vehicolelor, festivităţi, înmormântări, echipamente, drumuri şi
poduri, barăci, amenajări abatoare, etc30.
Cu toate acestea, din raţiuni politice, statul sovietic a fost numit
Marele Prieten al României. Fiind organizate activităţi culturale specifice şi
ridicate monumente memoriale, pentru eroii sovietici. La 20 ocombrie 1946,
conform unui ordin al Prefecturii, în toate localităţile judeţului, s-au
desfăşurat activităţi consacrate sărbătoririi Zilei Prieteniei RomânoSovietice. S-a recomandat ca programele activităţilor să cuprindă
28

Episcopia Aradului, 2003, p. 714 -716.
AN Arad, fond PJA, D128/1948.
30
AN Arad, fond PJA, 1946-1950, D 124/1946, fila 13.
29
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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 să prezinte elevilor aceleaşi idei, care vor fi apoi reluate,
spre seară, la Căminul cultural, cu toţi locuitorii, în prezenţa autorităţilor
comunei.
După încheierea războiului, împuterniciţi ai primăriilor, în prezenţa
unor oficiali militari sovietici, s-au deplasat în teritoriu 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 soldaţilor sovietici morţi în judeţul Arad, nu poate fi stabilită.
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 385
ruşi, la Cimitirul Eternitatea 254, în Subcetate 5, pe Calea Banatului, în
curtea casei nr.205 – 3, lângă Biserica Roşie mormântul colonelului rus
Kostiuc, la Cantonul 427 – 1, în Pănatul Nou (Horia) -2, Glogovăţ - câţiva
ruşi, Sebiş – 24, Ineu – 15 şi altele. Morminte şi însemne de căpătâi, formate
din cruci din lemn, pentru ostaşi sovietici, au existat în 1945 la: Sâmbăteni
(7), Ghioroc (2), Cuvin (3), Miniş (2), Păuliş (13), Radna 19), Şiria 3
Pâncota 2, Mocrea 15, Sebiş 24.
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
comună31..
În memoria şi pentru cinstirea faptelor de glorie, au fost organizate,
ceremonii, la cimitire fiind ridicate în grabă chiar monumente32. Astfel, la
14 iunie 1945, Garnizoana din Arad, Prefectura, Primăria, Apărarea
patriotică, au organizat festivităţi de Ziua Eroilor, la Crucea Eroilor,
Cimitirele Pomenirea şi Eternitatea. Procesiunile au pornit de la catedrală,
cu oprire la Mormântul Eroului Sovietic din faţa Bisericii Evanghelice
31

AN Arad, fond PJA 1945-1950, D 123/1946, fila 23.
Primul monument dedicat soldaţilor sovietici, căzuţi pentru eliberarea Aradului, a fost
dezvelit în 1945, în fostul parc din faţa palatului CFR, pe locul unde azi se înalţă Catedrala
Ortodoxă Română. Au urmat altele, în Cimitirul Pomenirea, Aradul Nou, Pecica, Sântana,
Felnac, Secusigiu, Lipova, Bocsig şi alte localităţi.
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(Biserica Roşie)33. A 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). 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 răspunsurile34.
În acest context militarii garnizoanei din Arad, au donat solda
cuvenită pentru o zi, fiind adunată suma de 450.000 lei, în scopul ridicării
monumentelor Eroilor români şi sovietici35.
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, Pâncota36, care în vara anului 1948, au fost
delimitate şi împrejmuite37. 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
33

Mormântul colonelului sovietic Ignatie Stepanovici Kosciuk, înmormântat în parcul din
faţa Bisericii Evanghelice (Roşie), în septembrie 1944. În prezent se află în parcela
Ostaşilor sovietici din Cimitirul Pomenirea. În anii care au urmat sărbătorind Ziua Eroilor,
sub semnul recunoştinţei faţă de cei, care şi-au jertfit viaţa, în lupta contra fascismului, în
lupta popoarelor iubitoare de pace şi progres, pentru eliberare, arădenii depuneau
sistematic coroane şi jerbe de flori la Mormântul acestui Erou Sovietic Asemenea festivităţi
au avut loc, până în 1950 când resturile lui pământeşti au fost deshumate şi aşezate în
parcela cu militarii sovietici din Cimitirul Pomenirea.
34
Ziarul Patriotul 14 iun. 1945.
35
Ibidem 5 octombrie 1945.
36
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), Sântana (23), Nădab (2), Adea (2), Pilu (3), Grăniceri (3), Vărşand (1),
Pădureni (1) (AN Arad, fond PJA, D. 121/1948, fila 5).
37
AN Arad, fond.PJA , D. 121/1948, fila 18.
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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
Construcţia38. La 18 noiembrie 1948, Prefectura judeţului Arad, a mai
asigurat suma de 3.500.460 lei pentru amenajarea cimitirelor eroilor
sovietici din Arad, Radna, Chişineu Criş şi Nădlac39.
În 1950 primăria a organizat în Cimitirul Pomenirea mormintele a
669 eroi români, grupându-le şi aliniindu-le pe o suprafaţa destinată acestui
scop, 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. În mijlocul parcelei municipalitatea a
ridicat un monument, din beton placat cu marmură conceput de Kenderesy
şi Ivanca, pe care a fost 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 Constanţa40.
Amenajarea cimitirelor eroilor sovietici din Arad şi Nădlac, în
valoare de 1.322.740 lei a fost încredinţată antreprenorului 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.
Construcţia - proprietar arh. Francisc Trithaler, Arad, str. Vulcan nr. 6 (AN Arad, PJA, D.
4/1948 fila 22).
39
AN Arad, fond PJA, D.121/1948, fila 5.
40
AN Arad, fond PJA D, 121/1948, fila 5.
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După un an, în 1948, Prezidiul Marii Adunări Naţionale, din R.P.R.,
a desfiinţat Aşezământul Naţional pentru Cultul Eroilor şi a înlocuit
expresia, Eroi de război, cu cea de Luptători antifascişti pentru dreptate şi
democraţie41. 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. De la această dată, timp de
două decenii, 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.
Prezenţa în Arad, a trupelor de ocupaţie sovietică, a durat până în
1958, când s-a încheiat încă o etapă din istoria celui de al Doilea Război
Mondial cu un Dasfidania tavarisci! (La revedere tovarăşi) care de fapt era
un salut de adio.

Anexa 1
Rapoarte oficiale
cu referire la jafuri, crime, abuzuri săvârşite de soldaţii sovietici
în perioada mişcării libere prin România, în vederea ducerii războiului
Raportul Legiunii de Jandarmi către Prefectul Aradului nr. 10572/15
octombrie 1944 (fragment)
Am onoarea a vă raporta, că în noaptea de 14/15 octombrie a.c.
(1944 n.n.), pe la orele 23-24, soldaţi sovietici au intrat în locuinţa lui Şipoş
Ioan din Curtici, unde au cerut mâncare. Fiind nemulţumiţi de ce au fost
serviţi, au început să-l înjure şi să-l ameninţe pe proprietar, care de teamă a
ieşit în stradă, unde l-a găsit pe notarul comunei şi patrula satului care
urmărea prevenirea furtului şi jafului. Plângându-se acestora despre ce s-a
petrecut, patrula şi notarul au intrat în casa lui Şipoş. La vederea lor, soldaţii
ruşi au început să-I înjure şi să-I lovească cu pumnii. Sătenii au răspuns cu
bastoanele, pe care le aveau, unui rus fiindu-I aplicată şi o lovitură de cuţit,
care, în urma rănii a murit. În continuare ruşii, au intrat în locuinţa lui Oros
Ioan, pentru a-l ridica pe fiul acestuia, Oros Gheorghe. Au stins lampa şi pe
întuneric au tras două focuri de pistol omorându-l. Comandantul unităţii
ruse din Curtici a dat ordin ca cei şapte membri ai patrulei să fie arestaţi. Vă
41

Decretul MAN nr. 48/1948.
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rugăm să interveniţi pentru anchetarea cazului (AN Arad fond. Legiunea de

Jandarmi, D. 280/1944, fila 2).

Raportul primpretorului din Târnova, către Prefectul Aradului din 7
octombrie 1944 (fragment):
Starea de spirit a populaţiei este neliniştită din cauza trupelor ruseşti
care iau de la populaţie: animale, păsări, vite, obiecte de valoare, fără plată
sau forme legale. Oficialităţile chiar dacă sunt la datorie, nu pot să împiedice
abuzurile şi să facă faţă împrejurărilor, deoarece nici concursul gărzilor nu
funcţionează din lipsă de arme (AN Arad, fond PJA, D 276/1944, fila 12).
Raportul primpretorului Coriolan Potoran către Prefectul Aradului,
din 25 iunie 1945(fragment):
În noaptea de 23/24 iunie 1945, ora două, trei soldaţi sovietici din
grupul ce staţiona în hotarul Seleuşului, au intrat în colna lui Şirian Ioan din
Pâncota, împuşcându-l în cap pe ginerele acestuia, slt. Hosac Teodor, sosit
de trei zile de pe frontul cehoslovac, care a murit în drum spre spital. De la
colnă au prădat căruţa, caii şi 600 litri de vin, cu butoi cu tot (AN Arad, Fond
PJA, D 432/1945, fila 11).

Raportul primpretorului plasei Aradul Nou, Sever Mladin către
Prefectul Aradului, din 8 februarie 1945 (fragment):
În 5 februarie 1945, în timp ce notarul şi impiegatul său lucrau la
Traunau, doi militari ruşi (Un sublocotenent şi un sergent major) în stare de
ebrietate, le-au cerut să se prezinte imediat primarul şi un translator. Unul
din militari l-a lovit pe notar cu pumnul fără motiv, apoi i-a dat cu călimara
în cap, umplându-l de sânge. Acesta rănit, a încercat să se refugieze la
locuinţa din apropiere. Ofiţerul rus l-a urmărit cu un par scoe dintr-un gard,
forţând uşa şi fereastra, iar subofiţerul a spart cu lovituri de pumn 27
geamuri. Văzându-se ameninţat în propria casă, Rus Pavel, a tras cu arma de
vânătoare, rănindu-I pe amândoi agresorii. Deşi, se afla în legitimă apărare,
notarul a fost arestat de comandantul rus. Solicită a se interveni în favoarea
lui (AN Arad, Fond PJA, D 421/1945, fila 2.
Raportul primpretorului plăşii Chişineu Criş, către Prefect din 20
octombrie 1945.
În 18 octombrie 1945, ora 5 dimineaţa, în comuna Socodor, la casa
locuitorului Roşi Cornel s-au prezentat trei soldaţi ruşi pentru a-i lua un cal.
Locuitorul s-a opus, iar un soldat l-a împuşcat perforându-I stomacul. După
două ore, din cauza rănii sângerânde a murit în chinuri. Aceeaşi ruşi s-au
dus la Petru Berar, care nefiind acasă I-au violat soţia, care, pentrucă s-a
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împotrivit, a fost împuşcată în picioare, în prezent fiind la spital în Arad. La
strigătul femeii au venit vecinii dar soldaţii ruşi, ameninţându-i cu pistoalele
s-au refugiat la unitatea lor. În aceste condiţii, locuitorii nu mai îndrăznesc
să-şi părăsească casele pentru a ieşi la munca câmpului, ştiindu-şi
gospodăria şi familia în pericol (AN Arad, fond PJA, D. 270/1944, fila 1)
Anexa 2
Aspecte
privind colectarea subzistenţelor pentru armata sovietică
şi pentru îndeplinirea obligaţiilor cu caracter economico-financiar din
Convenţia de Armistiţiu
Raportul comandantului Centrului de exploatare Arad, către
Prefectură din 7 martie 1945 (AN Arad, fond PJA, D. 432/1945, fila 15)
Avem Onoarea… ca în cadrul articolului 11 din Convenţia de
Armistiţiu, au fost expediate până la 5 martie 1945, în URSS, de către
Sindicatul de cumpărare a animalelor
- Vite cornute mari pentru prăsilă: 1376 buc.
- Porci pentru prăsilă şi tăiere: 1135 buc.
Au mai rămas de expediat din cota lunii aprilie:
- Vite cornute mari: 224
- Porci pentru tăiere: 565
Adresa prefectului Petre Mladin către pretori din 30 martie 1945 (AN Arad,
fond PJA, D 432/1945, fila 58)

La cererea Subcomisiei de Control din Arad, a fost majorată cota de
grâu pentru export în URSS, cu încă 145 vagoane, care au fost repartizate pe
următoarele gări: Sântana – 55, Şimand – 18, Săvârşin – 9, Grănicri – 10,
Glogovăţ – 12, Zăbrani – 21, Şicula – 4, Aradul Nou – 10, Zădăreni – 5.
Ordinul MAI nr. 180106/5 aprilie 1945 (AN Arad, fond PJA, D 8/1945,
fila 104)

Vă comunicăm alăturat, că referitor la alimentele ce urmează să fie
trimise în URSS, Ministerul de Război şi Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, are dreptul de a face rechiziţii de furaje, pe tot cuprinsul ţării,
până la 31 mai 1945. Totodată, vă atragem atenţia, că judeţul Arad, are de
livrat până la 10 decembrie 1945: 87.880 tone cartofi şi 3500 tone zahăr.
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Raportul Prefectului către Ministerul Afacerilor Interne, din 24
martie 1945
Cu privire la cantitatea de grâu destinată exportului în URSS, vă
comunicăm că s-au expediat următoarele cantităţi: Aradul Nou – 1024 tone,
Sântana - 2100 tone, Pecica – 1771, 49 tone, Chişineu Criş – 1403 tone,
Curtici 957, 35 tone. În schimbul banilor, plata s-a făcut cu bumbac de
proastă calitate…. (În acest timp, media arădană, demonstra avantajele
predării grâului contra bumbac.n.n.).
Proces verbal încheiat de Primăria Păuliş, în 19 martie 1945 (AN

Arad, fond PJA, D. 432/1945, filele 90-100):

Noi, primarul comunei Păuliş, notarul, şeful de post, asistaţi de
membri Comisiei de Control al recensământului vitelor, furajelor şi
subsistemelor, constatăm că pe raza comunei noastre, nu se mai găseşte:
untură, slănină, ulei, porci, vite, toate fiind epuizate. Pe viitor, nu se mai
poate conta pe noi colectări.
Notă: Asemenea acte au mai fost întocmite în comunele Şoimoş,
Milova, Şiştarovăţ, Cuvejdia şi altele.
Raportul pretorului plăşii Chişineu Criş din 2 mai 1945, prin care se
comunică prefectului, că: populaţia, refuză să predea vitele pentru URSS,
deoarece Comisia din Arad, confirmă numai jumătate din greutatea
animalelor, iar oamenii şi-au pierdut, încrederea în corectitudinea acesteia.

(AN fond PJA, D.10/1945, fila 10).

Proces verbal, încheiat de pretorul plăşii Aradul Nou, din care
rezultă că: un număr de 14 locuitori din Mândruloc şi 5 din Cicir, nu s-au
prezentat la ordinul Prefectului judeţului Arad, ca să predea vitele Comisiei
constituite în vederea aplicării articolului 11 din Convenţia de Armistiţiu. Se
mai menţionează că din cauza lor, 140 de vite nu au putut fi predate şi
trimise în URSS, locuitorii respectivi făcându-se vinovaţi de sabotaj. Notă:
Prefectul a dispus ca cei vinovaţi să fie trimişi în judecată pentru a-şi primi
pedeapsa. (AN Arad, fond PJA, D.200/1945, fila 4).
Telegrama 354/IV 1945 a Ministerului Afacerilor Interne, către
Prefectură:
Referitor la plângerilor cetăţenilor privind cantitatea prea mare
impusă prin cote pentru URSS, stăruiţi pentru executarea lor, repartizânduse pentru export în URSS, până la epuizarea completă a resurselor din
teritoriu.
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Raportul pretorului plăşii Aradul Nou, Sever Mladin, către Prefectul
Aradului, din 14 martie 1945...
... Cu toate că membrii subcentrului de colectare Aradul Nou, umblă cu 12
soldaţi ruşi, nu au reuşit să ridice din plasă, mai mult de 1100 vite, pentru a
le preda armatei ruse, conform Convenţiei de Armistiţiu. De aici alte vite nu
putem da, cota fiind mult prea mare, numai dacă se anulează Ordinul
Consiliului de Miniştri prin care se dispune ca viţeii, vitele cu lapte şi de
rasă, să nu se ridice. Porci nu mai sânt, iar populaţia este la limita răbdării.
(AN Arad, fond PJA, D. 145/1945, fila 10).
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Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat
instrument al dictaturii proletariatului” (1947-1948)
(Partea I)

Emil Arbonie,
Arad
Generalităţi. După ocupaţia sovietică asupra României, a început
procesul de organizare a unui stat de tip nou - statul democrat-popular,
avansat, ulterior, în sfera socialistă multilateral dezvoltată.
Schimbările politice, economice şi sociale, puse la cale de ocupantul
politic, militar şi economic, s-au realizat în cadrul a două etape, aşa-zise
„revoluţionare”. În cadrul primei etape, cuprinsă între 28 august 1944 – 30
decembrie 1947, a fost instituit regimul democrat-popular, care a pus capăt
precedentului regim totalitarist antonescian şi a sancţionat, sub diverse
forme, aderenţii acestuia, precum şi pe cei ai fostelor regimuri totalitariste
regal şi antonescian-legionar. A fost desfiinţată clasa socială a marilor
proprietari de terenuri agricole şi silvice, a izolat România de ţările cu care
întreţinuse multiple relaţii în perioada anterioară, cu excepţia celor aflate de
sub ocupaţia sovietică şi a desfiinţat monarhia, ca formă de conducere şi de
exercitare a puterilor statului. După 30 decembrie 1947, a început procesul
de instituire a totalitarismului socialist, care a definitivat consolidarea bazei
politice a proletariatului muncitoresc-ţărănesc, a fost creată baza economică
a statului socialist plecat pe calea multilateral dezvoltată a societăţii, prin
desfiinţarea proprietăţilor private, schimbându-se, în totalitate şi modalităţile
de exercitare a puterii statului, prin funcţii specifice: represive şi de apărare,
economico-organizatorice şi cultural-educative.
Pentru îndeplinirea acestor funcţii, au fost create noi organe de stat:
Securitatea, Miliţia, Justiţia populară, Procuratura, pe lângă celelalte
instituţii şi organizaţii economice şi culturale corespunzătoare, care au
funcţionat într-o strânsă colaborare cu imensul număr al organizaţiilor
obşteşti, sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, forţa politică
conducătoare a ţării.
Respectarea normelor juridice şi sancţionarea diverselor încălcări ale
acestora a purtat denumirea de legalitate populară, apoi socialistă, apărarea
şi instituirea acesteia constituind obligaţia de bază a tuturor instanţelor
judecătoreşti, precum şi a instituţiilor de stat sau obşteşti anexate (Arbitraj
de Stat, Colegiile de avocaţi pledanţi şi jurisconsulţi, Notariatele de Stat).
269

Modul de respectare a legalităţii de către organele centrale şi locale ale
puterii şi administraţiei de stat, precum şi de către funcţionari şi cetăţeni era
supravegheat de o nouă putere de stat - Procuratura, instituţie care înlocuise,
sub diverse forme, civile şi militare, vechile parchete de pe lângă
desfiinţatele instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţile
de Apel şi tribunalele judeţene1.
Cadrul legislativ de organizare a instituţiilor şi organizaţiilor obşteşti
de apărare a legalităţii populare a colectivizat, după principiul leninist,
întreaga activitate a salariaţilor instituţiilor de stat şi ai organizaţiilor
obşteşti cu caracter juridic. Totodată, a fost instituită obligaţia fundamentală,
a tuturor salariaţilor, de perfecţionare a pregătirii profesionale de tip
democrat-popular şi socialist şi de exercitare a unor multiple activităţi
extraprofesionale, toate fiind puse sub controlul organizaţiilor de bază ale
membrilor de partid.
Principala sarcină a instanţelor judecătoreşti a constat în apărarea
„orânduirii sociale şi a orânduirii de stat, ca şi a drepturilor şi intereselor
garantate de lege ale cetăţenilor, precum şi a drepturilor şi intereselor
ocrotite prin lege ale organelor statului şi ale celorlalte unităţi de stat sau
organizaţii obşteşti”. Totodată, sarcina instanţelor judecătoreşti trebuia să
„înfăptuiască legalitatea populară”, adică să asigure respectarea „întocmai a
legilor de către toţi cetăţenii, funcţionarii şi de către toate organele şi
instituţiile de stat2.
Cunoaşterea modului de respectare şi aplicare a principiului
legalităţii populare s-a realizat prin purificarea corpului magistraţilor, ceea
ce a determinat eliminarea vechilor judecători şi procurori, prin constituirea
unor şcoli cu caracter juridic, cu durata de 1 an, apoi de 2 ani, în Bucureşti,
Cluj şi Iaşi, ale căror cursuri au fost urmate de către „oamenii muncii”,
propuşi de organele sindicale şi, verificaţi de Securitate şi aprobaţi de
organizaţiile de bază3.
Colectivizarera activităţii judecătoreşti a mărit numărul sediilor
instanţelor judecătoreşti, transformându-le în organizaţii cu sedii principale
şi secundare, apropiate de proletariatul muncitoresc în alianţă cu cel
ţărănesc. Sediile judecătoriilor nu trebuiau să depăşească distanţa de 15 km
de la domiciliul justiţiabililor dornici de obţinerea hotărârilor definitive care
1
Gheorghe Penculescu „Statul şi Dreptul socialist”, în: Manual juridic, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1957, p. 16 şi 21.
2
Carmen Kahane „Justiţia şi Procuratura Republicii Populare Române”, în: ibidem, p. 55.
3
Monitorul Oficial (în continuare: M. Of.) nr. 292 din 29 octombrie 1948, p. 8596; 254 din
1 noiembrie 1948, p. 8693; nr. 273 din 23 noiembrie 1948, p. 9343; nr. 295 din 18
decembrie 1948, p. 10176; nr. 296 din 20 decembrie 1948, p. 10216.
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aveau nevoie. Adevăratul interes al statului era acela de a determina clasele
muncitoare şi ţărănească să nu piardă prea mult timp cu reprezentarea sau
apărarea în cauzele supuse judecăţii, ceea ce ar fi afectat eficienţa
activităţilor profesionale, de care statul avea o uriaşă nevoie
Din alt punct de vedere, această alianţă s-a realizat şi în cadrul noilor
complete de judecată, formate dintr-un judecător şi doi asesori populari,
proletari muncitori şi ţărani, aleşi în aceste funcţii pe termen de un an, de
către organizaţiile de bază, de masă şi obşteşti4, conform hotărârilor
Consiliului de Miniştri, circularelor anuale ale Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român şi instrucţiunilor Comisiei centrale pentru
alegerile de asesori populari din cadrul Ministerului Justiţiei5. Pe timpul
judecăţii, asesorilor populari le se aplicau dispoziţiile legale privind
îndeplinirea atribuţiilor de judecători. În activitatea lor, judecătorii erau
„independenţi”, fiind supuşi numai legilor, dar ascultând, prin deciziile
finale, cerinţele conducerii organelor de partid.
Procuratura, formată în anul 1952, era un organ special, care avea
sarcina supravegherii respectării legii de către ministere şi celelalte organe
centrale ale puterii şi administraţiei de stat, precum şi a tuturor cetăţenilor şi
funcţionarilor6. Totodată, procuratura supraveghea activitatea profesională a
organelor de urmărire penală (Securitate, Miliţie, Grăniceri şi alte organe
speciale), a instanţelor judecătoreşti, a avocaţilor şi notarilor de stat.
Procurorii era subordonaţi din punct de vedere ierarhic şi independenţi faţă
de organele locale ale puterii şi administraţiei de stat, colaborând cu
instanţele judecătoreşti şi celelalte organe ale statului.
În activitatea lor, instanţele judecătoreşti erau ajutate de către
avocaţii constituiţi în organizaţii profesionale, îndrumate, supravegheate şi
Emil Arbonie „Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947)”, în: Administraţie
românească arădeană, Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), vol. III, „Vasile Goldiş”
University Press, Arad, 2011, pp. 281-222.
5
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare: A.N. Arad), fond Comitetul
Regional al P.M.R. Arad, dosar nr. 65/1954, f. 304 şi urm. Ulterior, propunerile de alegere
a asesorilor populari, făcute de către organizaţiile de masă, au fost verificate şi selecţionate
de către Secţia Administrativ-Politică a Comitetul Regional al P.M.R. Arad (ibidem, dosar
nr. 54/1953 , f. 18, 32, 37-39, 41-45 şi dosar nr. 70/1954, f. 194 şi urm.).
6
Din anul 1968, în urma noii organizări teritorial-administrative, sistemul organelor de stat
cuprindea organele Puterii de stat (Marea Adunare Naţională şi Consiliul de Stat, ca organe
centrale şi consiliile populare ca organe locale), cele ale Administraţiei (organele supreme
erau Consiliul de Miniştri, ministerele şi ale organe centrale, iar organele locale erau
comitetele executive ale consiliilor populare şi organele speciale), Justiţiei ( Tribunalul
Suprem, tribunalele judeţene şi al Municipiului Bucureşti, judecătorii şi tribunale militare)
şi Procuraturii (având Procuratura Generală ca organ central, iar cele subordonate fiind ale
judeţelor şi Municipiului Bucureşti, locale şi militare).
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controlate de către Ministerul Justiţiei. Până în anul 1948 avocaţii au fost
liber profesionişti, independenţi, constituiţi în asociaţia profesională
denumită Barou, cu sediul în localitatea de reşedinţă a tribunalului judeţean.
Numărul avocaţilor era nelimitat.
Punerea în vigoare a legilor rasiale din august 1940, condusese către
epurarea avocaţilor evrei din cadrul barourilor. Repunerea în vigoare a
Constituţiei României din anul 1923 a restabilit egalitatea în drepturi a
minoritarilor, astfel încât, din septembrie-octombrie 1944, avocaţii evrei au
reînceput profesarea avocaturii. Totodată, majoritatea dintre aceştia s-au
înscris în filiala arădeană a Comunităţii Democrate Evreieşti, luptând deplin
pentru redobândirea bunurilor trecute în proprietatea statului român, în
perioada 1940-1944 şi pentru „clădirea democraţiei”. În cadrul acestei
comunităţi arădene, pe lângă secţiile socială, culturală şi financiară, a fost
organizată şi o Secţie juridică, avocaţii asigurând servicii juridice gratuite
justiţiabililor de aceeaşi etnie7.
Parte din avocaţii români au constituit, şi ei, o Asociaţie a Avocaţilor
Democraţi, asigurând consultaţii juridice gratuite, în conformitate cu
orientarea organizaţiei politice Frontul Democraţiei Populare.
Aplicarea principiului legalităţii populare a colectivizat avocatura,
după modelul celei sovietice, ceea ce a determinat eliminarea avocaţilor care
au desfăşurat activităţi profesionale şi publice contrare intereselor regimului
democrat popular8. Arădeanul Avram Bunaciu, fostul ministru al Justiţiei
după arestarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu, a stabilit numărul avocaţilor care
făceau parte din colegii, fixând şi numărul celor care aveau dreptul să
profeseze pe lângă instanţele populare judecătoreşti. Începând cu vara anului
1948, avocaţii înscrişi în colegii nu mai puteau angaja susţinerea cauzelor de
sabotaj, a celor penale şi fiscale, apoi, şi a cauzelor civile şi de notariat.
Activitatea avocaţială a fost organizată pe baza planurilor de muncă, din
anul 1949. În anul următor s-au desfiinţat birourile particulare avocaţiale,
devenind nedemni avocaţii „care au exploatat munca salarială”. Avocaţilor
înscrişi în Colegiu li s-a limitat şi dreptul de întocmire al actelor notariale,
pentru a nu putea contraveni modului de organizare al Notariatelor de Stat.
Modificările administrativ-economice (1950 şi 1952) şi teritorialadministrative (1956 şi 1968) au determinat reducerea numărului birourilor
7
A. N. Arad, fond, Organizaţii politice. Comitetul Democrat Evreesc, dosar nr. 1/19451947, f. 2, 6, 8-10, 45 şi dosar nr. 2/1948, f. 1, 3, 5, 31, 39, etc.
8
Emil Arbonie „Colectivizarea avocaturii arădene”, în: Administraţie românească
arădeană, Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), vol. VIII, „Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2014, pp. 276-325.
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colective de avocatură, în concordanţă cu numărul tribunalele populare
raionale, apoi cu judecătoriile locale şi interesele justiţiabililor.
Pe lângă avocaţii stagiari şi pledanţi, în cadrul colegiilor au fost
înscrişi, într-un tablou separat, şi avocaţii jurisconsulţi, acei profesionişti
care au înlocuit avocatura publică (Contenciosul administrativ), desfiinţată
după începerea procesului de naţionalizare a principalelor mijloace de
producţie, a fondurilor băneşti şi a bunurilor de factură industrială,
comercial şi agricolă. Jurisconsulţii erau angajaţi şi salariaţi în cadrul
instituţiilor de stat, organizaţiilor economice, întreprinderilor de stat,
cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti, pentru asigurarea apărării intereselor
acestora şi sfătuirea necesară conducerilor instituţionale. Reorganizarea
oficiilor juridice, în anul 1955, a condus la crearea colectivelor regionale de
jurisconsulţi, organizaţii de interes obştesc, separate de colegiile de avocaţi,
restructurate teritorial, în anii 1956 şi 1968.
O activitate deosebită, de constare autentificată şi legalizată a
raporturilor juridice dintre persoane, a fost exercitată de către notariatele
publice, considerate, până în anul 1950, organe auxiliare ale Justiţiei
române. Conform unor legi diferite de organizare a notelor publice, actele
notariale erau întocmite, pe lângă notarii publici, şi de către instanţele
judecătoreşti, avocaţi şi notarii cercuali şi comunali. Reforma agrară,
naţionalizarea bunurilor, colectivizarea activităţilor judecătoreşti şi
avocaţiale, precum şi reorganizarea competenţei organelor locale ale puterii
şi administraţiei de stat, au condus la desfiinţarea notariatelor publice, fiind
înfiinţate Notariatele de Stat din Bucureşti, în anul 1950, iar din ianuarie
1952, noua organizare notarială s-a extins în toată ţara. Astfel, în condiţiile
noului cadru legal, actele notariale erau întocmite de către notariatele de
stat, instanţele judecătoreşti, comitetele executive ale sfaturilor populare
comunale şi orăşeneşti, organizaţiile diplomatice şi organizaţiile socialiste.
Angajarea notarilor de stat se făcea de către ministrul Justiţiei.
Pentru îndrumarea şi controlul asupra modului de îndeplinire a
sarcinilor profesionale, Ministerul Justiţiei a organizat o Direcţie a
sectoarelor judecătoreşti, avocaţiale şi notariale, care îndruma şi controla
modul de pune în aplicare dispoziţiile legale, precum şi sarcinile care
reveneau acestor instituţii şi organizaţii din cadrul documentelor de partid.
Din punct de vedere politic, pe plan local, îndrumarea şi controlul
Justiţiei arădene s-a realizat pe baza planurilor de muncă ale Secţiei
Administrativ-Politică a Comitetului Regional al P.M.R. Arad, apoi a
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Comitetului Judeţean P.C.R. Arad, puse în aplicare de şeful secţiei 9 şi
instructorii de partid10. În cadrul acestei secţii, pe lângă sectorul Justiţiei,
erau îndrumate şi controlate sectoarele Armată, M.A.I., Sanitar, Crucea
Roşie, Prevederi Sociale, Culte şi Evidenţa Cadrelor.
Instructorilor de sectoare le revenea obligaţia de a-şi îndeplini
sarcinile, materializând constatările făcute cu ocazia deplasărilor pe teren
prin întocmirea rapoartelor şi corapoartelor, cu propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţilor verificate, prezentate în cadrul şedinţelor de
analiză periodică, decadală, lunară, trimestrială şi anuală.
Sectorul Justiţie efectua îndrumarea şi controlul asupra activităţii
organizaţiilor de bază şi obşteşti, din cadrul tribunalelor, procuraturilor şi
notariatelor de stat regionale, raionale şi orăşenesc, precum şi a Colegiului
Avocaţilor Arad şi a birourilor colective de asistenţă juridică, organizate la
nivelul şi în circumscripţia tribunalelor populare raionale şi al oraşului Arad,
verificând permanent şi modul de desfăşurare a dezbaterilor cauzelor puse
pe rolul instanţelor11.
De la raionarea administrativ-economică a teritoriului României, în septembrie 1950, până
în ianuarie 1956, data desfiinţării Regiunii Arad, şeful Secţiei Administrativ-Politică a fost
Incze Iosif (Născut în anul 1917, studiase 6 clase primare şi 2 secundare, era profesionist în
lăcătuşărie, cu vechime în muncă din anul 1938, şi membru de partid din anul 1945,
absolvent al unei şcoli politice cu durata de 6 luni, în anul 1950, cf. A. N. Arad, fond
Comitetul Regional al P.M.R. Arad, dosar nr. 1/1950, f. 5; dosar nr. 68/1954, f. 112-113).
10
Instructorul sectoarelor Justiţie, Sănătate şi Cruce Roşie a fost Pataki Zoltan (Născut în
anul 1930, absolvent a 7 clase primare şi 3 profesionale, strungar cu vechime în producţie
din anul 1941 şi membru de partid din anul 1947 (ibidem).
11
Spre exemplu, Planul de muncă al Secţiei Administrativ-Politică pentru perioada 1
ianuarie-31 martie 1954, prevedea ca sarcini şi probleme în sectorul Justiţie: 1. Studierea
actelor normative apărute în problema Justiţiei şi urmărirea modului în care se respectă
legalitatea populară; 2. Participarea la şedinţele de îndrumare şi şedinţele de analiza muncii
raionale la Tribunal şi procuratură, la sfârşitul fiecărei luni, care vor fi ţinute de
îndrumătorul Ministerului Justiţiei; 3. Pentru îmbunătăţirea muncii politice în cadrul
Justiţiei, Procuraturii, Notariatului de Stat şi Colegiul avocaţial regional şi orăşenesc vom
lua măsuri prin organizaţiile de bază să se organizeze ciclul de conferinţe cu următoarele
subiecte: Situaţia internaţională; Situaţia internă; Problemele economice ale statului
democrat; 4. Vom lua măsuri ca Comitetul Raional de partid să aplice control asupra
Sectorului Justiţiei, de asemenea vom lua măsuri ca tov. prim-secretar de raion să şină o
şedinţă de conlucrare cu preşedinţii de Tribunal, procurorii şefi, preşedinţii Sfatului Popular
raional, Comandantul Miliţiei raionale şi Comandantul M.A.I. raion, în vederea
îmbunătăţirii muncii de conlucrare între organele de partid şi de stat; la şedinţă să prezinte
fiecare câte un raport informativ scurt, despre felul cum conlucrează între ele şi care sunt
lipsurile lor; 5. În vederea colectării cerealelor nepăioase vom îndruma şi controla
Tribunalele, Procuraturile regionale, raionale şi orăşenească, ca dosarele ce vor fi înaintate
de S.C.S. cu cetăţeni care nu predă cotele faţă de stat să aplice sechestrarea şi să fie traşi la
răspundere pentru nerespectarea legalităţii populare; 6. Pentru îmbunătăţirea sectorului
9
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Organizarea instanţelor judecătoreşti arădene. Instituirea
guvernului democrat-popular dr. Petru Groza, la 6 martie 1945, a condus la
predarea acestui guvern, de către ocupantul sovietic, a administraţiei
teritoriilor cedate Ungariei în baza Diktatului de la Viena, din 30 august
1940. Ca urmare a acestei „generozităţi” a fost reorganizată administraţia
teritorială transilvăneană şi au fost reînfiinţate instanţele judecătoreşti din
Ardealul de Nord, care fuseseră desfiinţate în toamna anului 194012.
Cu data de 1 mai 1945, prin decizia ministrului Justiţiei, Curtea de
Apel Arad-Oradea, cu sediul în Arad, şi-a încetat activitatea, în urma
reînfiinţării Curţii de Apel Oradea13. Tribunalul Arad, împreună cu cele 10
judecătorii din circumscripţia sa, a trecut în structura Curţii de Apel
Timişoara14.
„Democratizarea” magistraturii arădene s-a realizat prin purificarea
corpului de judecători şi procurori, fiind confirmaţi în funcţii numai
judecătorii şi procurorii care nu avuseseră contribuţii publice la menţinerea
vechilor regimuri totalitare şi care aveau o vechime de cel puţin 5 ani în
magistratură. „Popularizarea” magistraturii s-a realizat şi prin încercarea de
punere în aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi
funcţionarea „sfaturilor de împăciuire” în mediul rural, instanţe judecătoreşti
de gradul întâi, având competenţă în materie civilă, penală şi comercială, cu
un complet de judecată format din primar sau înlocuitorul acestuia, preot şi
învăţător15.
Au fost constituite organizaţii sindicale pentru magistraţi şi
funcţionarii judecătoreşti, având menirea de a le „promova” interesele
materiale, în condiţiile în care comercializarea alimentelor şi bunurilor era
cartelată, urmare a obligaţiile de despăgubiri nelimitate, datorate luptei
românilor pe frontul de Răsărit, în timpul celui de al Doilea Război
Justiţiei vom ajuta să selecţionăm 4-5 cadre corespunzătoare, vom selecţiona un şef de
Cadre la Procuratura regională. Totodată, vom întocmi un material despre elementele
necorespunzătoare şi vom prezenta Biroului regional de scoatere a lor de pe linia de
Minister; 7. Pentru a cunoaşte cum se respectă legalitatea populară vom participa la diferite
dezbateri la regiune, raioane şi oraş şi vom aplica un control sistematic asupra activităţii lor
şi vom sesiza C.C. al P.M.R. şi Biroul regional despre orice abatere de pe linia Partidului.
Răspundeau lunar, trimestrial sau permanent: Incze şi Pataki (ibidem, dosar nr. 70/1954, f.
3).
12
Legea nr. 294 din 16 aprilie 1945 (M. Of. nr. 90 din 18 aprilie 1945, pp. 3212-3218).
13
Nr. 31.881 din 30 martie 1945 (ibidem, nr. 75 din 31 martie 1945, p 2635).
14
Judecătoria mixtă Arad, Judecătoria de muncă Arad şi judecătoriile rurale din Aradul
Nou, Chişineu-Criş, Ineu, Nădlac, Pecica, Radna, Săvârşin şi Şiria. Judecătoriile din Buteni
şi Hălmagiu rămăseseră în circumscripţia Tribunalului din Brad.
15
M. Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, pp. 5225-5245.
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Mondial. În ceea ce priveşte promovarea intereselor profesionale,
reprezentanţii Sindicatului funcţionarilor judecătoreşti erau incluşi în cadrul
comisiilor de propuneri şi înaintări, având sarcina de a confirma sau propune
schimbarea din funcţii a funcţionarilor judecătoreşti şi a personalului
administrativ, tehnic şi de serviciu. Stagiile pentru înaintările în funcţiile
judecătoreşti au fost reduse cu o treime. Astfel, grefierii, secretarii de
parchet şi conducătorii de carte funciară, licenţiaţi sau doctori în ştiinţe
juridice, cu o vechime de cel puţin 6 ani în aceste funcţii, puteau fi numiţi
judecători sau procurori, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, sau
avocaţi publici, cu avizul Comisiei Superioare Juridice16, organizare care a
condus la pensionarea anticipată sau punerea în disponibilitate a
magistraţilor lipsiţi de atitudini şi antecedente democratice.
Legea nr. 341 din 5 decembrie 1947 a reorganizat vechea putere
judecătorească arădeană, prin popularizare şi colectivizare. Printr-o decizie
din 12 ianuarie 1948, ministrul Justiţiei a stabilit numărul şi reşedinţele
instanţelor judecătoreşti, circumscripţiile acestora, numărul şi calificarea
secţiilor, numărul cabinetelor de instrucţie, precum şi numărul asesorilor
populari17.
Tribunalul Arad avea în structura sa trei secţii: una civilă-comercială
şi două penale, organizare care arată orientarea profund democratică a
legalităţii populare. Pentru buna funcţionare a celor două secţii penale, au
fost constituite şi doua cabinete de instrucţie.
Circumscripţia Tribunalului Arad corespundea întregii circumscripţii
teritorial-administrative a judeţului Arad, în care funcţionau Judecătoria
mixtă Arad, Judecătoria de Muncă şi judecătoriile rurale Aradul Nou,
Buteni, Chişineu-Criş, Hălmagiu, Ineu, Nădlac, Pecica, Radna, Săvârşin, Sf.
Ana (Sântana) şi Şiria. Cu excepţia judecătoriei din Nădlac, toate celelalte
judecătorii aveau reşedinţele în localităţile unde funcţionau preturile de
plăşi.
În cadrul Tribunalului Arad au fost încadraţi 23 de magistraţi: un
prim-preşedinte, doi preşedinţi, un prim-procuror, doi judecători de
instrucţie, doi judecători pentru cauzele civile-comerciale, nouă judecători
de şedinţă, trei procurori şi trei magistraţi supleanţi. Asesorii populari erau
datori să participe la judecarea cauzelor penale şi la supravegherea modului
în care magistraţii respectau legalitatea populară. Astfel, din cei 112 asesori
populari de pe lângă Tribunalul Arad, 96 participau la judecarea cauzelor
Emil Arbonie, Ştefan Ioan Lucaciuc, Momente din evoluţia Tribunalului Arad (18722012), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, pp. 106-107.
17
M. Of. nr. 13 din 16 ianuarie 1948, pp. 369-381.
16
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penale, iar 16 verificau modul de rezolvare al vechilor cauze penale, putând
solicita anularea hotărârilor luate şi rejudecarea cauzelor, în vederea
sancţionării mai drastice a subiecţilor cauzelor judecate anterior.
Toate judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Arad aveau câte
doi judecători şi 64 de asesori populari, cu excepţia Judecătoriei mixte Arad
care avea patru judecători pe lângă cei 64 de asesori populari.
Sediile secundare ale judecătoriilor fuseseră stabilite în localităţile
Curtici, Frumuşeni. Dezna, Vânători, Gurahonţ, Cermei, Bârzava, Petriş şi
Pâncota, numai judecătoriile din Nădlac, Pecica şi Sf.Ana nu aveau şi sedii
secundare, urmare a circumscripţiilor administrativ-teritoriale reduse în
cadrul cărora funcţionau.
Legea de organizare a judecătoriilor din anul 1947, cu modificările
intervenite în anul 1948, precum şi deciziile ministrului Justiţiei, au redus
numărul posturilor de magistraţi, care erau desfiinţate în urma pensionărilor,
punerilor în disponibilitate sau deceselor. Salariile erau reduse, iar
accesoriile salariale permanente se acordau numai pentru plata chiriilor şi
alocaţiilor pentru copii. Ajutoare temporare se acordau numai pentru naşteri,
căsătorii şi înmormântări, cu condiţia ca acestea să fie bine justificate, prin
întocmirea actelor doveditoare. Orice angajare de magistraţi, funcţionari
judecătoreşti şi personal de serviciu era interzisă fără aprobarea Ministerului
Justiţiei.
Cheltuielile necesare funcţionării organelor judecătoreşti erau puse
sub autorizarea prealabilă a Ministerului Justiţiei, care decisese reducerea
drastică a consumului de materiale, birotică, telegrame şi convorbiri
telefonice.
Reducerea cheltuielilor de întreţinere a organizaţiilor judecătoreşti
urmărea, în fond, reducerea obligaţiilor financiare ale administraţiilor
judeţene, orăşeneşti şi comunale. Toate fondurile băneşti, deşi erau trecute
în bugetele anuale, erau necesare economisirii în scopul plăţii obligatorii a
sumei de 300.000.000 dolari, datorate de statul român Uniunii Sovietice
pentru poziţia avută în perioada 22 iunie 1941-23 august 1944. În acelaşi
timp, ocupantul sovietic obţinea, ori jefuia alimente, furaje, combustibili,
energie electrică, mijloace de transport auto şi feroviare, precum şi spaţiile
necesare stabilirii unităţilor militare, spitalelor şi domicilierii cadrelor
militare, precum şi al însărcinaţilor care controlau modul de funcţionare al
organelor puterii şi administraţiei de stat, justiţiei şi organizaţiilor obşteşti.
Clădirea Palatului de Justiţie din Arad, pe lângă numeroase alte
clădiri principale, a fost ocupată de Armata Roşie „eliberatoare” şi de alte
instituţii sovietice, ceea ce a determinat reducerea spaţiului necesar
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funcţionării organelor judecătoreşti şi mutarea Penitenciarului, aflat în
subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.
Greutatea şi dificultăţile modului de aplicare de către organele
judecătoreşti a legalităţii populare a determinat, în primăvara anului 1949,
schimbarea cadrului organizatoric18.
Instanţele judecătoreşti au fost
„popularizate”. Judecătoriile populare arau urbane, rurale sau mixte, după
felul comunelor care compuneau circumscripţiile lor. În fiecare reşedinţă de
judeţ funcţiona un tribunal judeţean, subordonate Curţilor regionale, din
structura Curţii Supreme. Ministrul Justiţiei, având avizul Comisiei pentru
simplificarea şi raţionalizarea aparatului de Stat, stabilea numărul şi
circumscripţiile judecătoriilor populate, a tribunalelor şi Curţilor, precum şi
se3cţiunile acestora. La fiecare Curte, tribunal sau judecătorie populară,
urbană sau mixtă, funcţionau un număr de agenţi pentru îndeplinirea
procedurilor în materie penală. Instanţele judecătoreşti ţineau şedinţe zilnic,
în toate zilele de lucru, precum şi dumineca şi în timpul sărbătorilor legale.
Noua organizare judecătorească stabilise atribuţiile grefelor
judecătoreştii, asesorilor populari şi personalului judecătoresc, drepturile şi
îndatoririle personalului judecătoresc, precum şi exercitarea dreptului de
supraveghere şi disciplină judecătorească.
Raionarea administrativ-economică din anul 1950 a condus şi la
raionarea organizaţiilor judecătoreşti şi a instituţiilor auxiliare, în anul 1952.
Noile organe judecătoreşti au fost denumite „tribunale populare”, la nivel
naţional, regional, raional şi orăşenesc raional19.
Astfel, în regiunea Arad au funcţionat Tribunalul Popular Regional
Arad, Tribunalul Popular Raional Arad, Tribunalul Popular Orăşenesc
Raional Arad şi tribunalele populare raionale cu sediile în Buteni, ChişineuCriş, Ineu, Lipova şi Sânnicolaul Mare.
Numărul judecătorilor a fost redus continuu, vechii magistraţi fiind
înlocuiţi cu absolvenţii şcolilor juridice cu durata de un an, apoi de doi ani,
care aveau sediile în Bucureşti, Cluj şi Iaşi. După câţiva ani, s-a decis ca
aceşti noi judecători să-şi continue studiile, urmând cursurile facultăţilor de
ştiinţe juridice, cu obligativitatea susţinerii examenului de stat.
Pe de altă parte, noii judecători sau ajutorii de judecători erau
„sprijiniţi” în activitatea profesională de către asesorii populari, muncitori şi
ţărani, aleşi anual, prin adunări populare, organizate se Secţia AdministrativPolitică a Comitetului Regional al P.M.R. Arad, în cadrul organizaţiilor
18

Decretul nr. 132 din 1 aprilie 1949, modificat prin Decretul nr. 351 publicat în Buletinul
Oficial nr. 18 din 9 aprilie 1949 (în continuare: B. Of.).
19
Legea nr. 5 privind organizarea judecătorească, publicată în B. Of. nr. 51 din 19 iunie
1952
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sindicale din care făceau parte candidaţii20. Conform H.C.M. nr. 365 din 7
februarie 1953 şi nr. 633 din 5 mai 1953 şi precum şi a instrucţiunilor anuale
ale C.C. al P.C.R., în regiunea Arad erau încadraţi, anual 740 de asesori
populari, repartizaţi câte 60 la tribunalul regional, câte 120 la cel raional şi
la orăşenescul arădean şi câte 90 la tribunalele raionale Criş, Gurahonţ, Ineu,
Lipova şi Sânnicolaul Mare21. Fiecare asesor popular era încadrat în justiţie
pentru o perioadă de trei luni, în cursul anului pentru care fusese ales.
Ca instanţă de recurs, tribunalul judeca cauzele cu doi judecători sau
cu un judecător şi un supleant, iar în caz de divergenţă cu trei judecători.
Reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1956 a condus la
desfiinţarea regiunii Arad, ceea ce a determinat şi încetarea activităţii
Tribunalului Popular Regional Arad şi a instanţelor subordonate acestuia.
Au rămas tribunalele raionale din Arad, Lipova şi Sânnicolaul Mare, care au
trecut în structura Tribunalului Regional Timişoara, iar tribunalele raionale
Criş, Gurahonţ şi Ineu în structura Tribunalului Regional Oradea. În zona
arădeană a fost înfiinţat un nou raion, cu sediul la Pecica, unde a fost
înfiinţat un tribunal raional, care a funcţionat până în anul 1960, lângă care a
funcţionat şi o procuratură raională şi un birou colectiv de asistenţă juridică.
Conform circularelor şi instrucţiunilor C.C. al P.M.R. se organizau comisii regionale,
raionale şi orăşeneşti, care aveau datoria de a întocmi planuri de muncă pentru alegerea
asesorilor populari „din elementele cele mai bune şi devotate regimului, pe apartenenţă
politică, sex, categorii sociale şi naţionalitate, după specificul fiecărui raion”. Propunerile
de candidaţi se efectuau de către organizaţiile de bază din intreprinderi, instituţii, comune,
G.A.S.-uri, G.A.C.-uri şi S.M.T.-uri. Propunerile de candidaţi erau verificate de către
organele M.A.I., constatându-se unele cazuri de propuneri de candidaţi cu trecut dubios (14
cazuri la Gurahonţ, 4 la Criş şi 2 la Arad”. După întocmirea listelor de candidaţi verificaţi,
se făcea popularizarea candidaţilor de asesori populari prin articole publicate în ziarele
locale „Flacăra Roşia” şi „Vörös Lobogo”, gazetele de perete şi difuzate prin reţelele
staţiilor de radioamplificare. Locurile de muncă unde se organizau alegerile de asesori
populari se pavoazau, obţinând un aspect „sărbătoresc”.Delegaţii tribunalelor populare
ţineau conferinţe la căminele culturale, „colţurile roşii” şi diverse cluburi, prezentând
diferenţele dintre caracterul „democrat popular al justiţiei româneşti, în contrast cu
caracterul reacţionar al justiţiei din ţările imperialiste şi justiţiei din trecutul burghezomoşieresc”. Aceste conferinţe erau întocmite de către organizaţiile regionale şi raionale de
popularizare cultural-ştiinţifică (S.R.C.S.), din care făceau parte, pe lângă alte persoane, şi
judecătorii, procurorii, avocaţii, jurisconsulţii şi notarii de stat (A. N. Arad, fond Comitetul
Regional al P.M. R. Arad, dosar nr. 65/1954, f. 298-304).
21
Ibidem, dosar nr. 70/1954, f. 194-207. În anul 1945, din numărul fixat de 750 asesori
populari, fuseseră aleşi numai 746, din care: 467 erau membrii de partid, 114 U.T.C.-işti şi
165 neîncadraţi politic; 542 erau bărbaţi şi 204 femei; 316 muncitori, 120 intelectuali, 247
muncitori ţărani din G.A.S., G.A.C., S.M.T. şi T.O.Z- uri şi 63 casnice. În ceea ce priveşte
naţionalitatea, 503 erau români, 163 unguri, 39 germani, 20 sârbi, 14 slovaci şi câte 4 evrei
şi bulgari (ibidem, dosar nr. 65/1954, f. 304 şi urm.).
20
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În oraşul Arad a funcţionat şi un tribunal orăşenesc, până în anul
1968, când, în urma noii organizări judecătoreşti, în judeţul Arad a
funcţionat Tribunalul Arad şi judecătoriile din Arad şi Ineu, în urma
desfiinţării vechilor tribunale populare raionale.
Dacă în perioada interbelică, Tribunalul Arad avea un număr de 7080 de magistraţi şi funcţionari judecătoreşti, în perioada 1968-1989, statul
de organizare a Tribunalului Arad cuprindea numai 25-30 de funcţionari şi
angajaţi, din care numai 11 erau judecători. Judecătoria Arad avea 41 de
funcţionari şi angajaţi, din care 12-15 judecători, iar Judecătoria Ineu avea
un număr de personal compus din 13-20 de funcţionari şi angajaţi, din care
4-5 judecători.
Statutul juridic al judecătorilor a fost stabilit, într-o formă generală şi
impersonală, prin dispoziţiile legii de organizare judecătorească, completat
prin normele referitoare la statutul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin
hotărâri ale Consiliului de Miniştri. Apărarea legalităţii socialiste şi a ordinii
de drept impunea încadrarea în funcţia de judecător a „acelor cetăţeni care
se bucură de o reputaţie neştirbită, care prin pregătirea lor profesionalpolitică, prin conduita lor, atât în activitatea de serviciu cât şi în viaţa
particulară, sunt model de conduită ireproşabilă”22.
Dacă la începutul perioadei de colectivizare a activităţii
judecătoreşti, judecătorii erau numiţi prin ordine ale ministrului Justiţiei,
ulterior, statutul juridic al acestora prevedea condiţia alegerii lor, care s-a
pus în vigoare numai după anul 1968.
Dacă judecătorii aveau calitatea de funcţionari de stat, asesorii
populari nu deţineau această caracteristică. Dacă completul de judecată
conţinea, pe lângă judecător şi asesorii populari, aceştia din urmă
răspundeau disciplinar numai în faţa organelor care i-au ales în această
funcţie, respectiv sfaturile populare, la propunerile organelor de partid,
sindicatelor şi diverselor organizaţii cooperatiste obşteşti. S-a schimbat, de-a
lungul timpului, pe lângă modalitatea de alegere a asesorilor populari, şi
perioada pentru care erau aleşi. Astfel, ei erau aleşi pentru o perioadă de 4
ani, puteau exercita mandatul de asesori populari numai pentru o perioadă
cuprinsă între 2 şi 6 luni, păstrându-şi locul de muncă de la instituţiile sau
intreprinderile din care fuseseră aleşi, fiind retribuiţi de către acestea, cu
excepţia timpului executării mandatului judecătoresc, când erau retribuiţi
după o indemnizaţie zilnică, stabilită prin H.C.M.

Alexandru Negoiţă, Organizarea instanţelor judecătoreşti, a Procuraturii şi a organelor
obşteşti cu atribuţii jurisdicţionale, Editura Didactică şi Padagogică, Bucureşti, 1965, p. 63.
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O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924)
Eugeniu Criste, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale
Augustin Mureşan, Complexul Muzeal Arad
Ioan Popovici, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale
Abstract
The authors present a medal dedicated to Uroş Pătean (18751924), delegate of the Grand National Assembly from Alba Iulia, the 1 st of
December 1918. The piece is made of metal (overlaid zinc alloy) and is has
a round from (60 mm) and a thickness of 4 mm. On the observe of the coin,
in the middle, there is the embossed bust of Uroş Pătean. On the back, on a
white enamel background there is etched one of the three variants of
emblem, suggested after the year 1993, for the Nădlac city emblem.
Key words: Nădlac, Uroş Pătean, delegate, medal, emblem.
Uroş Pătean s-a născut în anul 1875, la Nădlac1. Întreaga sa
activitate a dedicat-o luptei pentru realizarea idealului de unitate naţională a
românilor. Activitatea politică şi-a început-o în timpul alegerilor din anul
19042, când în Cercul Electoral Nădlac a fost susţinut candidat comun al
alegătorilor români, slovaci şi sârbi, uniţi în năzuinţe naţionale comune,
românul Ioan Suciu3. Alături de alţi ţărani, Uroş Pătean a participat la
campania electorală, mergând prin satele învecinate Nădlacului pentru a
îndemna populaţia de naţionalitate română să voteze şi să se implice mai
pregnant în activitatea politică din zonă4. În lupta de emancipare naţională a
românilor, Uroş Pătean s-a afirmat între anii 1904-1906, alături de alţi ţărani
din zona Aradului, precum Teodor Orga, Petre Dragoş (Pecica) etc5.
Gabriela Adina Marco, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul Ţării, în
„Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări” (coordonatori Doru Sinaci, Emil
Arbonie), vol. IV, „Vasile Goldiş” University Press, Arad – 2012, p. 316.
2
Ibidem, p. 318.
3
Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu - părinte al patriei, Edit. Viaţa Arădeană, 1999, pp. 30-31;
Gabriela Adina Marco, op. cit., pp. 317-318.
4
Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 318.
5
Vasile Popeangă, Aradul centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului
(1867-1918), Edit. Facla, Timişoara, 1978, p. 140.
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Intensitatea maximă a activităţii sale politice a fost atinsă în 1918, odată cu
evenimentele care s-au succedat rapid pentru pregătirea şi înfăptuirea Marii
Uniri. În 30 octombrie la Nădlac „a erupt revoluţiunea în comună”6. Atunci
a început transferul de putere înfiinţându-se, la Nădlac, Garda Naţionlaă
Română7 şi Consiliul Naţional Român Comunal. În fruntea acestor
organisme s-au aflat învăţătorul de la Şcoala Confesională Ortodoxă
Română, George Petrovici, gospodarul Uroş Pătean, avocatul Ivan Băneşiu
şi alţii8. În ultima decadă a lunii noiembrie 1918, Uroş Pătean s-a deplasat în
satele învecinate îndemnând pe locuitori să meargă la Alba Iulia9. La 26
noiembrie, 1918, în Cercul Nădlacului, în faţa a peste 2.000 de alegători, s-a
procedat la alegerea delegaţilor, după care, Uroş Pătean a cerut ca un număr
mare de locuitori să meargă la Adunarea de la Alba Iulia, pentru a fi
prezenţi la „evenimentul mare, în care se va decide soarta noastră şi se va
declara dorinţa noastră de a ne uni într-un stat toţi românii”10. Ţinându-se
cont de bogata sa activitate politică depusă, Uroş Pătean econom din Nădlac
a fost ales în Consiliul Naţional Român al judeţului Arad11, preşedinte al
Consiliului Naţional Român Cercual Nădlac12, delegat la Alba Iulia13,
Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Nădlac, fondul Oficiul Parohial Ortodox Român,
Dosar nr. 18/1919, f. 180, apud Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 319.
7
Comandant al Gărzii Naţionale Române din Nădlac şi Şeitin a fost sublocotenentul
George Ardelean, vezi Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi Gărzile
Naţionale Române din Arad 1918, Acte şi documente, vol. I, Edit. Dacia, Cluj-Napoca,
1993, p.174; Dumitru D. Costea, Constituirea Comitetului Naţional Român şi a Gărzii
Naţionale locale în comuna Şeitin, comitatul Cenad, în „Ziridava”, XXI, 1998, pp. 217221; Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 319 ş. a.
8
Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 319.
9
Cf. Vasile Popeangă, op. cit., p. 271.
10
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, fond 847, C. N. R. Arad, Dosar nr.
3/1918, f. 1-2, apud George Manea, Activitatea consiliilor naţionale române şi a gărzilor
naţionale române din judeţul Arad, în „Ziridava”, VIII, 1977, p. 339; vezi şi Alexandru
Roz, Constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti din judeţul Arad,
în „Ziridava”, XV-XVI, 1987, p. 197.
11
„Românul „ (Arad), anul VII, nr. 13, din 24 noiembrie 1918, p. 3; vezi şi George Manea,
op. cit., p. 331. În toamna anului 1918, Uroş Pătean a participat la Adunarea populară de la
Şeitin din data de 11 noiembrie. Această adunare a fost deschisă de cuvântarea „marelui
român” Uroş Pătean în calitate de preşedinte al Consiliului Naţional Român al Cercului
Nădlac, dar şi de sublocotenent în Garda Naţională Cercuală Nădlac, vezi Dumitru D.
Costea, Documente privind activitatea românilor din comuna Şeitin în preajma Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918, în „Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, nr. 2, 1993, p. 21;
Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 318.
12
Dumitru D. Costea, Documente privind activitatea românilor...,, p. 21; idem,
Constituirea Comitetului Naţional Român..., p. 219.
6
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membru al Marelui Sfat Naţional14, deputat în primul Parlament al
României întregite (1919)15 ş. a.
În anul 2013, cu prilejul manifestărilor organizate pentru aniversarea
a 95 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, acestui mare luptător
pentru unitate naţională care a fost Uroş Pătean, i s-a dedicat o medalie16.
Iniţiativa baterii acestei piese medalistice17 aparţine Serviciului Judeţean
Arad al Arhivelor Naţionale18. În rândurile de mai jos ne propunem să
prezentăm această interesantă medalie. Originală şi plină de expresivitate
această medalie bătută la Arad, este confecţionată din zamac poleit, are o
formă rotundă cu diametrul de 60 mm şi grosimea 4 mm. Piesa medalistică
are reprezentări pe ambele feţe. Iată descrierea acestei medalii:
Pe aversul medaliei (Fig.1), în mijloc este înfăţişat pe fond moarat,
bustul lui Uroş Pătean, văzut din faţă, având capul descoperit, tuns scurt, cu
mustaţă şi purtând veston. Privită din faţă, figura realizată după o
fotografie19, ne arată, un bărbat din perioada sa de maturitate, hotărât pentru
o cauză demnă. Inscripţia s-a scris pe două rânduri cu litere majuscule: UN
Vezi Andrei Caciora, Nicolae Roşuţ, Aradul în lupta pentru eliberare socială şi
naţională-Documente, I, Arad, 1978, p. 268; Vasile Popeangă, op. cit., p. 275; Dan
Demşea, Delegaţii arădani la Adunarea Naţională de la Alba Iulia-Antecedentele
biografice ale unor categorii socio-profesionale, în “Ziridava”, XVIII, 1993, p. 282;
Alexandru Roz, Aradul - cetatea Marii Uniri (Cuvânt înainte de acad. Ştefan Pascu), Edit.
Mirton, Timişoara, 1993, p. 193; Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 322 ş. a.
14
“Gazeta Oficială”(Sibiu) nr. 13, din 15/28 februarie 1919; Aradul permanenţă în istoria
României, Arad, 1978, p. 421; Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 323; Alexandru Roz,
Constituirea şi activitatea consiliilor..., p. 200.
15
Vezi Alexandru Roz, Cetatea Marii Uniri, p. 211; Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 325.
16
Medalie= piesă de metal confecţionată uneori şi din alte materiale ca: marmura, ceramica
etc, având pe suprafaţa sa o imagine reliefată şi un text care evocă un anume fapt. Bătută de
cele mai multe ori din iniţiativa unor persoane particulare sau colectivităţi, medalia este un
izvor istoric important pentru cunoaşterea concepţiilor generaţiilor şi a evoluţiei artei
gravării, vezi: Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Arhivistică, cronologie,
diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 164.
17
Medalistică=ramură a numismaticii care se ocupă cu studierea medaliilor, vezi Florin
Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Ediţia a X-a, revăzută, augmentată şi actualizată,
Edit. Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008, p. 585.
18
Medalia a fost distribuită în oraşul Nădlac, de către organizatori, tuturor participanţilor cu
comunicări ştiinţifice într-un cadru festiv la cea de-a X-a Conferinţă ştiinţifică a Arhivelor
Naţionale Arad, având ca titlu: Identitate etnică, politică şi culturală în spaţiul românesc,
Nădlac, 28 septembrie 2013.
19
Sursă de inspiraţie pentru aversul medaliei s-a folosit o fotografie a lui Uroş Pătean, ca
soldat în armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial, vezi această fotografie
reprodusă la Gabriela Adina Marco, op. cit., p. 319.
13
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LUPTĂTOR PENTRU DREPTURI NAŢIONALE, DELEGAT LA
MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA 1-XII-1918. *
UROŞ PĂTEAN * 1875-1924.

Fig. 1
Pe reversul medaliei (fig. 2) pe un fond alb, emailat, în centru este
gravată una din cele trei variante de steme propuse pentru stema oraşului
Nădlac20. Această variantă are următoarea înfăţişare: scut triunghiular cu
marginile rotunjite, tăiat, în partea superioară, despicat. În primul cartier, în
câmp de aur se află un corb înaripat negru,21 conturnat, stând pe o ramură
de stejar verde. În al doilea cartier, în câmp albastru, o construcţie
monumentală, de argint văzută din faţă, cu acoperiş ascuţit, o poartă
Această stemă este una din cele trei variante propuse spre aprobare, după 1993, pentru
stema oraşului Nădlac. Despre aceste 3 variante de steme, amănunte vezi la Augustin
Mureşan, Ioan Popovici, Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru elaborarea
stemei oraşului., în Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din BanatCrişana (coordonatori. Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. VIII, „Vasile Goldiş” University
Press, Arad 2014, pp. 81-84. Stema oraşului Nădlac (cu unele modificări ale acestei
variante gravată pe medalie) a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern. nr. 1129 din 18
decembrie 2013 şi publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 13 din 9
ianuarie 2014.
21
Este vorba despre corbul cu inel în cioc, Blazonul familiei lui Ioan (Iancu) de Hunedoara,
dar pe această medalie, inelul din ciocul păsării nu a fost gravat.
20
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deschisă neagră şi două ferestre de asemenea deschise, negre, dintr-una
ieşind un personaj îmbrăcat în negru, care ţine cu mâinile o goarnă de aur,
din care suflă, spre dreapta. În dreapta edificiului se află un snop de grâu, de
aur, aşezat în pal. În partea inferioară, pe fond albastru, se află un zid de
cărămidă roşie, cu o poartă, cu moloane, două uşi deschise cu patru
balamale, având în mijloc o cheie, în pal, toate de aur. Totul fiind aşezat pe
o terasă verde. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei
turnuri crenelate22. Jos, în dreapta, lângă cercul interior al exergăi medaliei
s-a scris cu litere de mici dimensiuni aurii: editat E.[ugeniu] Criste23.
Circular s-a gravat inscripţia: A X-A CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ A
ARHIVELOR NAŢIONALE ARAD, NĂDLAC 2013-IX-28. Această
medalie transmite contemporanilor şi generaţiilor viitoare înfăţişarea
chipului unei personalităţi din Nădlac, luptător pentru drepturi naţionale, dar
şi preocupările administraţiei locale şi heraldiştilor pentru elaborarea stemei
oraşului24. Medalia de o execuţie excepţională a fost realizată de Abraham
Zoltan, gravor din municipiul Arad.

Fig. 2
Coroana murală cu trei turnuri crenelate ne indică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Dl. Eugeniu Criste a editat medalia şi este coautor al acestui articol.
24
Despre semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului Nădlac, vezi Augustin
Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., pp. 79-84 şi Stema oraşului Nădlac, publicată în
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 13 din 9 ianuarie 2014.
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Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională
Paul Krizner
Cărţile de cult au reprezentat un factor de o importanţă majoră în
formarea şi menţinerea identităţii româneşti. Este necesară o incursiune
istorică asupra limbii române, o prezentare generală a formării acesteia, în
decursul timpului, uneori mai vitreg alteori mai îngăduitor cu acest popor ce
trăia între Carpaţi şi care s-a închegat datorită aspiraţiilor nobile şi datorită
sentimentului naţional de unificare a tuturor celor de aceeaşi limbă şi neam,
act ce a avut loc la 1 decembrie 1918, unde Biserica a jucat un rol decisiv.
Prin studiul de faţă vom încerca să prezentăm rolul cărţilor de cult, cu
precădere a Molitfelnicului şi a Liturghierului ortodox, care au ajutat la
formarea identităţii naţionale, dar şi la evoluţia culturală şi spirituală a
neamului românesc.
Formarea limbii române
Limba română s-a format concomitent cu poporul român, care şi-a
păstrat numele de „român” începând cu sfârşitul secolului al VII-lea d. H.,
iar limba română reprezintă, dacă vreţi, fază a latinei vorbite în părţile
dunărene din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.1 Totul a pornit de
la limba latină vulgară, vorbită odată cu ocupaţia romană a Daciei, prin
venirea şi prin stabilirea acestora pe aceste teritorii a armatei şi a
negustorilor romani. Ei au influenţat atât societatea, cât şi cultura, civilizaţia
dacă, iar prin părăsirea Daciei romane de către legiunile romane prin ordinul
dat de împăratul Aurelian în anul 271 d. H. cu siguranţă au rămas
meşteşugari, comercianţi latini, dar şi soldaţi ce au fost scoşi la vatră între
timp şi care au format familii mixte romano-dace care au dus în timp la
latinizarea limbii dacilor, iar după cum afirmă pr. prof. dr. Ioan M. Bota: „în
veacul al VII-lea procesul de formare a limbii române s-a încheiat”2.
Cu siguranţă formarea limbii române continuă şi pentru următoarele
veacuri, având o neîntreruptă evoluţie, însă biserica avea să cunoască o altă
limbă de slujire şi anume cea slavonă care s-a făcut sub influenţa noului stat
Studiu susţinut la Sesiunea de comunicări „Taină şi Mărturisire”, organizată de Episcopia
Ortodoxă Română a Caransebeşului, aprilie 2014.

Paul Krizner, profesor titular la Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad.
1
Gheorghe Ivanescu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. 179.
2
Ioan M. Bota, Începutrile culturii scrise în limba română, Edit. Dragoş Vodă, ClujNapoca, 1999, p. 43.
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bulgar încreştinat şi care va introduce şi în Dacia Traiană în secolele IX-X
această limbă, cu precădere în zonele Olteniei, Banatului, Crişana şi sudestul Transilvaniei.
Ritul bizantin ortodox şi în special Liturghia se săvârşea în limba
slavonă. Odată cu formarea cnezatelor şi voievodatelor apare şi ideea de
conservare a fiinţei naţionale şi a credinţei strămoşeşti, iar pe lângă curţile
domneşti se găsea şi câte un episcop sau mitropolit ortodox cum este cazul
Mitropoliei Ungrovlahiei înfiinţată de Nicolae Alexandru Basarab şi care
era supusă canonic Patriarhiei de Constantinopol.
Trebuie să spunem că cititul, dar în general ştiinţa de carte, era
cunoscută cu precădere de către clerici, preoţi, monahi, încă de la
începuturile Evului Mediu, iar mănăstirile erau oaze de cultură şi
spiritualitate, aici apărând primele manuscrise, aici au apărut primele
traduceri şi primele tipărituri, afirmaţie întărită şi de eruditul istoric Ioan M.
Bota, care sublinia că în Transilvania până la mijlocul al XII-lea „numai
clerul ştia scrie”3.
În ceea ce priveşte cărţile de cult pe teritoriul ţării noastre se cunosc
trei faze ale evoluţiei acestora spre românizare. În prima fază apar
manuscrisele şi ediţiile tipărite slave, ulterior cele slavo-româneşti şi mai
apoi ediţiile româneşti cu litere cirilice, iar mai târziu se va ajunge la
introducerea literelor latine, iar limba română devine o limbă ce va sluji atât
bisericii locale, cât şi poporului. Această evoluţie se datorează şi copiştilor
de manuscrise, de care şi părţile arădene au avut parte contribuind la
răspândirea în cât mai multe exemplare a cărţilor de slujbă ce erau un ajutor
pentru preoţi.
Încă din cele mai vechi timpuri clericii, şi nu numai, aveau şi alte
îndeletniciri decât cele strict 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 îndeletniciri 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, prăznicare şi chiar pictau biserici pentru alte comunităţi, alţii erau
foarte buni sculptori, făcând mobilier şi iconostase pentru lăcaşele de cult
care aveau nevoie şi, nu în ultimul rând, unii dintre ei se ocupau de copierea
manuscriselor şi legatul cărţilor de cult.

3

Ibidem, p. 73.
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Odată cu extinderea tiparului şi apariţia cărţilor de cult sub formă
tipărită nu a încetat arta copiatului făcută fie de călugări, preoţi, fie de
copişti, dascăli, dieci.
Motivul copierii cărţilor de cult în era tiparului 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 restaurată4 sau în cazul
în care unele parohii nu aveau cartea de cult respectivă, preoţii o copiau sau
plăteau un copist de manuscrise să 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.
Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului5
În părţile arădene primele atestări ale acestei activităţi ale copiştilor
le avem încă din perioada secolelor XIV-XV. În zona ţării Zărandului, mai
exact la Mănăstirea de la Şiria, un monah pe numele Nicodim copiază un
Tetraevangheliar.
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
Tetraevangheliar6. Această carte a fost scrisă, cum însuşi afirma, „în satul
mare la Hălmagiu”7. 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.
Cum este cazul preotului Simion Popovici de la parohia Seleuşi, care a trăit în a doua
jumătate a secolului XVIII. Acesta a plătit refacerea cărţilor stricate, deteriorate. A se vedea
Elena Rodica Colta, Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII, în
comitatele Arad şi Zărand, în „Ziridava”, X, 1978, p. 685.
5
A se vedea şi Paul Krizner, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în
,,Administraţie românească arădeană, studii şi comunicări din Banat-Crişana”, vol. VI,
coord.: Doru Sinaci şi Emil Arbonie, edit. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2013, pp
17-23.
6
P. Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Edit. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 328.
7
Florian Dudaş, Vechi manuscrise româneşti din Ţara Bihorului, Începuturile şi biruinţa
scrisului românesc, vol. I, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007, p. 18.
4
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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 Hodoşanu8. 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
de cărţi, astfel că în 1625 copiază şi el o Psaltire pentru nevoile vieţii
mănăstireşti9.
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 mănăstirii10.
Tot în acest secol au mai existat şi alţi copişti de manuscrise din
zona Aradului, amintind aici pe Popa Petru din Urviş de Beliu, diacul
Florie din Groşeni11, 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 Vârfurile12.
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
8

P. Vesa, op. cit., p. 328.
Ibidem.
10
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.
11
F. Dudaş, Vechi manuscrise româneşti din Ţara Bihorului, Începuturile şi biruinţa
scrisului românesc, vol. II, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007, p. 198.
12
P. Vesa, op. cit., p. 328.
9
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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.
În anul 1782 completează Octoihul ce se afla la biserica din satul
Brusturi şi un Catavasier de la Bucureşti din 1742 al satului Vidra13. 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.
II. Două cărţi de cult ce au ajutat poporul român în decursul
veacurilor
Molitfelnicul ortodox
Denumirea de Molitfelnic, Molitvelnic provine din slavonescul
molitvinikủ, însemnând rugăciune, cuvânt14, iar din limba greacă avem
denumirea de Evhologhiu – εύχολογίου τό έυχη λόγος, Evhologhion, evhi
logos însemnând rugăciune, cuvânt, de la εύλογώ-evlogo însemnând
binecuvântare15. În general numele acestei cărţi de cult s-a păstrat cu unele
diferenţe de zonă, cum ar fi Molitvenic, aceasta fiind ediţia slavă de la
Târgovişte din 1545. Diaconul Coresi tipăreşte o carte de cult în 1564 la
Braşov pe care o numeşte Molitevnic. Mitropolitul Dosoftei la Iaşi, în 1681,
numeşte această carte Mltvnic=Moltănic. Ediţia de la Bălgrad din 1688
apare denumirea de Molit к-vnic. Ediţiile de la Râmnic (1730, 1758, 1768,

F. Dudaş, op. cit., vol. I, pp. 130-131.
Ioan M. Stoian, Dicţionar Religios, Bucureşti, 1994, p. 175.
15
Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar Enciclopedic de cunoştinţe religioase,
Caransebeş, 2001, p. 309.

13
14
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1782, 1793) apar sub denumirea de Molitvenic-к. Tot numele de Molitvenicк poartă ediţiile de la Bucureşti din 1794 şi Sibiu 187416.
O altă denumire a acestei cărţi de slujbă este, după cum am
menţionat mai sus, şi denumirea greacă de Evhologhion ce să zice şi
Molitкvnic, cum ar fi ediţia de Bălgrad 1689 sau Râmnic 1730. Alte ediţii
intitulate Evhologhion sunt şi cele de la Buzău (1699, 1701, 1747), Râmnic
(1706), Târgovişte (1713), Bucureşti (1729, 1741, 1747), Iaşi (1749, 1754),
Blaj (1815, 1913)17.
Denumirea de Evhologhion o poartă unele ediţii de secol XIX,
menţionând aici pe cele de la Bucureşti din 1808, Evhologhionul sau Carte
de rugăciuni, Bucureşti 1888, şi Evhologhionul Bogat (1896, 1910,
1920,1926).
O altă denumirea a acestei cărţi de cult, dar care este rar întâlnită,
folosită mai mult în părţile Moldovei, provenind la noi în ţară din Rusia
ortodoxă, este aşa-numitul Trebnic, acesta fiind tipărit în trei ediţii: unul ar
fi Trebnicul slav de la Câmpulung din 1635 şi două ediţii ale Trebnicului
român de la Chişinău din 1920, respectiv 1926.18
Variaţia titlului de la Molitfelnic la Evhologhion sau Trebnic pe
teritoriul ţării noastre se datorează influenţelor culturii bisericeşti, fie cea
slavă, fie cea greacă, iar influenta rusească apare sub Mateiu Basarab când
cartea se numea, ca şi în Biserica Rusă, Trebnic, iar în vremea lui
Constantin Brâncoveanu se folosea denumirea greacă a cărţii, cea de
Evhologhion.19
În zilele noastre denumirea acestei cărţi liturgice este de Molitfelnic
– cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite

Niculae M. Popescu, Diortosind Molitfelnicul – Ediţia Sfântului Sinod, în „Biserica
Ortodoxă Română”, An LV (1937), nr. 11-12, p. 696.
17
O parte din ediţiile de la Blaj sunt ediţii uniate pentru propaganda Bisericii GrecoCatolice în Transilvania. Ediţia din 1913 este a III-a de acest gen, fiind tipărită de
Arhiepiscopul şi Mitropolitul de Alba Iulia şi Făgăraş, Victor Mihály de Apşa. Această
ediţie are la bază Evhologhionul ortodox grec, având ca deosebire înlocuirea termenului
Sfântul Duh cu Sfântul Spirit, sau în loc de rob se foloseşte serv; şi în loc de miluieşte-ne,
îndură-te.
18
N. M. Popescu, op. cit., p. 696.
19
Ibidem, p. 697.
16
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trebuinţe din viaţa creştinilor20, denumire neschimbată încă de la ediţiile din
1854, respectiv 1859, apărute sub Mitropolitul Nifon la Bucureşti21.
Molitvenicul,
Moltvelnicul,
Molitfelnicul,
Molitevelnicul,
Evhologhionul adecă Molitvelnicul, Evhologhionul sau Trebnicul22 face
parte din categoria cărţilor de cult folosite de preot la diverse nevoi ale
creştinilor, răspunzând cerinţelor acestora prin rugăciunile ce sunt cuprinse
în această carte de cult. Această carte răspunde cerinţelor şi nevoilor vieţii
creştinului de la naştere până la moarte, cuprinzând cele Şapte Sfinte Taine
ale Bisericii Ortodoxe23, dar şi ierurgii şi rugăciuni la diferite trebuinţe ale
creştinului24. Cuprinzând Sfintele Taine şi slujbe la diferite trebuinţe, şi
ierurgii, Molitfelnicul a fost numit şi cartea de căpătâi a evlaviei ortodoxe.25
Aurel Popoviciu, duhovnicul de la Seminarul sibian şi profesor de
muzică bisericească şi tipic, spune că Molitvelnicul cuprinde rânduielile
sfintelor taine, afară de Taina Preoţiei26, a ierurgiilor şi a slujbelor de care
au nevoie credincioşii.
Dezvoltarea acestei cărţi de cult s-a făcut în timp, iar pe teritoriul
ţării noastre primele tipărituri de acest gen apar în limba slavonă, limbă
folosită în cultul local până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. O trecere
directă de la limba slavonă la limba română nu se putea face şi s-a recurs la
trecerea lentă, inclusiv prin tipărituri, astfel avem aşa numitele cărţi bilingve
sau slavo-române; ulterior apare Molitfelnicul ortodox în limba română, care
va ţine vie conştiinţa religioasă şi naţională a credincioşilor.
În ceea ce priveşte diferenţele tipiconale ale Evhologhionului sau
Molitfelnicului ortodox, acestea sunt destul de vaste, ţinând seama de zona
în care au apărut, de exemplu ediţiile din Transilvania prezintă rânduieli
inedite şi datorită influenţei catolice.

Molitfelnic, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2002.
21
N. M. Popescu, op. cit., p. 698; a se vedea şi Paul Krizner, Evhologhionul sau
Molitfelnicul ortodox – un modest aport la explicarea denumirii acestei cărţi de cult, în
„Calea Mântuirii”, Arad, An IX, Serie nouă, Nr. 5 (404), 27 ianuarie 2008, p. 2.
22
N. M. Popescu, op. cit., p. 695.
23
Sfântul Botez, Ungerea cu Sfântul şi Mare Mir, Mărturisirea sau Spovedania, Sfânta
Împărtăşanie, Maslul, Cununia, Hirotonia sau Preoţia.
24
Sfeştania, Înmormântarea, Parastasul, Slujba Sfinţirii Crucii ce se aşează la mormânt,
Molifte sau dezlegări, Rugăciuni la neputinţe şi boli şi la felurite trebuinţe ale creştinului.
25
E. Branişte, E. Branişte, op. cit., p. 309.
26
Aurel Popoviciu, Tipicul Bisericii Ortodoxe întocmit pentru trebuinţele preoţilor şi ale
elevilor seminariali, Negyszeben-Sibiu, 1917.
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Primele menţiuni istoriografice ale Molitfelnicului
Pentru identificarea primelor menţiuni istoriografice ale
Molitfelnicului sau Evhologhionului trebuie să mergem la izvoarele acestuia.
Ţinând seama de cuprinsul acestei cărţi de cult, în care se găsesc şi Moliftele
Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Hrisostom sau Gură de Aur,
putem afirma că această carte de cult începe să se alcătuiască încă din
secolul IV şi durează până în jurul secolului IX27. Formarea acestei cărţi are
la bază şi textele manuscrise ale Sfântului Iacov, Sfântului Marcu, prima
Liturghie sumară pe care o găsim în Constituţiile Apostolice şi Liturghiile
celor trei mari Sfinţi Părinţi ai Bisericii primare: Sfântul Vasile cel Mare,
Arhiepiscop de Cezarea Capadociei (330-379)28, a cărui Liturghie se
săvârşeşte de 10 ori pe an, a Sfântului Ioan Hrisostom sau Gură de Aur,
Patriarh al Constantinopolului (354-604)29, a cărui Liturghie se săvârşeşte în
majoritatea zilelor din cursul anului bisericesc şi Grigore cel Mare, Papă al
Romei (540-604)30, lui fiindu-i atribuită Liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite, săvârşită în Postul Mare. Aceasta determină ca prima carte de acest
gen să se numească Liturghierul-Molitfelnic.
În secolul al XI-lea s-a descoperit în Sfântul Munte Athos un
Evhologhion a lui Serapion31, care a fost episcop de Thumis sau Thumuis,
această carte datând din secolul al IV-lea32. Se pare că acest episcop nu este
altul decât contemporanul şi bunul prieten a Sfântului Atanasie cel Mare, iar
oraşul Thumis se afla undeva în Egiptul de jos în apropierea Alexandriei 33.
Autorul acestei cărţi, chiar dacă poartă numele episcopului Serapion, se pare
că nu este el cel care l-a alcătuit, ci el doar a făcut unele modificări de
adaptare a anaforalei liturgice la cerinţele vremii sale34, când creştinii
ortodocşi se luptau împotriva ereziei lui Arie35. Tot Serapion a modificat
Ene Branişte, Liturgica Generală, Bucureşti, 1993, p. 653.
Ioan G. Coman, Patrologie, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1956, pp. 163-164.
29
Ibidem, pp. 199-202.
30
Ibidem, pp. 318-319.
31
Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei, vol. I: Canonul Apostolic al primelor secole, Edit.
Deisis/Stavropoleos, 2008.
32
Ioan Floca, Molitfelnicul ortodox – studiu istorico-liturgic cu privire specială asupra
Molitfelnicului românesc până la sfârşitul secolului XVIII-lea, în „Mitropolia Ardealului”,
An VII (1962), nr. 1-2, p. 94.
33
Nicolae Popoviciu, Epicleza euharistică, Bucureşti, 2003, p. 146.
34
Ibidem.
35
Referitor la erezia lui Arie sau Arianismul se pot studia lucrările lui Nicolae Chifăr,
Istoria Creştinismului, Iaşi, 2000, vol. II, pp. 11-29; Emanoil Băbuş, Introducere în Istoria
Bisericească Universală, Bucureşti, 2003, pp. 97-102.
27
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rugăciunea undelemnului şi a îmbogăţit textul unor rugăciuni, încadrându-le
într-o grupă separată şi punând la supratitlu numele de Serapion 36. Acest
Evhologhion a lui Serapion are la bază un Arhieraticon scris cu mult înainte
de anul 30037, dar care nu s-a mai păstrat.
Toate Evhologhioanele, fie în manuscris, fie tipărite din următoarele
secole îşi au ca izvor Evhologhionul Codicelui Barberini atestat în secolul
VIII38, păstrat în două exemplare, unul în Biblioteca Vaticanului şi unul în
biblioteca episcopului Porfirie, actualmente în Biblioteca împărătească din
Petersburg39, care, după unii istorici, datează de la sfârşitul secolului al VIIIlea, iar după alţii de la începutul secolului al IX-lea40.
Primele tipărituri ale Evhologhionului sau Molitfelnicului41 apar abia
în secolul al XVI-lea, iar până atunci erau folosite Evhologhioanele în
manuscris alcătuite sub formă de Codice, cum este şi Codicele Barberini din
secolul al VIII-lea. Până în secolul al XVI-lea Evhologhioanele erau scrise
pe pergament, pe foi de hârtie sau membrană, cu unicale42 sau cu litere
cursive minuscule ori majuscule; ca o caracteristică din punct de vedere
paleografic este aceea că numele des folosite sunt prescurtate, cum ar fi: Τς
(Τεος) sau Θς (Θεός), iar chenare de linii simple încadrează paginile acestor
manuscrise43.
După înfiinţarea tiparului în 1444-1445 de către Johannes
Gensfleisch cunoscut sub numele de Gutenberg, la Mainz, la nici 100 de ani,
apare prima carte Evhologhion tipărită: este vorba de ediţia princeps a
Evhologhionului cel Mare din 1526 de la Veneţia, cuprinzând şi cele trei

36

I. Floca, op. cit., p. 94.
Ibidem.
38
Codicele Barberini este cel mai vechi codice Evhologhiu păstrat. Mănăstirea Sfântul
Marcu din Florenţa deţinea acest Codice, despre care Iacob Goar spunea că a fost dus din
răsărit de către un ierarh la Sinodul de la Florenţa. În secolul al XVI-lea, Cardinalul
Barberinus îl avea în biblioteca personală şi aici Iacob Goar îl găseşte la 1647, după care
cartea trece ulterior în proprietatea Bibliotecii Vaticanului, unde se pare că se găseşte şi azi.
Conţinutul acestui Evhologhion grecesc se poate vedea la Ioan I. Ică jr., op. cit.
39
Vasile Mitrofanovici, Teodor Tarnavschi, Nectarie Nicolae Cotlarciuc, Liturgica
Bisericei Ortodoxe cursuri universitare, Cernăuţi, 1929, p. 266.
40
I. Floca, op. cit., p. 94.
41
Este vorba de Evhologhionul grecesc, acesta fiind izvorul de răspândire la celelalte
Biserici autocefale, care pe parcursul istoriei, fie l-au adaptat, fie l-au completat, în funcţie
de cerinţele vremurilor.
42
Unical-ă, scriere unicală, înseamnă scriere cu majuscule derivate din litere romane
capitale (deosebindu-se de acestea prin rotunjimea formelor); Unical din latinescul unicalis,
cf. Dicţionarul Limbii Române Moderne, Bucureşti, 1958, p. 904.
43
I. Floca, op. cit., p. 95.
37
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Liturghii44. Astfel că, de la ediţia princeps a Evhologhionului celui Mare din
secolul al XVI-lea, urmează alte ediţii pe parcursul secolelor XVI şi XVII
care se răspândesc în întreg orientul ortodox.
Pentru ediţiile româneşti ale Evhologhionului sau Molitfelnicului s-a
folosit traducerea Evhologhionului de la Veneţia a lui Nicolae Glichis din
1691, ediţie nepăstrată45. Datorită răspândirii Evhologhionului prin diferite
Biserici locale cuprinsul acestuia s-a dezvoltat şi modificat în funcţie de
nevoile creştinilor şi a problemelor acestora.46 Biblioteca Academiei
Române are spre păstrare mai multe exemplare din ediţiile acestui
Evhologhion sau Molitfelnic intitulat Evhologhion sive rituale graecorum
complectus ortus et ordines divinae liturgiae, editat cu note critice de Iacob
Goar la Paris în 1647, iar alte ediţii (1752, 1759,1765, 1775, 1792) se
păstrează în limba greacă sub denumirea: Εύχολόγιον τό Μέγα47.
Alte ediţii ale Evhologhionului apar la Roma pentru ritul grecilor
uniţi sau a Bisericii Greco-Catolice48, astfel că, la 1754 avem tipărită prima
ediţie a Evhologhionului de acest fel, care are la bază ediţia ortodoxă de la
Veneţia din 172749. Următoarea ediţie apare tot la Roma în 1872, având un
scop precis, şi anume acela de propagandă a uniaţiei. La întocmirea acestei
ediţii s-a ţinut seama de ediţia Evhologhionului lui T. H. Demetrius din
1777 de la Veneţia – reprezentând ediţia cvasi-oficială a bisericii GrecoCatolice50.
Studiile cu privire la cuprinsul Molitfelnicului ortodox sunt destul de
vaste. Renumitul liturgistist Ene Branişte dedică un capitol, în lucrarea sa
Liturgica Generală51, cărţilor de cult sau de ritual, unde prezintă
Molitfelnicul din punct de vedere liturgic, amintind cuprinsul acestuia.
Alături de el, s-a mai ocupat de prezentarea cărţilor de cult şi profesorul de
liturgică bucureştean Petre Vintilescu52, iar la Cernăuţi, Vasile
Mitrofanovici53 tipăreşte în 1909 o lucrare unde scoate în evidenţă
importanţa acestei cărţi de cult. De cercetarea acestor cărţi de cult s-a
ocupat, printre alţii, şi doctorandul din acea vreme Liviu Streza, actualmente
44

Ibidem.
Ibidem.
46
Ibidem, p. 96.
47
I. Floca, op. cit., p. 96.
48
Mircea Păcurariu, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Edit. Episcop Nicolae
Popovici, Oradea, 2006.
49
I. Floca, op. cit., p. 95.
50
Ibidem.
51
E. Branişte, op. cit., pp. 644-672.
52
Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1972, p. 384.
53
V. Mitrofanovici, T. Tarnavschi, N. N. Cotlarciuc, op. cit.
45
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Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, publicând în 1974 un studiu cu
privire la Molitfelnicele în manuscris54, unde prezintă cuprinsul fiecărei
piese cercetate. Părintele Dumitru Bălaşa prezintă manuscrisul unui
Molitfelnic ataşat la Evhologhionul cronicarului Dionisie55.
O contribuţie la îmbogăţirea istoriografiei liturgice o face şi
cercetătorul Marin Mălinaş, care scrie despre manuscrisele din Bihor, unde
prezintă şi anumiţi copişti din secolele XV-XVIII56. Tot pe această zonă,
Chiril Pistrui57 reuşeşte să publice un studiu cu privire la manuscrisele din
Biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Oradea, unde oferă date inedite cu
privire la însemnările tipiconale ce se găseau pe Molitfelnicele manuscris cu
privire la Taina Cununiei. O prezentare sistematică şi generală a
Molitfenicului o face părintele profesor Ioan Floca, pornind de la primele
manuscrise slave şi până la ediţiile Molitfelnicelor în limba română58.
Literatura istoriografică a Molitfelnicului este destul de vastă, astfel
printre cercetătorii care s-au ocupat de această carte de cult amintim pe Ioan
Bianu, Nerva Hodoş59 şi Constantin Mălinaş60, care au reuşit publicarea
cărţii vechi româneşti de unde avem date inedite cu privire la Molitfelnic. O
contribuţie importantă asupra alcătuirii bibliografiei româneşti vechi a avuto şi clericul Ştefan Moldovan, care şi-a adus contribuţia la Bibliografia
Românească veche61.
Tot un cercetător de seamă, Florian Dudaş, s-a ocupat îndeaproape
de cercetarea Molitfelnicelor din zona Bihorului, desluşind unele taine ale

54
Liviu Streza, Manuscrise româneşti în Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului, în „Mitropolia
Ardealului”, An XIX (1974), Nr. 4-6, pp. 233-249.
55
Dumitru Bălaşa, Contribuţia cronicarului Dionisie Eclesiarhul Mitropoliei din Bucureşti
la îmbogăţirea Molitfelnicului românesc – un alt manuscris inedit, în „Mitropolia
Ardealului” An XCIX (1981), nr. 5-6, pp. 669-674.
56
Marin Mălinaş, Manuscrise liturgice din Bihor, în „Biserica Ortodoxă Română”, An
XCIII (1957), nr. 9-10, pp. 1128-1138.
57
Chiril Pistrui, Manuscrise româneşti şi slave în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române
a Oradiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 5-6, 1974, pp. 774-790.
58
I. Floca, op. cit., pp. 93-115.
59
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, 1505-1830, vol. I-III,
Bucureşti, 1903, 1910, 1912-1916 (vol. III în colaborare cu Dan Simionescu).
60
Constantin Mălinaş, Catalog de carte veche românească 1643-1830, Oradea, 1993.
61
Florian Dudaş, Ştefan Crişan, Contribuţiile clericului Ştefan Moldovan la Bibliografia
Românească veche, în „Biserica Ortodoxă Română”, An XCIX (1981), nr. 3-4, p. 421.
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acestora62. Nu în ultimul rând, profesorul Pavel Cherescu s-a ocupat de
Molitfelnicele existente în Biblioteca Mitropoliei Sibiului63.
O preocupare pentru trecerea de la slavonism la românism a ediţiilor
de Molitfelnic o manifestă părintele profesor academician Mircea
Păcurariu64 prin cercetarea sa istoriografică.
Datorită costurilor mari pentru achiziţionarea unui Molitfelnic tipărit,
unele parohii nu-şi puteau permite o astfel de carte; s-a recurs la copierea lui
în manuscris, astfel preotul putea răspunde nevoilor parohienilor săi. De
prezentarea acestor manuscrise din Biblioteca Mitropoliei Sibiului s-a
ocupat şi preotul Chiril Pistrui65.
Molitfelnicele în manuscris au fost achiziţionate de unele parohii sau
donate de unii preoţi care în timp au reuşit să-şi cumpere o carte tipărită,
după cum menţionează părintele Titus Roşu66. În Transilvania circulaţia
manuscriselor s-a datorat şi refuzului autorităţilor habsburgice de a aproba
tipărirea cărţilor de cult ortodoxe, având în vedere faptul că de la 16981701, ortodocşii din Transilvania au fost obligaţi să treacă la uniaţie. De
manuscrisele care s-au mai păstrat de pe teritoriul acestui principat s-a
ocupat profesorul Chiril Pistrui67.
Transcrierea sau copierea în manuscrise a cărţilor de cult au fost
făcute de diverşi copişti, atât din Transilvania, dar şi de peste munţi, cum
sunt cei proveniţi din părţile Moldovei, după cum reiese din studiul lui
Virgil Molin68, dar şi originari din părţile Bihorului şi a Aradului. Printre
numeroşii copişti îl amintim aici pe diaconul Ion din Budeşti, care, după

Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din bisericile Bihorului sec. XVI-XVII, Edit.
Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, 1979, Idem, Vechile manuscrise româneşti din Ţara
Bihorului, vol. I-II, Biblioteca Revistei „Familia”, Oradea, 2007.
63
Pavel Cherescu, Contribuţii la studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române (sec. XVIIIXIX), Edit. Adsumus, Oradea, 2001.
64
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Vol. II, 1994, Idem,
Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Oradea, 2006, pp. 47-57, Idem, Legăturile
Bisericii ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII,
în „Mitropolia Ardealului”An XIII (1968), nr. 13, pp. 85-120.
65
Chiril Pistrui, Manuscrise slave în Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, în
„Mitropolia Ardealului”, An XV (1970), nr. 11-12, pp. 826-838.
66
Titus Roşu, Cinci manuscrise Bihorene din secolul al XVIII-lea, în „Mitropolia
Banatului”, An XXII, nr. 4-6, pp. 246-249.
67
Chiril Pistrui, 101 Manuscrise în Transilvania – secolele XII-XVII, în „Biserica Ortodoxă
Română”, An XCIX (1981), nr. 5-6, pp. 643-653.
68
Virgil Molin, Copişti moldoveni în Banat la începutul secolului al XVIII-lea, în
„Mitropolia Olteniei”, 1964, nr. 11-12, pp. 859-869.
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Rodica Rădulescu69, se îndeletnicea cu acest meşteşug. O listă cu însemnări
de copişti o găsim şi în lucrarea profesorului Gabriel Ştrempel70, mergând
cu prezentarea lor până la anul 1800. De copiştii din Transilvania şi în
special de cei din Bihor s-a ocupat şi Atanasie Popa71.
Cuprinsul unor ediţii de Molitfelnic
Molitfelnicul în serviciul divin public, cât şi în cel particular, are o
mare importanţă datorită complexităţii cuprinsului, care răspunde cerinţelor
şi nevoilor credincioşilor. Această carte cuprinde Sfintele Taine, Rugăciuni,
Ierurgii, Molifte, de care creştinul are nevoie pe întreaga perioadă a vieţii
sale.
Pornind de la cea mai veche atestare documentară, pe care o avem
din secolul al VIII-lea, aşa-numitul Evhologhionul lui Serapion,
Evhologhionul sau Molitfelnicul cuprinde două mari părţi, şi anume în prima
parte este cuprinsă Liturghia de tip alexandrin urmată de anaforalele şi
preanaforalele72, iar a doua parte cuprinde o serie de rugăciuni după cum
urmează:
1. Rugăciune la ungerea celor ce se botează
2. Rugăciune la ungerea cu mir cu care sunt unşi cei botezaţi
3. Rugăciune pentru untdelemnul bolnavilor sau pentru pâine şi
pentru apă
4. Rugăciune pentru cel ce a murit şi e purtat afară
5. Prima rugăciune a duminicii
6. După ridicarea în picioare de la omilie, rugăciunea
7. Rugăciune pentru catehumeni
8. Rugăciune pentru bolnavi
9. Rugăciune pentru aducere de roade
10. Rugăciune pentru Biserică
11. Rugăciune pentru Episcop şi Biserică
12. Rugăciune a îngenuncherii
13. Rugăciune pentru popor
Rodica Rădulescu, Un copist arădean necunoscut, în „Patrimoniul naţional cultural”, vol.
II, Bucureşti, 1983.
70
Gabriel Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, Vol. I, 1959.
71
Atanasie Popa, Copişti moldoveni din Transilvania în secolele XVII-XVIII, în „Mitropolia
Moldovei şi Sucevei”, An XV (1969), nr. 7-9, pp. 468-458-467, Idem, Copişti şi
manuscrise în Bihor secolele XVII-XVIII, în „Crisia”, 1979, pp. 323-336.
72
Anaforalele sunt rugăciuni din cadrul Sfintei Liturghii ce ţin de la Cu vrednicie şi cu
dreptate... şi până la rugăciunea Tatăl nostru, rugăciuni citite de preot în taină, iar
preanaforalele sunt rugăciunile dinaintea anaforalelor.

69

301

14. Punere a mâinilor peste catehumeni
15. Punere a mâinilor peste laici
16. Punere a mâinilor peste bolnavi
17. Rugăciunea ofrandei (euharistice) a episcopului Serapion
18. După rugăciune frângerea iar la frângere rugăciune73
19. După ce frângerea e împărţită, întinderea mâinilor peste popor
de către clerici
20. După împărtăşire rugăciunea poporului
21. Rugăciune pentru untdelemn şi apă aduse ofrandă
22. Întindere a mâinilor după binecuvântarea apei şi a
untdelemnului
23. Sfinţirea apelor (baptismale)
24. Rugăciune pentru cei ce se botează
25. După dezlegare/lepădare (apotage), rugăciunea74
26. După ungere, rugăciunea75
27. După botezare şi ridicare (din apă) rugăciunea76
28. Punere a mâinilor la aşezarea diaconilor
29. Punere a mâinilor la aşezarea prezbiterilor
30. Punere a mâinilor la aşezarea unui episcop
În total sunt cuprinse un număr de 30 de rugăciuni, fiind aranjate
fără nici o sistematizare77.
Cuprinsul Molitfelnicului slav
Plecând de la afirmaţia că toate Evhologhioanele şi Molitfelnicele de
pe întreg ţinutul ortodox au ca model Evhologhionul grecesc, putem spune
că şi din punct de vedere al cuprinsului, Molitfelnicele slave au avut ca
model cuprinsul acestei cărţi de cult.
Prezentăm mai jos cuprinsul unui Molitfelnic slav datând din secolul
al XVI-lea, scris în Transilvania undeva în ţinuturile Braşovului78:
1.
Rânduiala Sfântului Botez
2.
Rânduiala la opt zile după Botez
3.
Logodna şi cununia
4.
Mărturisirea
5.
Rânduiala la ieşirea sufletului
Învredniceşte-ne şi de cuminecarea aceasta…, a se vedea Ioan I. Ică jr., op. cit., p. 873.
Doamne Atoateţiitorule, pecetluieşte consimţământul robului Tău…, cf. Ibidem, p. 874.
75
Binefăcătorule iubitorule de oameni..., cf. Ibidem, p. 875.
76
Dumnezeule, Dumnezeu al adevărului, Ziditorule a toate..., cf. Ibidem, p. 875.
77
I. Floca, op. cit., p. 94.
78
Chiril Pistrui, Manuscrise slave în Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, în
„Mitropolia Ardealului”, An XV (1970), Nr. 11-12, p. 36.
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Părinţi

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Îngroparea laicilor
Parastasul
Sf. Maslu
Sfinţirea untdelemnului la morţi (monahi şi mireni)
Sfinţirea apei la Sânta Arătare (Bobotează)
Sfinţirea apei la 1 august şi la fiecare început de lună
Slujba spălării Sfintelor Moaşte
Ungerea cu Sfântul Mir
Slujba la Înălţarea Sf. Cruci
Rânduiala Sfinţirii bisericii renovate
Rugăciuni la diferite întâmplări
Rânduiala primirii latinilor
Paraclisul Maicii Domnului
Diferite canoane normative ale Sf. Apostoli şi Sf.

20. Vecernie, Utrenie, Vosglasuri, Otpusturi
După cum putem observa, cuprinsul acestui Molitfelnic manuscris
slavon este destul de bogat, având rânduieli şi rugăciuni care răspundeau
cerinţelor credincioşilor acelor vremi. Ca idee generală, Molitfelnicele au
păstrat structura ediţiei greceşti pe care am prezentat-o, cu unele eliminări şi
adaosuri, în funcţie de cerinţele „poporenilor”.
Cuprinsul Molitfelnicului românesc
Molitfelnicul românesc a apărut fie după traducerea Evhologhionului
grecesc fie după Molitfelnicul slavon iar primele atestări de pe teritoriul ţării
noastre sunt cele slave şi îl găsim sub formă de manuscris după cum am
prezentat cuprinsul Molitfelnicului slav, mai sus expus. M. Gaster susţine că
a existat un manuscris al Molitfelnicului în limba română înainte de anul
163079, urmând ca o serie de copişti să multiplice aceste manuscrise până la
tipărirea primului Molitfelnic românesc al diaconului Coresi80 din anul 1570
de la Braşov, carte numită Tâlcul Evanghelilor şi Molitfelnicul ortodox81.
Pentru a prezenta cuprinsul Molitfelicului românesc atât în
manuscris cât şi tipărit vom folosi în primul rând manuscrisele din colecţia
Bibliotecii Arhiepiscopiei Sibiului şi ulterior cuprinsul Molitfelnicelor
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I. Floca, op. cit., p. 98.
Despre viaţa Diaconului Coresi mai multe date a se vedea: Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române Compendiu, Ed. II, Sibiu, 2007, pp. 173-174; Idem, Dicţionarul
Teologilor Români, Bucureşti, 2002, p. 124-125; Spiridon Cândea, Diaconul Coresi –
simplu tipograf sau şi traducător al cărţilor tipărite de el?, în „Mitropolia Ardealului”, An.
VII (1962) nr. 3-6, pp. 325-344.
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I. Floca, op. cit., p. 99.
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tipărite, având ca drept scop arătarea evoluţiei cuprinsul acestei cărţi de cult
de-a lungul timpului.
Liturghierul-Molitfelnic 1672
Manuscrisul numit Liturghierul-Molitfelnic datează din anul 1672.
Având ca model Evhologhionul grecesc în care erau cuprinse şi Liturghiile,
acest manuscris cuprinde cuprinde:
1.
Rugăciunile Sfintei Liturghii Proscomidia
2.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
3.
Sfinţirea celei mici a apei
4.
Rânduiala Sfântului Maslu
5.
Sfânta Spovedanie
Din cuprinsul acestui manuscris observăm că nu era bogat în
rugăciuni şi ierurgi82, dar răspundea cerinţelor vremurilor secolului al XVIIlea.
Cuprinsul Molitfelnicului românesc în ediţii tipărite
Vom încerca o prezentare a cuprinsului Molitfenicelor româneşti
tipărite, pornind de la Evhologhion, sursa de alcătuire, arătând atât evoluţia
lor în decursul timpului cât şi ordinea pe care o au Tainele, ierurgiile şi
molitvele, în cuprinsul acestor ediţii.
Plecând de la Evhologhionul lui Serapion, care datează din secolul
al-IV-lea, putem observa evoluţia cuprinsului care în timp a cunoscut o
dezvoltare succesivă. Evhologhionul lui Serapion cuprindea un număr de 30
piese83.
Plecând de la acest cuprins toate celelalte ediţii de la Veneţia (ediţia
princeps 1526) îl folosesc. Evhologhionul Mare cuprinde şi cele patru
Evanghelii, iar în ediţiile româneşti apar fie după traducerile greceşti fie
după cele slave, astfel că ele au păstrat în cuprinsul lor toate tainele şi
ierurgiile eliminând doar Evangheliile.
Molitfelnicul din 1689
Un alt Molitfelnic şi anume cel de la Bălgrad (Alba Iulia) din 1689
are un cuprins bogat împrumutând rugăciuni din ediţiile slave, rugăciuni
care nu se găsesc în ediţiile greceşti până la această dată(1689)84, aceste
rugăciuni sunt:
1.
Rugăciunea85 Sfântului Botez pe scurt cum trebuie a
boteza preotul
2.
Afestania la arătarea Domnului86
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L. Streza, op. cit., p. 234.
I. Floca, op. cit., p. 95.
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Ibidem, p. 103.
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3.
Rânduiala oscianiei la august
4.
Rânduiala Panaghiei
5.
Molitva la Crăciun, fiilor de duhovnicie
6.
Molitva la ziua Sf. Petru
7.
Întrebarea Sf. Atanasie
8.
Molitva celor ce intră în post
9.
Molitva nevestei după nuntă
10. Rugăciunea la curăţirea bisericii
11. Molitva pe scurt a Sf. Apei87.
Observăm din acest cuprins al Molitfelnicului, rânduieli care apar în
urma nevoilor vieţii credincioşilor cum este şi Molitva nevestei după nuntă,
Pe parcursul istoriei şi evoluţiei cultului se înmulţesc atât rânduielile cât şi
rugăciunile din Molitfelnic. Această ediţie rămâne izolată de celelalte ediţii
datorită persecuţiei ortodocşilor din Transilvania.
Molitfelnicul din 1706
Molitfelnicul de Râmnic are un cuprins destul de bogat iar această
ediţie stă la baza tuturor ediţiilor Molitfelnicelor româneşti, care nu fac
altceva decât să-l copieze, şi în unele cazuri să se îmbogăţească cuprinsul
prin rugăciuni luate din ediţiile slave. Ediţia de Râmnic din 1706 foloseşte
ca model Evhologhionul grecesc, iar în cele ce urmează redăm cuprinsul
Molitfelnicului românesc de Râmnic din 1706, cu piesele ce aparţin doar
ediţiilor greceşti acestea sunt:
1.
Canoanele Sfinţilor Apostoli de poruncă pentru Sf. Botez
2.
Molitva la tunderea părului
3.
Capetele la a doua nuntă a lui Nivhifor Patriarhul Ţaringradului88
4.
Rânduiala oscianiei celei mari
5.
Rânduiala la vasul cel spurcat
6.
Rânduiala la graiul care se spurcă
7.
Rânduiala când va să intre cineva în casă nouă
8.
Rugăciunea la ceia ce se căiesc adică de stricăciune
9.
Rugăciune la toată neputinţa
10. Rânduiala care se face la holde, sau la viea sau la grădina când se
întâmplă să strice godinile sau jigodile
11. Rugăciune la omul bolnav ce nu poate dormi
12. Cuvânt de învăţătură a lui Zlatost89 la Joia Mare
Adică slujba Sfinţirii celei Mari a apei la Boboteză.
I. Floca, op. cit., p. 103.
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Constantinopolul mai purta şi denumirea de Ţaringrad, în limba slavonă.
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Zlatost, Zlotaust sunt denumiri ce îi erau atribuite Sfântului Ioan Gură de Aur.
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Rugăciunile adică blestemile Sf. Vasile cel Mare pentru cei ce se
pătimesc de la diavol
14. Rugăciune la toată litia
15. Rugăciune la rană de moarte adică la vreme de ciumă şi de foamete
16. Rugăciune la blagoslovenia90 cărnurilor
17. Rugăciunea pentru cei ce se leapădă de credinţa cea adevărată şi iară
se întorc
18. Rugăciunea cum face preotul la patima bolii cruce cu Sfânta Copie91.
Prin consistenţa cuprinsului acestui Molitfelnic se arată faptul că
nevoile credincioşilor şi problemele lor spirituale se rezolvau în sânul
Bisericii ca centru al parohiei. Tot aici observăm rugăciuni cu privire la cei
ce părăsesc ortodoxia, datorită influenţelor şi presiunilor uniate, dar se
reîntorc; putem constata modul clar al Bisericii de a răspunde la problemele
creştinilor.
Eliminarea unor rugăciuni nu înseamnă că ele nu se mai practicau, ci
faptul că erau utilizate frecvent şi erau cunoscute, iar cele introduse erau
oarecum noi şi pentru o mai bună păstrare erau tipărite şi cuprinse în aceste
cărţi de cult.
13.

Liturghierul ortodox
Liturghierul ortodox are o importanţă deosebită în serviciul divin
public, ţinând seama de faptul că el cuprinde cele trei Liturghii ce se
săvârşesc în cultul ortodox, Liturghii ce au în centru lor actul unirii reale a
omului cu Hristos prin Taina Euharistiei sau a Împărtăşaniei. Epicleza
euharistică ce are loc în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de
Aur, a Sfântului Iacov ruda Domnului şi a Sfântului Vasile cel Mare, prin
comuniunea liturgică a omului prezintă intrarea lui în Împărăţia cerurilor,
cum aflăm încă din rostirea de către preot a Binecuvântării Mari:
„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi Sfântului Duh…”.
În primele manuscrise ale Liturghierului nu existau decât rugăciunile
ce sunt citite de către preot în taină la Sfânta Liturghie, de aceea în tradiţia
liturgică această carte se mai numeşte şi „Rânduiala Tainelor” sau „Cartea
tainelor”. Dialogul între rugăciunile ce le citeşte preotul şi ecteniile rostite
de diacon a apărut sub forma unei cărţi de cult mult mai târziu, în secolele
X-XI, iar până atunci existau ca două cărţi distincte, Liturghierul – unde
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Blagoslovenie este termen de origine slavă care are echivalentul de binecuvântare.
I. Floca, op. cit., p. 105.

306

erau cuprinse rugăciunile rostite de preot şi „Cartea diaconului” sau
„Diaconalele” 92.
În veacurile XI-XIV rânduiala „Proscomidiei”, adică prima parte a
Sfintei Liturghii cunoaşte apogeul evoluţiei şi apare adăugată în cadrul
Liturghierului. Din secolul al XVI-lea încep să apară ediţii tipărite ale
Liturghierului, ediţia princeps văzând lumina tiparului la Roma, în anul
1526, fiind vorba de un Liturghier grec, sub directa îngrijire a lui Dimitrie
Ducas93.
Liturghierul românesc a cunoscut şi el o perioadă de tranziţie, iar
primele sale ediţii, atât cele în manuscris, cât şi cele tipărite, erau în limba
slavonă, apoi au apărut ediţiile bilingve, slavo-româneşti. Trebuie menţionat
faptul că în ediţiile bilingve doar instrucţiunile tipiconale erau scrise în
limba română, iar rugăciunile erau scrise în slavonă, considerată alături de
limba latină şi greacă, limbă sacră.
Liturghierul ortodox are o vechime deosebită, ţinând seama că
primele Epicleze Euharistice aparţin Sfântului Iacov şi ulterior sunt cuprinse
în Evhologhionul lui Serapion din secolul al IV-lea. Liturghierul ortodox a
evoluat din punct de vedere al cuprinsului, el fiind găsit în cuprinsul
Evhologhioanelor, atât în manuscrise slave sau româneşti, cât şi în ediţii
tipărite. Mărturie ne stă manuscrisul Liturghierul-Molitefelnic scris în anul
1672 de Ilie din Ţara Crişului94.
Apariţia Liturghierului ca şi carte de sine stătătoare pe teritoriul ţării
noastre se datorează monahului Macarie în 1508, care tipăreşte o astfel de
carte pentru nevoile preoţilor, în limba slavonă. Un aspect important îl are
limba în care se slujea Dumnezeiasca Liturghie pe teritoriul românesc. De
asemenea un aspect interesant este determinat de evoluţia cuprinsului
Liturghierului până la forma sa actuală.
Denumiri folosite în decursul timpului.
Denumirea de Liturghier sau Slujebnik95 o poartă cartea de cult din
Biserica Ortodoxă ce cuprinde Sfintele şi Dumnezeieştile Liturghii ale
Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului
Grigore Dialogul sau a Darurilor mai înainte sfinţite. Foarte rar această carte
92

 sau , însemnând Cartea diaconului sau Rânduiala diaconului.

Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1972, p. 22.
Liviu (Laurenţiu) Streza, Manuscrise liturgice româneşti în biblioteca Arhiepiscopiei
Sibiului – prezentare generală, în „Mitropolia Ardealului”, An XIX, nr. 4-6, 1974, p. 234.
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Denumire pe care o găsim la Arhieraticonul sau Liturghierul Arhieresc din secolul al
XVII-lea şi la ediţia din 1799, denumire ce a venit pe filieră slavă. Liturghierul slav scris la
1562 poartă aceeaşi denumire de Slujebnic.

93

94

307

de cult era numită simplu Liturghier (), având adaosul
următor: „Cuprinzând cele trei Liturghii ale celor între sfinţi Părinţii
noştri”96. Această denumire o poartă Liturghierul grecesc tipărit la Roma în
1683, precum şi ediţiile de la Veneţia din 1714, dar şi cele tipărite la
Ierusalim în 1908.
Ediţia Liturghierului slav tipărit la mănăstirea Dealu în anul 1646
poartă denumirea de „Liturghiaron, adică Slujebnik cu Liturghia Sfântului
Vasile cel Mare, a lui Ioan Gură de Aur”.
Toate ediţiile de Liturghier, atât cele în manuscris, cât şi cele
tipărite, nu păstrează o denumire fixă, cu excepţia Liturghierelor de limbă
slavă, ce au adoptat ca titlu oficial termenul de Slujebnik adică Liturghier.
Practic în limbajul bisericesc se regăseşte această denumire, însă în
cele mai multe manuscrise sau ediţii alte Liturghierului găsim următoarele
denumiri: „Dumnezeiasca Liturghie a sfântului apostol şi fratele lui
Dumnezeu, Iacov”97, Liturghierul manuscris român scris în 1728-1729
poartă denumirea de: „Rânduiala sfintei şi dumnezăeştii Liturghii, caria
ieste aşia la besereca cea mare la Sfetagora”. La mijlocul secolului al
XVIII-lea Liturghierul manuscris român poartă următoarea denumire:
„Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie a sfântului Ioann Zlatoust cu ecteniile şi
cu văzglaşăniile greceşti, iar molitvele rumâneşti scris în greco-română”. O
denumire inedită o poartă un Liturghier în manuscris copiat la 1747, având
ca titlu următoarea inscripţie: „D(u)mnezeeştile şi sf(i)ntele lyturghii”.
Liturghierul românesc din 1733 poartă denumirea de:
„Dumnezeieştile şi Sfintele Liturghii a celor între sfinţi părinţilor noştri a
lui Ioan Zlatoust a lui Vasile cel Mare şi a Prejdesvecenii98”; aceeaşi
denumire o poartă şi un alt Liturghier copiat tot în 1747, precum şi
Liturghierele tipărite la Râmnic în anii 1759, 1767, 1813 şi 1817.
Un alt Liturghier manuscris român tot din 1747 poartă denumirea:
„Dumnedzăeştile şi sf Liturghi a celor dintru sf părinţilor noştri a lui Ioan
Zlatoust a lui Vasile cel Mare şi Prejdestenii, acum scrisă în dzilele a
prealuminatului şi preaînălţatului domnului nostru Io Ioann Nicolae voevo,
cu blagoslovenia preasfinţitului mitropolit al Unghrovlahiei chir Nechifor”.
Alte denumiri ale acestei cărţi de cult le aflăm şi de la marii liturgişti
români cum ar fi Vasile Mitrofanovici, care spune că Liturghierul este
„Cartea ce cuprinde rânduiala pentru presviteri şi diaconi la vecernie,
utrenie şi la Sf. Liturghie”.
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E necesar să menţionăm că în decursul timpului Liturghierul a fost
completat, pe lângă cele trei Liturghii, şi cu Arhiereasca Liturghie sau
Liturghia slujită cu arhiereu, adăugându-se ulterior rânduieli şi rugăciuni la
hirotonie, la hirotesie, la sfinţirea Antimisului, astfel acestei cărţi de cult i se
atribuie denumirea de Arhieraticon99, ca mai apoi să apară şi în limba
română sub formă separată de Liturghier.
Adaosurile ulterioare în cadrul cuprinsului Liturghierului, până la
forma în care îl găsim astăzi, unde avem Vecernia, Utrenia, Miezonoptica
etc., au început să fie introduse încă din secolul al XVI-lea.
Primele menţiuni istoriografice ale Liturghierului
Cartea de cult care se numeşte Liturghier datează din cele mai vechi
timpuri creştine, însă nu putem vorbi de o carte de sine stătătoare, ci de o
colecţie de rugăciuni şi rânduieli atestate documentar pentru prima dată în
secolul IV, când episcopul Serapion alcătuieşte un Evhologhion în care sunt
incluse şi rugăciunile Sfintei Liturghii, iar ulterior, în secolele VIII-XI, în
Codicele Barberini 336 sunt prezentate textele Sfintelor Liturghii.
Toate Liturghierele ce apar, fie în manuscris, fie ediţii tipărite, au ca
sursă aceste două izvoare. Pe teritoriul ţării noastre Liturghierele bizantine
au fost traduse şi tipărite încă din veacul al XVI-lea, întâi în Ardeal în limba
slavonă, limbă care a fost înlocuită treptat, începând cu sfârşitul secolului al
XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea cu limba română100.
În spaţiul apusean catolic prima ediţie a Liturghierului ortodox în
limba greacă a fost tipărit la Roma în anul 1526, la iniţiativa Bisericii
Romano-Catolice, însă folosit mai mult pentru studiu şi propagandă101. Tot
în acelaşi an, doar că de data aceasta la Veneţia, apare Evhologhionul mare
grec, în care sunt cuprinse şi cele trei Liturghii, iar la 1578 apare prima
ediţie veneţiană a Liturghierului ortodox separată de Evhologhion. Până la
începutul secolului al XIX-lea Liturghierul ortodox a fost tipărit în Apus, în
special la Veneţia, iar odată cu acest secol apar ediţii de Liturghier tipărite
Arhieraticon, provine din limba greacă αρχίέρατίκου-arhieraticon, însemnând carte de
slujbe bisericeşti ce urmează a fi săvârşite de arhiereu în cadrul Sfintei Liturghii. Această
carte de cult a circulat şi pe teritoriul ţării noastre atât în variantă greacă, cât şi în variantă
slavonă. Prima traducere a acestei cărţi de cult a fost făcută în secolul al XVIII-lea de către
Axinte Uricariul, copist la cancelaria domnească în vremea lui Nicolae Mavrocordat, iar
prima ediţie, de această dată tipărită, a apărut la Blaj în 1777, tradusă din limba greacă.
Ulterior au urmat şi alte ediţii, cum ar fi cea din 1926, apoi 1976 şi ediţia completă,
sinodală în 1993. Vezi Arhieraticon, Bucureşti, 1993 şi Ene Branişte, Ecaterina Branişte,
op. cit., p. 47.
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în spaţiul culturalităţii ortodoxe: la Atena, Constantinopol, Alexandria şi
Tripolis. În spaţiul românesc primul Liturghier tipărit apare în limba slavonă
prin grija călugărului muntean Macarie, carte ce a fost tipărit la Târgovişte
sau probabil la Mănăstirea Dealu în anul 1508102.
Începând cu secolul al XVI-lea, Liturghierul ortodox cunoaşte şi
ediţii tipărite în limba română, astfel că pentru prima dată apare la Braşov
un Liturghier românesc în anul 1570, sub directa oblăduire a diaconului
Coresi103, iar datorită Mitropolitului Dosoftei al Moldovei apare de sub
lumina tiparului două ediţii ale Liturghierului românesc, primul în 1679 şi al
doilea în 1683. Antim Ivireanu reuşeşte să tipărească la Râmnic în 1706 şi
1713 un Liturghier românesc, care va fi răspândit în toate provinciile locuite
de „rumâni”. Toate ediţiile ulterioare au avut ca izvor ediţiile cărturarului
ivirean, Antim.
În Ardeal, în perioada uniată, au apărut Liturghiere tipărite la Blaj.
Prima ediţie de acest fel datează din secolul al XVIII-lea, înainte de anul
1753104.
Liturghierul ortodox a cunoscut şi el, la fel ca Molitfelnicul şi alte
cărţi de cult, o evoluţie a cuprinsului, în decursul timpului. Pentru a înţelege
mai bine această evoluţie a Liturghierului trebuie să avem în vedere
importanţa sa în cadrul cultului.
În decursul vremii, Liturghierul ortodox, atât în manuscris, cât şi în
ediţii tipărite a suferit numeroase modificări şi chiar adaosuri, pentru a
răspunde cerinţelor credincioşilor şi a rezolva din punct de vedere spiritual
nevoile ce existau în acele timpuri. În ceea ce priveşte conţinutul
Liturghiilor celor trei Sfinţi Părinţi a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului
Vasile cel Mare şi a Sfântului Grigorie Dialogul105, în Codicele Barberini
apar doar rugăciunile ce se citesc în cadrul sfintelor Liturghii fără ecteniile
aferente sau alte indicaţii tipiconale ci doar menţiunea momentului în care
se citeşte rugăciunea respectivă.

Idem, Liturghierul slavon tipărit de Macarie la 1508, în „Biserica Ortodoxă Română”,
1958, nr. 10-11, pp. 1035-1068.
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Spiridon Cândea, Textul Liturghierului românesc publicat de diaconul Coresi, în
„Mitropolia Ardealului”, 1960, nr. 1-2, pp. 70-96; Idem, Primul Liturghier românesc tipărit
(Coressi, Braşov, 1570), în „Mitropolia Ardealului”, 1959, nr. 9-10, pp. 722-771.
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Ene Branişte, Liturgica ..., p. 162.
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Despre Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite a se vedea Paul Krizner, Ritualul festiv
de împărtăşire a credincioşilor, din Postul Mare-coordonate istorice, în „Calea Mântuirii”,
an 2008, p. 3.
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Evoluţia cuprinsului Liturghierului, după cum am amintit, cunoaşte
o dezvoltare lentă. Din secolul al XVI-lea, se adaugă la cele trei Liturghii şi
alte slujbe şi rânduieli, ca de exemplu, Vecernia, Utrenia, Miezonoptica etc.
În Liturghierele slave, dar şi în cele româneşti, apar în această
perioadă capitole speciale, numite: „Rânduială şi povăţuiri” ori „Însemnări”
cu privire la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, la scoaterea Sfântului
Aer sau Epitaf, precum şi povăţuirile pentru clerici în legătură cu săvârşirea
sfintelor slujbe106.
Cuprinsul Liturghierului nu a cunoscut un număr fix de piese, ci,
mai degrabă, o evoluţie a lor, în funcţie de locul unde s-a tipărit şi de
cererile şi nevoile credincioşilor. Se poate observa că o parte din rugăciunile
din Molitfelnice se găsesc şi în Liturghier, iar în ceea ce priveşte
Liturghierul românesc, acesta este în mare parte identic cu Slujebnikul slav,
ţinând seama că pe teritoriul ţării noastre limba slavonă a fost considerată
limbă sacră, cultă, în care se oficia cultul divin public.
Nu este o noutate faptul că adesea Liturghierul primise şi conotaţii
de Evhologhion sau Molitfelnic, pentru că în cuprinsul lui se găsesc
rugăciuni şi molitve care erau şi în Molitfelnice. Un exemplu concret este
Liturghierul românesc în manuscris al lui Vasile Sturdza Moldoveanul,
alcătuit în 1699107. O explicaţie ar fi aceea că Liturghierului, cuprinzând
cele trei Liturghii i s-au adăugat şi rugăciuni din Molitfelnic, rugăciuni
folosite mai des în viaţa comunităţii şi astfel, dintr-un motiv practic, pentru
a nu purta două cărţi, s-a convenit ataşarea rugăciunilor mai des
întrebuinţate la Liturghier, cu siguranţă primele astfel de Liturghiere au
apărut în manuscris.
Cuprinsul Liturghierului
Liturghierul ortodox a cunoscut şi el, la fel ca Molitfelnicul şi alte
cărţi de cult, o evoluţie a cuprinsului, în decursul timpului. Pentru a înţelege
mai bine această evoluţie a Liturghierului trebuie să avem in vedere
importanţa sa în cadrul cultului. Alcătuirea cuprinsului Liturghierului
ortodox începe în jurul secolului al IV-lea când Episcopul Serapion
alcătuieşte un Evhologhion în care sunt cuprinse si anaforalele liturgice iar
mai târziu găsim în Codicele Barberini, care datează din secolul al VIII-lea,
cuprinse cele trei Liturghii.
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P. Vintilescu, op. cit., p. 10.
I. Bianu, R. Caracaş, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. II, Bucureşti, 1913, pp.
459-460.
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În decursul timpului, Liturghierul ortodox, atât în manuscris, cât şi
în ediţii tipărite a suferit numeroase modificări şi chiar adaosuri, pentru a
răspunde cerinţelor credincioşilor şi a rezolva din punct de vedere spiritual
nevoile ce existau la acea vreme. În ceea ce priveşte conţinutul Liturghiilor
celor trei Sfinţi Părinţi a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel
Mare şi a Sfântului Grigorie Dialogul108, în Codicele Barberini apar doar
rugăciunile ce se citesc în cadrul sfintelor Liturghii fără ecteniile aferente
sau alte indicaţii tipiconale ci doar menţiunea momentului în care se citeşte
rugăciunea respectivă.
Evoluţia cuprinsului Liturghierului, după cum am amintit, începe
treptat, iar din secolul al XVI-lea, adăugându-se la cele trei Liturghii şi alte
slujbe şi rânduieli, ca de exemplu, Vecernia, Utrenia, Miezonoptica etc.
În Liturghierele slave, dar şi în cele româneşti, apar în această
perioadă capitole speciale, numite: „Rânduială şi povăţuiri” ori
„Însemnări” cu privire la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, la
scoaterea Sfântului Aer sau Epitaf, precum şi povăţuirile pentru clerici în
legătură cu săvârşirea sfintelor slujbe109.
Cuprinsul Liturghierului nu a cunoscut un număr fix de piese, ci,
mai degrabă, o evoluţie a lor, în funcţie de locul unde s-a tipărit şi de
cererile şi nevoile credincioşilor. Se poate observa că o parte din rugăciunile
din Molitfelnice se găsesc şi în Liturghier, iar în ceea ce priveşte
Liturghierul românesc, acesta este în mare parte identic cu Slujebnikul slav,
ţinând seama că pe teritoriul ţării noastre limba slavonă a fost considerată
limbă sacră, cultă, ce se oficia în cultul divin public.
Nu este o noutate faptul că adesea Liturghierul primise şi conotaţii
de Evhologhion sau Molitfelnic, pentru că în cuprinsul lui se găsesc
rugăciuni şi molitve care erau şi în Molitfelnice. Un exemplu concret este
Liturghierul românesc în manuscris al lui Vasile Sturdza Moldoveanul,
alcătuit în 1699110. O explicaţie ar fi aceea că Liturghierul, cuprinzând cele
trei Liturghii i s-au adăugat şi rugăciuni din Molitfelnic, rugăciuni folosite
mai des în viaţa comunităţii şi astfel, dintr-un motiv practic, pentru a nu
purta două cărţi, s-a convenit ataşarea rugăciunilor mai des întrebuinţate la
Liturghier, cu siguranţă primele astfel de Liturghiere au apărut în
manuscris.
Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite este impropriu atribuită Sfântului Grigorie
Dialogul, Papă al Romei. A se vedea şi Paul Krizner, art. cit., în „Calea Mântuirii”, an
2008, p. 3.
109
P. Vintilescu, op. cit., p. 10.
110
I. Bianu, R. Caracaş, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. II, Bucureşti, 1913, pp.
459-460.
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Liturghierul vienez de la 1554
După cum am menţionat Liturghierul ortodox a cunoscut ediţii
tipărite la Viena, mai mult pentru propaganda catolică decât pentru uzul
liturgic. Astfel că în anul 1554, din porunca lui Vichentie Vukovici s-a
tipărit de către ieromonahul Pahomie un Liturghier având 240 de file.
Specific tipăriturilor vieneze din secolul al XIV-lea pe o filă erau cuprinse 9
rânduri, executate în alb-negru iar iniţialele de regulă erau în culoare
roşie.111
Cuprinsul Liturghierului slavon
În provinciile româneşti primele Liturghiere au fost cele de limbă
slavonă, servind nevoilor preoţilor şi a credincioşilor din aceste comunităţi.
Alături de limba greacă şi latină, şi limba slavonă, după cum am menţionat
mai sus, a fost considerată limbă sacră sau limbă cultică, astfel că,
Liturghierele slavone au fost folosite până la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Majoritatea tipăriturilor slavone au apărut cu susţinere financiară din partea
domnitorilor sau a chiriarhului locului, fapt atestat şi consemnat pe
Litrughierele slave.
Vom prezenta, în următoarele rânduri, diferite Liturghiere slavone,
din anumite perioade, scoţând în evidenţă cel puţin două aspecte: evoluţia
cuprinsului şi însemnările de pe aceste cărţi de cult.
Liturghierul slavon al lui Macarie din 1507
Această carte de cult a apărut la 10 noiembrie 1508 fiind scrisă de
ieromonahul Macarie, la porunca domnitorului Ţării Româneşti Radu cel
Mare care moare în acest an. Cartea este terminată sub domina lui Mihnea
cel Rău (1508-1510). Monahul Macarie era originar din Muntenegru, venind
în Ţara Românească înfiinţează o tipografie, lucrând la mai multe cărţi de
cult, printre care şi la un Liturghier slavon ce vede lumina tiparului în 1507.
Acest Liturghier cuprinde:
1. A celui întru sfinţi părintele nostru Chesareii Cappadociei, Vasile cel
Mare, învăţătură către preot despre dumnezeiesca slujbă şi despre
cuminecătură
2. Spunere a capetelor acestei sfinte cărţi numite Liturghia
3. Rânduiala (tipicul) slujbei dumnezeieşti, în care se cuprinde şi slujba
diaconului
4. Dumnezeiasca slujbă a celui între sfinţi părintele nostru Ioan Gură de
Aur

Demeni Lajos, Lidia A. Demeny, Carte, tipar şi societate la români, în secolul al XVIlea. Studii, articole, comentarii, Edit. Kriterios, Bucureşti, 1996, p. 218.
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5. Dumnezeiasca slujbă a celui între sfinţi părintele nostru Vasile cel
Mare
6. Dumnezeiasca slujbă a celor înainte sfinţite. Slujba sfintei liturghii a
celor înainte sfinţite.
7. Rugăciunile pe care le spune diaconul la litie, la vecernia cea mare
8. Rugăciunea la binecuvântarea pâinilor
9. Rugăciunea spusă pe coliva sfinţilor pentru pomenire
10. Rugăciunea spusă la litie când vrei
11. Rânduiala Vecerniei
12. Rânduiala Utreniei
13. Otpusturi ale diferitelor sărbători, alcătuite după Sinaxar
14. Otrpusturile după Triod şi Ecfonisele de Paşti
15. Otpusturile de duminică
16. Rugăciunea pe care o rosteşte arhiereul sau duhovnicul pentru toate
păcatele, voite şi nevoite, toate blestemele şi afuriseniile şi pentru orice
păcat
17. Rugăciunea a doua pentru aceeaşi
18. Heruvice, în Sâmbăta mare
19. Heruvice pentru liturghia în fiecare zi
Această carte de cult alcătuită de monahul Macarie se încheie cu
următorul epilog, care, practic, este un fel de introducere ce în veacul al XVlea şi următorul era scrisă la sfârşitul cărţii şi nu la început cum suntem noi
obişnuiţi.
„A tot văzătorului şi preabunului Dumnezei slavă şi mărire, celui ce
a dat să se îndeplinească orice faptă bună, care este începută într dînsul,
acestuia slavă şi stăpânire în vecii vecilor.
S-a început această sfântă carte numită Liturghie, din porunca
domnului Io Radu voievod, căruia să-i fie pomenirea veşnică.
Şi s-a sfârşit această carte din porunca celui în Hristos Dumnezeu
păzitului şi prealuminatului, domn, Io Mihnea mare voievod a toată ţara
Ungrovlahiei şi a Podunaviei, fiul marelui Io Vlad voievod, în primul an al
domniei lui, trudindu-se pentru aceasta smeritul ieromonah Macarie. În
anul 7016112, crugul soarelui 16, al lunei 5, indictionul 11, luna noiembrie
10 zile”113
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Este vorba de anul 1508 de la Hristos.
P. P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie 1508, Edit. Academiei R. P. Române,
Bucureşti, 1961, p. XII.
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Liturghierul slavon 1588
A fost alcătuit de Şerban, fiul diaconului Coresi şi tipărit la Braşov
în 1588, sub directa oblăduire a domnitorului Ţării Româneşti Mihnea
Turcitul (în a doua domnie a sa – 1585-1591). Lucru a fost atestat sau
consemnat în epilogul Liturghierului slavon: „Începutu-s-au aceste sfinte
cărţi numite Liturghia în zilele binecredinciosului domn Io, Mihnea Voevod
a toată Ţara Ungrovlahiei şi în zilele prea marelui şi preaînălţatului Batăr
Zigmund Voevodul Ardealului”114.
Cuprinsul Liturghierului slavo-român
Pe teritoriul ţării noastre primele slujiri cultice s-au făcut în limba
slavonă, iar de la jumătatea secolului al XVII-lea până prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, cât a durat trecerea de la slavonism la limba română
au existat şi cărţi de cult bilingve.
Trecerea de la limba slavonă la limba română s-a făcut din cel puţin
două motive. În primul rând „poporenii” nu mai înţelegeau limba de cult,
respectiv slavona, iar pe de altă parte putem vorbi de o emancipare naţională
şi implicit a limbii române.
Astfel de ediţii bilingve cunoaşte şi Liturghierul ortodox, ediţii ce au
o importanţă deosebită în emanciparea limbii române introdusă în cultul
ortodox. Sigur că o trecere directă nu era posibilă şi astfel s-a recurs la
textele bilingve, de aceea Liturghierele slavo-române au indicaţiile
tipiconale în limba română, iar rugăciunile în slavonă.
Liturghierul manuscris slavo-român din 1662
Acest Liturghier a fost copiat de călugărul Ghelasie de la Mănăstirea
Soveja în anul 1662 şi ajutat de diacul Ioan din Ardeal la Mănăstirea
Bistriţa. Pe această carte de cult găsim următoarele însemnări: „Ce să ştie de
scrisoare(a) acesti Liturghii a popei lui Vasilache de Braşeu(Braşov),
precum au început de au scris Vasiliova Ghelasie, călugăr de la mănăstirea
de la Dobromirna115 şi apoi s-au pristăvit. După aceea m-am apucat eu, Ion
diiacul, ungurean din Ardeal, din ţinutul cetăţii de Baltă, de pe Tîrnava
Mică, din sat din Cerghid(u) cel Mare116, feciorul lui Arânboc Andronie...de
o am săvârşit, cînd am şezut în Moldova la mănăstire la Bistriţa, în zilele lui
Istratie Dobija Voievod117. Iar în Ţara Ungurească au fost crai Apafi Mihai,
cînd au ars ţara şi au robit turcii şi tătarii. Vleat 7170(1662) aprilie 18”118.
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Demeni Lajos, Lidia A. Demeny, op cit. p. 137.
Este vorba de Mănăstirea Soveja din judeţul Vrancea.
116
Cerghid, judeţul Mureş.
117
Este vorba de Voievodul Eustratie Dobija, domn al Moldovei între 1661-1665.
118
F. Dudaş, op. cit., p. 133.
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Liturghierul manuscris slavo-român din 1708
Acest Liturghier reprezintă o formă de trecere de la slavonism la
limba română şi a fost scris de diaconul Toader din Odorhiaiu, localitate
aşezată undeva în zona Târnavelor.
Însemnări: „După ce am scris am şi odrăşit această carte, ce să
cheamă anume Liturghie, eu diacul Tode di(n) sat din Odorhiaiu, din
varmaghie119 Chichiliari(Târnavele). Deci mă rog întăiu preuţilor, ca
părinţilor al 2(-lea) dascălilor, al 3(lea) diaciilor, din mic pînă în mare pre
cîţi au ales...aciti svintele scripturile, că au voi fi greşit cu sindul, au cu
slova, au cu soroaca, sau cuvîntul, nu voi fi tocmit cum să cade(să mă
ierte). Ci mă rog să nu mă blăstămat, fraţilor, ce să îndreptaţi pre unde va fi
lipse, că n-am scris cu mână îngerească, ci cu mînă păcătoasă şi slabă. A
direge n-am fost destoinic, iară a greşi, purure am greşit. Din izvod încă va
fi greşit: iară mai mult am greşit din fire noastră ce(a) slabă cu valurile
cesti lumii îngrădiţi. Ce mă rog să nu mă blăstămaţi, ci să indereptaţi şi vă
spăşiţi în...adevăr. Si am scris în sat în Si(n)lovinţ(Loureni, judeţul Mureş)
în casa popii Ion Mihanciu, în Moroşec. An(ul) Domnului 1708”120.
Acest Liturghier slavo-român este sărac în cuprins, deţinând doar
următoarele piese:
1 Proscomidia
2 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
Liturghierul manuscris slavo-român din 1700
Acest Liturghier se află cuprins într-un Miscelaneu liturgic alcătuit
de preotul Avram din Cioara; se pare că e vorba de localitatea din
apropierea comunei Bobâlna din judeţul Hunedoara unde a pătimit Sofronie
de la Cioara.
Mai multe date despre acest Liturghier slavo-român nu am putut
obţine din lipsă de documente.
Prima ediţie românească a Liturghierului ortodox o datorăm
diaconul Coresi, care publică în 1580 o ediţie ce este un pionier în
introducerea limbii române în cult, arătând că „norodul” trebuie să
înţeleagă sfânta Liturghie, astfel că Liturghierul devine cea mai importantă
carte de cult şi caree s-a tipărit în cele mai multe ediţii121. Despre
Liturghierul românesc putem vorbi atât din punct de vedere al
manuscriselor, cât şi a ediţiilor tipărite. Costurile unui Liturghier tipărit erau
Varmaghie este denumirea arhaică a cuvântului „ţinut”.
Gabriel Stempel, Catalogul manuscriselor româneşti, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992,
vol. III, p. 319.
121
E. Branişte, Liturgica Generală..., p. 653.
119
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foarte mari de aceea s-a recurs adesea la copierea lui în manuscrise de către
copişti sau dieci.
Cuprinsul Liturghierului românesc în manuscris
Vom prezenta în rândurile de mai jos câteva ediţii de Liturghiere
româneşti în manuscris, evidenţiind atât cuprinsul acestora cât şi
însemnările făcute, de-a lungul timpului. Sigur, în acestea nu există un
cuprins bine stabilit ţinând seama că în majoritatea Liturghierelor româneşti
în manuscris se găsesc nu numai cele trei Liturghii, ci şi câteva rânduieli
tipiconale. Acest fapt se datorează copiştilor care au alcătuit această carte de
cult după anumite ediţii de Liturghier şi chiar după unele manuscrise.
Se poate observa că în cadrul unor Liturghiere româneşti în
manuscris sunt adăugate rânduieli ce nu se găsesc în alte manuscrise, cum
este de exemplu Liturghierul manuscris român din 1704-1705 alcătuit de
Vasile Sturdza din Moldova, a cărui cuprins are 18 piese faţă de cuprinsul
Liturghierului manuscris român din 1672 ce are doar cinci piese.
Liturghierul manuscris român din secolul al XV-lea
Acest Liturghier manuscris român a fost alcătuit în secolul al XV-lea
în Moldova şi donat în anul 1866 Bibliotecii Arhiepiscopiei Sibiului.
Însemnări: „Această carte veche o a creditat mama mea Stana, fiica
preotului Avertia Totulea de la strămoşul ei, popa Oprea Totulea, care a
fost protopop în Tohan înainte de militarizare şi o am dăruit spre păstrare
Bibliotecii Arhiepiscopiei Sibiului. A 1866. Ioanu Cavaleru de Puşcaru
Căpitan....Făgăraşului”
Iar mai jos apare confirmarea primirii acestei cărţi din partea
Mitropolitului Andrei Şaguna: „Cu mulţumire am primit în Sibiu 22
octombrie 1866. Andrei Baronul de Saguna”122.
Liturghierul-Molitfelnic manuscris român din 1672
Se numeşte astfel pentru că în cuprinsul lui găsim şi rugăciuni şi
rânduieli specifice Molitfelnicului. Motivul apariţiei unei astfel de cărţi de
cult vine din dezlipirea Liturghierului de Molitfelnic, ştiind pe deoparte că o
bună vreme ele erau împreună, iar pe de altă parte această compilaţie între
un Liturghier şi un Molitfelnic reprezenta o cale mai practică de a purta o
singură carte de cult şi nu două.
Acest Liturghier-Molitfelnic a fost scris de preotul Ilie din Ţara
Crişului în anul 1672, într-o limbă populară ce conţinea multe slavonisme.
Din punct de vedere al cuprinsului acest manuscris nu este foarte
bogat având următoarele slujbe şi rânduieli:
Chiril Pistrui, 101 Manuscrise în Transilvania-sec XII-XVII, în „Biserica Ortodoxă
Română”, An 1981 (XCIX), nr. 5-6, pp. 643-653.
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1. Rugăciunile înainte de Sfânta Liturghie Proscomidia
2. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
3. Sfinţirea cea mică a apei
4. Rânduiala Sfântului Maslu
5. Sfânta Spovedanie
Cu privire la problemele de tipic putem afirma că ele nu se
deosebesc, în ceea ce priveşte Sfânta Liturghie, cu nimic de rânduiala
existentă astăzi, dar la celelalte slujbe există anumite deosebiri.
Liturghierul manuscris român din 1699
Renumitul copist de manuscrise Vasile Sturza Moldoveanu123
alcătuieşte în 1699 un Liturghier românesc în Bihor pe care apare
următoarea inscripţie:
„Scris-am...dascălul Vasile Sturze Mold(oveanul) cînd (s)-au
întunecat soarele124, în luna lui septe(m)vrie în 13 zile, 1699, să se ştie”125.
Liturghierul manuscris român din 1701-1702
Această carte de cult se găseşte cuprinsă într-un Miscelaneu liturgic
de secol XVIII şi a fost scrisă de preotul hunedorean Ioan Nicolae din
Cicmău pentru preotul Paste din Bozeş în anul 1702, date ce le aflăm din
însemnările făcute pe acest Liturghier manuscris român.
„Coneţ Liturgia lui Ioan. Scris-am eu popa Ioan Niculae din Cicmău
(Hunedoara) al dumivoastră bun voitoriu, popei Paste din Bozeş vleat 1702.
Scris pentru un florin şi 60 de bani”126
Acest Liturghier în manuscris este foarte sărac în cuprins, fiind
alcătuit doar din:
1. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur127
2. Slujba sfintelor patimi – Strastnic128
3. Slujba de toate zilele

Printre cărţile de cult copiate de Vasile Sturza Moldoveanul se numără patru ediţii de
Liturghier românesc în manuscris: Liturghierul scris în Bihor la anul 1699, Liturghierul
scris la Stracoş, jud. Bihor în 1701, Liturghierul scris în Sînandrei din Banat la 1704 şi
Liturghierul scris tot în judeţul Bihor la Rădăgani în 1730.
124
Se pare că în anul 1699 a avut loc un fenomen astrologic şi anume pe 13/23 septembrie a
avut loc eclipsă de soare care a putut fi văzură şi din zona Bihorului.
125
F. Dudaş, Memoria..., p. 155.
126
Gabriel Ştempel, op. cit., vol. IV, p. 147.
127
Se pare ca Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este scrisă atât în română cât şi în slavonă.
128
Strastnicul a fost scris în vremea episcopului Atanasie în anul 1701 şi a fost alcătuit de
diacul Petru. „Am scris eu Petru diacul acest Strastnic în zilele cinstitului vlădică
Athanasie. De la Naşterea Domnului 1701, luna aprilie 12 zile” Gabriel Ştempel, op. cit.,
vol. IV, p. 147.
123
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Liturghierul manuscris român din 1724
Popa Flor scrie acest Liturghier pentru parohia Sînmiclăuş din Bihor
în anul 1724, finalizat în luna august al aceluiaşi an, după cum menţionează
pe acest manuscris.
„Scris-am eu popa Flor, această Liturghie, pre sama lui Ion din
Si(n)miclăuş (jud. Bihor). Şi cine va ceti pre ia, deziceţi să-mi erte...
(păcatele) ca să ştiţi şi voi citeţi. Anii 1724 august 26”129
Cuprinde:
1. Sfânta şi dumnedzăiasca Liturghie a celui dintru sf părintele
nostru Ioann Zlatoust arhiepiscopul Ţaringradului
2. Dumnedzăiasca Liturghie a sf părintele nostru Vasile cel Mare
3. Învăţătură pentru dunnedzăiasca Liturghie (mai înainte sfinţită)
4. Liturghia mai înainte sfinţită
Liturghierul manuscris român din 1850
Monahul Ghimnasie alcătuieşte în anul 1850 un Liturghier românesc
în manuscris. Iar ieromonahul Porfirie îl dă în dar preotului Ion Petrescu de
la parohia Sfîntul Visarion din Bucureşti, în anul 1923.
Acest manuscris românesc, cuprinde următoarele:
1. Rânduiala Vecerniei
2. Rânduiala la Priveghere
3. Rânduiala Utrenii
4. Rânduiala Sfintei Liturghii
5. Rânduiala Liturghiei prejdeşteniei
6. Rânduiala Parastasului
7. Ectenii la Înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci
8. Ectenii la Utrenie şi Sâmbăta cea Mare
9. O rânduiala pentru scoaterea sfântului aer.
De asemenea manuscrisul cuprinde ecteniile ce sunt rostite de către
diacon la Sfânta Liturghie. (Diaconstvele)
Pe acest manuscris de Liturghier sunt însemnate următoarele: „1850
noemvrie 14 Ghimnasie monahul. Dată în dar p(ărintele) lui Ion Petrescu
de la Biserica sf. Visarion. Bucureşti. Ierom(onah)”130.
Liturghierul tipărit român al diaconului Coresi 1570
Este tipărit în cetatea Braşovului în anul 1570, fiind primul
Liturghier românesc, care a deschis cu smerenie drumul spre introducerea în
cult a limbii vorbite de „poporeni”, a limbii române. Trebuie să spunem că
în perioada secolului al XVI-lea slujirea în limba română a Sfintei Liturghii
129
130

Ibidem, vol. III, p. 319.
Ibidem, vol. IV, p. 395.
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a însemnat un eveniment revoluţionar, în viziunea conservatoriştilor, din
cadrul Bisericii Ortodoxe.
Acest Liturghier scris de diaconul Coresi cuprinde doar Liturghia
Sfântului Ioan Gură de Aur. Trebuie menţionat faptul că Liturghia
cuprindea, înainte de această ediţie, doar rugăciunile rostite de preot, iar
ecteniile ce se rosteau de diacon se găseau într-o carte separată numită
„Diaconicalele” sau „Cartea diaconului”. Coresi face unificarea celor două
cărţi, astfel apărând rânduiala Liturghiei cu diacon cuprinsă într-un singur
Liturghier, după cum reiese şi din titlul cărţii: „Tocmeala Slujbeei
Dumnezeieşci. Întru ia şi Diac(o)nstvele”131.
Aportul pe care l-a dus diaconul Coresi la dezvoltarea limbii române
în cadrul cultului divin a fost unul foarte mare, chiar de pionierat, ţinând
seama că până la el nu s-a slujit în această limbă. În ceea ce priveşte textul
Liturghiei, constatăm că a fost tradus după un text slavon, dar nicidecum
după Liturghierul lui Macarie din 1508, ci după un alt manuscris, dar cu
certitudine slav pentru că în cadrul Liturghiei tradusă de Coresi sunt
pomeniţi cei doi sfinţi sârbi Sava şi Simeon, ceea ce în ediţiile greceşti nu
există.132
Liturghierul românesc tipărit la 1787
O altă ediţie a Liturghierului ortodox de Râmnic a fost tipărită în
vremea voievodului Nicolae Petru Mavrogheni (1786-1790), iar episcop la
Râmnic în aceea perioadă era vlădica Filaret (1780-1792). La apariţia
acestei ediţii de Liturghier şi-au mai adus aportul preotul Constantin
Mihailovici şi Dimitrie „brat. ego” (fratele său) tipografii Episcopiei
Râmnicului, diortosirea a fost făcută de către Ieromonahul Grigorie
Râmniceanul, după cum reiese din însemnările făcute pe această ediţie a
Liturghierului de la 1787.
Cartea poartă denumirea de: „Sfintele şi dumnezeieştile Liturghii a
celor dintru sfinţi părinţilor noştri a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasile cel Mare
şi a prejdesveştenii”
Pe această ediţie de Liturghier găsim următoarele însemnări: „Acum
într-acest chip sau tipărit întru întîia domnie a prealuminatului domn Io
Nicolae Petru Mavrogheni Voevod, cu blagoslovenia şi osîrdia şi cu toată
cheltuiala preasfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu chiriu chir Filaret,
Episcopul Rîm. În sfînta Episcopie a Rîmnicului, la anii de la zidirea lumii
Spirodon Cândea, Primul Liturghier românesc tipărit, în „Mitropolia Ardealului”, An
IV, nr. 9-10, p. 746, Idem, Textul Liturghierului românesc publicat de diaconul Coresi, în
„Mitropolia Ardealului”, An, V, nr. 1-2, pp. 71-92.
132
Idem, Primul Liturghier..., p. 770.
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7295. S-au tipărit de popa Constandin Mihailovici tip Rîm. şi de Dimitrie
brat. Ego. Tip. Rîmnicului
Diortositor smeritul între ieromonahi Grigorie Râmniceanu”133.
În loc de concluzii
Ducă cum s-a putut observa din expunerea noastră, atât Molitfelnicul
cât şi Liturghierul ca şi cărţi de cult au cunoscut o evoluţie în ceea ce
priveşte piesele cuprinse, dar şi anumite însemnări ce au drept scop
localizarea în timp şi spaţiu a copistului sau a tipografiei, dar, mai presus de
toate, aceste cărţi, în special cele în limba română, au reuşit să pregătească
poporul nostru pentru ceea ce avea să se numească „emancipare naţională”.
Cărţile de cult au un rol deosebit nu doar pentru a răspunde nevoilor
credincioşilor din punct de vedere al pastoraţiei sau din punct de vedere
liturgic, ci şi din punct de vedere istoric, ele reuşind să păstreze anumite
rânduieli specifice zonei, dar şi însemnări deosebite. Considerăm că
emanciparea naţională a poporului român a fost ajutată în primul rând de
tipăriturile româneşti care au pregătit într-un fel sau altul acest moment
important din viaţa poporului şi a bisericii noastre.

A. Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Râmnicului 1705-1825, în „Mitropoia Olteniei”,
nr 5-6, 1960, pp. 342-343.
133

321

Noi consideraţii privind biserica de lemn
„Cuvioasa Paraschiva” din Groşeni (jud. Arad)
Preot dr. Pavel Vesa
I. Aşezarea satului. Localitatea Groşeni este situată la 9 km de
comuna Beliu (jud. Arad), cel mai important centru rural din zonă şi la 2 km
de centrul de comună Archiş. Aşezat la capăt de drum, pe valea Groşenilor,
este înconjurat de dealuri împădurite sau arabile, la nord învecinându-se cu
localitatea Hăşmaş, la sud cu Igneşti şi Cărand, la apus cu Archiş, iar la
răsărit face graniţă comună cu judeţul Bihor.
Satul este străbătut de văile Archişel şi Băii ce înconjoară Dealul
bisericii, situat undeva în mijlocul satului. După ce trec de acest deal, cele
două văi se unesc într-una singură, numită Valea Groşenilor.
Localitatea Groşeni apare pentru prima dată în documente în anul
1580, sub numele de Grooş1.
II. Vechimea bisericii. Biserica de lemn din Groşeni, situată pe
Dealul bisericii, după opinia lui Coriolan Petraru, datează din 17242, fiind
unul dintre cele mai vechi monumente de acest fel din părţile arădene3.
Conform tradiţiei, biserica ar fi fost mutată pe acest loc din satul Voivodeşti.
În urma unor neînţelegeri iscate între locuitorii din Groşeni şi cei din
Voivodeşti, cei din urmă au fost nevoiţi să se mute peste Crişul Alb pe locul
actualului sat Voivodeni, situat între Mânerău şi Aldeşti, biserica fiind
mutată în satul Groşeni, lucru de care ne îndoim, neavând nici un suport
documentar, iar când am demontat biserica pentru mutarea pe actualul
amplasament nu am descoperit nici un indiciu că ar mai fi suportat vreun
transfer.
III. Forma iniţială a bisericii. III. 1. Arhitectura. Modul de
construcţie al acestei biserici de lemn este cel general transilvănean. Pereţii
Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, Bucureşti,
1967, p. 272; alte denumiri vezi la Alexandru Roz, Geza Kovach, Dicţionarul istoric al
localităţilor din judeţul Arad, Arad, 1997, p. 118; alte informaţii despre localitatea Groşeni
de-a lungul istoriei vezi Eugen D. Pădureanu, Cu privire la aşezarea fortificată de la
Groşeni-Jidovină (jud. Arad), în „Ziridava”, nr. XXII, Arad, 2000, p. 13.
2
Coriolan Petraru, Monumentele istorice ale judeţului Bihor. I. Bisericile de lemn, Sibiu,
1931, p. 27.
3
Alături de bisericile de lemn de la Ioneşti (1720) şi Vidra (1724), biserica de la Groşeni
face parte din grupul celor mai vechi din judeţul Arad.
1
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sunt alcătuiţi din bârne orizontale de stejar (Blockbau). La colţuri, bârnele
sunt îmbinate în sistemul „coadă de rândunică”. Cioplirea este executată
pe toate cele patru feţe. Tălpile masive ale edificiului au fost aşezate direct
pe pământ, mai târziu fiind executată o fundaţie de piatră. Acoperişul era din
şindrilă peste toată clădirea şi turnul terminat cu o cruce. Turnul, înalt de
16,40 m de la baza bisericii, era alcătuit dintr-o prismă având câte două
ferestre descrise pe fiecare latură şi dintr-o piramidă scundă deasupra căreia
se înălţa acoperişul realizat dintr-un bulb cu prelungire ascuţită. În vârf este
implantată crucea. Preluarea „bulbului” baroc în structura turnului s-a făcut
de către meşterii locali cu mult bun simţ artistic. Aplicarea formelor curbe la
specificul lemnului constituie un triumf al geniului creator popular, chiar
dacă uneori rezolvările păreau naive.
Planul este o navă simplă, dreptunghiulară, prezentând împărţirea
obişnuită, în pronaos, naos şi altar, măsurând la exterior 13,55 m lungime şi
5,35 m lăţime. Absida altarului, retrasă cu 0,85 m sud şi 0,75 m nord, este
de formă poligonală în cinci laturi şi are 3,75 m adâncime.
Pronaosul, cu tavanul drept, este despărţit de naos printr-un perete de
lemn. Naosul, boltit longitudinal cu o boltă semicilindrică din dulapi de
stejar (0,13 m grosime, între 0,25-0,30 m lăţime şi o lungime de 6,25 m) a
cărei naştere este la 2,93 m de la podea, înălţimea totală fiind de 5,35 m.
Bolta este susţinută transversal de două arcuri de lemn cu muchie sculptată
în torsadă (funie). Altarul este boltit mai jos decât naosul, în partea lui
dreaptă cu o boltă aproape semicilindrică, uşor turtită la partea superioară,
racordată cu sectoare de sferă la cele trei laturi teşite. Naosul este despărţit
de altar printr-un iconostas construit din bârne de stejar de 0,30 m lăţime şi
0,13 m grosime.
Accesul în biserică se face printr-o uşă pe faţada de apus, ridicată cu
o treaptă normală de la nivelul terenului înconjurător. Intrarea este încadrată
de un ancadrament sculptat cu rozete şi pomul vieţii (în forma brăduţului
din cioplituri alveolare) cu şiraguri din dinte de lup şi frânghie4.
Ancadramentul a suferit unele modificări în deceniul patru al secolului
trecut. Lumina pătrundea prin patru ferestre, două la naos aflate pe latura de
sud şi două la altar. Ferestrele erau mici, pe unde cu greu pătrundea lumina.
Erau de formă simplă, dreptunghiulară (0,33 m x 0,16 m), practicate în două
bârne alăturate. S-a evitat străpungerea mare a peretelui pentru a nu slăbi
rezistenţa bârnelor şi implicit a pereţilor.

Ioana Cristache Panait, Bisericile de lemn din centrul şi nordul judeţului Arad, în „Revista
Monumentelor Istorice”, anul LXIV, Bucureşti, nr. 1-2, 1995, p. 47.
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Acoperişul navei se frânge brusc, la absidă având un acoperiş ceva
mai scund, având învelitoarea de şindrilă.
III. 2. Pictura. Biserica de lemn din Groşeni are pictură doar pe
bolta naosului, la care se adaugă pictura iconostasului, deosebit de valoroasă
pentru secolul al XVIII-lea, scăpată de intervenţii ulterioare. Cu toate
acestea, starea de conservare a picturii este cât se poate de precară, putem
totuşi reconstitui modelul consacrat de iconostas, din punct de vedere al
iconografiei.
Pictura iconostasului se desfăşoară în trei registre. Primul registru
cuprinde o remarcabilă desfăşurare a scenei Răstignirii Domnului pe fondul
cetăţii Ierusalimului. Iisus este răstignit între cei doi tâlhari. În stânga se află
Maica Domnului în fruntea grupului Mironosiţelor, de cealaltă parte Sf.
Ioan Evanghelistul, apoi un soldat roman cu suliţa în mână. De o parte şi de
alta a cetăţii Ierusalimului, într-o arcadă barocă, sunt zugrăviţi proorocii
Ieremia şi respectiv Iezechiel. În registrul al II-lea este zugrăvit şirul
Apostolilor, întrerupt la mijloc, deasupra uşilor împărăteşti de Deisis,
conceput după canoane, Iisus în veşminte arhiereşti, stând pe tron şi
binecuvântând, Maria (stânga) şi Ioan Botezătorul (dreapta) în spatele
tronului, urmată apoi de şirul celorlalţi şase apostoli. Până la nivelul uşilor,
zugravul a utilizat motive geomnetrice şi flori, dispuse în formă de semicerc
deasupra uşilor.
Registrul ultim al iconostasului este format de uşile diaconeşti:
Sfântul Ioan Zlataust (stânga) şi Sfântul Vasile (dreapta), de uşile
împărăteşti reprezentând Buna Vestire (mijloc). Reprezentările iconografice
ale uşilor şi poate a iconostasului, prin analogie cu alte lucrări, ne îndreaptă
spre zugravul David de la Curtea de Argeş5.
Deşi în parte deteriorată şi suportând unele intervenţii ulterioare,
pictura de pe boltă cu întregul veşmânt iconografic, ar putea aparţine
aceluiaşi zugrav, David de la Curtea de Argeş.
Coriolan Petranu menţionează că biserica avea pictură şi în tindă,
reprezentând Judecata de pe urmă şi „în faţă cu iconostasul”6.
IV. Reparaţiile din 1933. prin sporul demografic înregistrat în
perioada interbelică, locaşul de cult devine neîncăpător, simţindu-se nevoia
edificării altei biserici sau mărirea celei existente. Penuria financiară a
membrilor comunităţii determină adunarea parohială să ia decizia să
mărească spaţiul eclezial prin întinderea în partea de apus.
Pentru viaţa, celelalte menţiuni despre el şi activitatea sa în părţile Bihorului vezi: Aurel
Chiriac, David Zugravul, Bucureşti, 1996.
6
C. Petranu, op. cit., p. 19-20.
5
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În 1933 se încep lucrările prin demolarea peretelui despărţitor dintre
pronaos şi naos, pronaosul devenind parte integrantă a naosului. Partea nouă
a bisericii a fost edificată din cărămidă, iar turnul din lemn, modificându-se
foarte mult faţă de cel iniţial. De o parte şi de alta a clopotniţei şi-a făcut
apariţia câte un timpan cu decor în tencuială. Pe peretele dinspre sud al
naosului a fost tăiată o uşă (1,97 x 0,97 m), patru ferestre la naos (1,48 x
0,85 m), împărţite egal pe cei doi pereţi de la nord şi sud şi aşezate faţă în
faţă. Altarului i-au fost tăiate două ferestre (1,38 x 0,85 m), una în ax pe
latura de răsărit, alta pe latura de sud. Silueta bisericii este completată cu
turnul aşezat la capătul de vest, cu latura de circa 3 m şi înalt la cruce de
17,62 m. Bolta dinspre apus a naosului a fost refăcută în întregime din
scândură nouă, fălţuită şi vopsită cu albastru.
În interior, pronaosul (4,96 m x 4,62 m), era tăvănit drept la 2,34 m
de la podea. Parte din podină, până în dreptul turnului, pe o adâncime de
1,78 m, formează cafasul la care se ajungea pe o scară cu 11 trepte, alipită
de peretele de vest în colţul de sud al pronaosului. Este despărţit de naos cu
un perete de lemn care deasupra tavanului se continuă cu balustrada plină a
cafasului.
Tot cu prilejul reparaţiilor din acest an, întreg lemnul de la acoperiş a
fost înlocuit cu altul, fapt observat la demontarea bisericii efectuate cu
prilejul mutării pe actualul amplasament7. Învelitoarea de şindrilă a
acoperişului a fost înlocuită cu ţiglă, afectând peste ani structura de
rezistentă a părţii vechi a monumentului. Bârnele bisericii, atât în interior,
cât şi în exterior, au fost acoperite cu tencuială.
Pictura de pe bolta naosului a suferit şi ea unele intervenţii. În unele
locuri, pe spaţiul dintre dulapii de stejar, a suferit unele înlocuiri ale pânzei
şi repictarea ei de către „maestru” Rău Gavrilă din Buteni. Dintr-o inscripţie
făcută de el pe o bucată de carton lipită pe pictura bolţii în partea inferioară
de pe peretele de sud, reiese că el a intervenit şi la sfinţii de pe boltă. Iată
textul inscripţiei: „SUVENIRE Bisericei Comunei Groşeni. MAESTRU
PICTOR RĂU GAVRILĂ DIN COMUNA BUTENI A FĂCUT ANUL
1933 SFINŢILOR ACESTEI BISERICI DIN COMUNA GROŞENI CU
ÎNCEPEREA ... (text ilizibil)”8.
V. Începutul sfârşitului monumentului (lăcaşului de cult). În
1989, comunitatea din Groşeni şi-a propus edificarea unui alt locaş de cult,
mai încăpător şi dintr-un material mai durabil decât cel existent până atunci.
Cele nouă coarne de la acoperişul părţii vechi a bisericii erau numerotate cu litere romane
(I-IX), începând de la altar spre partea de apus a bisericii.
8
Anul este trecut deasupra cuvintelor „[...] A FĂCUT REPARAŢIE[...]”
7
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Pentru că pe locul ales exista vechiul locaş de cult, în 1990, epitropul Puleac
Damian a scos o piatră din fundaţia de pe partea de sud edificată în 1933
pentru ca întregul edificiu să se prăbuşească. Acţiunea a avut efect numai
pentru partea nouă a locaşului de cult, dar şi aceasta numai în urma
intervenţiei cu un tractor. Partea veche din edificiu a suferit numai o
înclinaţie înspre sud. Au început să sape şanţurile în jurul vechiului locaş
însă serviciul tehnic al episcopiei a oprit lucrările pe motiv că fiind prea
aproape de marginea dealului exista riscul surpării, construcţia urmând a fi
mult mai grea decât cea din lemn. În aceste condiţii s-a luat hotărârea ca
noua biserică să fie edificată la o distantă de aproximativ 20 m de biserica
din lemn, înspre mijlocul dealului9.
Datorită faptului că nu exista o magazie pentru depozitarea
materialelor de construcţie necesare noii biserici, s-a luat hotărârea ca
biserica din lemn să fie folosită în acest scop, astfel fiind salvată partea
veche a bisericii de lemn ce datează de ia începutul secolului al XVIII-lea.
În toată această perioadă, serviciile religioase au avut loc într-o
clădire veche ce odinioară fusese căminul cultural. În cursul acestei veri10,
deşi biserica nu este încă terminată şi târnosită, slujbele religioase au avut
loc în noul locaş de cult.
VI. Necesitatea şi oportunitatea strămutării11. Întrucât fondurile
beneficiarului pentru realizarea unui edificiu de cult nou erau limitate, iar
parohia Groşeni îşi construise o nouă biserică, cea de lemn, lăsată în ruină o
parte fiind chiar demolată, pe vechiul amplasament nemaiputând fi vorba de
restaurarea şi conservarea ei din partea parohiei care încă mai are de realizat
lucrări de pictură şi confecţionarea mobilierului la noul locaş de cult, s-a
hotărât strămutarea bisericii de lemn în municipiul Arad şi restaurarea ei în
forma existentă în anul 1933.
VII. Lucrări premergătoare strămutării. VII. 1 Sursa de
finanţare. Încă din anul 1995, prin numirea unui preot slujitor la Spitalul
Clinic Judeţean Arad, s-a pus problema edificării unui locaş de cult în parcul
din curtea instituţiei. Numai lipsa mijloacelor financiare a împiedicat
ducerea la îndeplinire a proiectului. După patru ani de zile, s-au găsit şi
mijloacele financiare. Este vorba de o donaţie ce a pornit de la suma de
100.000.000 lei, sumă ce a crescut în urma ridicării sumei donate, astfel
Edificarea noului locaş de cult a început în anul 1990. În anul 2001 urmând a fi executată
pictura interiorului si a iconostasului.
10
Materialul a fost redactat de autor în perioada strămutării locaşului de cult pe actualul
amplasament din curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Arad, dar nu a văzut încă
lumina tiparului.
11
Vezi opiniile arh. Teodor Octavian Gheorghiu.
9

326

ajungându-se la peste 350.000.000 lei. Persoana generoasă, om cu frică de
Dumnezeu, descendent dint-o familie de clerici ortodocşi veche de peste un
secol, nu este altcineva decât doamna Acad. Cornelia Bodea (1916-2010).
Neavând bani suficienţi pentru edificarea unui locaş de cult nou, de
comun acord cu doamna Acad. Cornelia Bodea, am hotărât să salvăm un
monument ecleziastic rămas în paragină, unul dintre cele mai reprezentative,
biserica de lemn de la Groşeni.
VII. 2. Pregătirea noului amplasament. Proiectul de strămutare a
fost realizat de S.C. PROIECT S. A. ARAD12, la propunerea preotului care
dorea să rezolve problema serviciilor religioase pentru pacienţii Spitalului
Clinic Judeţean Arad.
Pe noul amplasament din curtea Spitalului Clinic Judeţean Arad, în
primăvara anului 2000, s-a executat o fundaţie şi un planşeu aduse la cota 0.
Sub partea nouă a bisericii s-a realizat un demisol, având drept destinaţie
pentru cancelaria şi arhiva bisericii. Lucrările de săpătură şi turnarea
betoanelor au fost executate de S. C. OPUS LUX MUNDI LABOR S.R.L.
ARAD.
În ziua de 14 august 2000, P. S. dr. Timotei Seviciu, episcopul
Aradului, însoţit de un sobor de preoţi alcătuit din preotul Pavel Vesa –
duhovnicul Spitalului Clinic Judeţean Arad, preot Vasile Pop – consilier
eparhial cultural, preot Simion Mladin – secretarul eparhial, preot Mircea
Bupte – inspector eparhial asistenţă socială şi preot Aurel Jigovan de la
parohia Baraţca, primul cântăreţ pe care l-a avut capela Spitalului Clinic
Judeţean Arad, a fost pusă piatra de temelie, hrisovul şi crucea în locul unde
va fi pus piciorul Sfântului Altar.
VII. 3. Demontarea şi strămutarea bisericii. Demontarea bisericii
a fost efectuată de o echipă de meşteri lemnari (Doru Dumitraş şi Leontin
Fănăţan) din Tinca, sub directa supraveghere a preotului Pavel Vesa.
Lucrările, filmate aproape în întregime, sau cel puţin toate fazele mai
importante, s-au derulat pe parcursul a patru zile (8-11 august 2000)13.
În ziua I a fost desfăcută pictura de pe iconostas, foarte deteriorată,
părţile rupte fiind prinse cu cuie mici care, ruginind, au distrus pânza pe
unele porţiuni. Desfăcută cu mare greutate a fost transportată şi depozitată
într-o magazie a Spitalului Clinic Judeţean Arad. Tot în această zi au mai
Colectivul de proiectare a fost alcătuit din: prof. dr. arh. Teodor Gheorghiu – şef proiect,
c. arh. Mircea Şerb – proiectant, arh. Marian Dinulescu – verificat, teh. Mirela Dinulescu –
desenator.
13
La procesul de demontare au ajutat şi enoriaşii: Pavel Puleac, Filip Tolea, Flore Costuş,
Valentin Vicar, Gheorghe Sandu, Flore Valea, Adam Marta, Simion Valea, Simion Benea,
Martin Benea, Gheorghe Vicar, Gheorghe Alb şi Ambrozie Anta.
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fost îndepărtate scândurile, trestia şi cuiele de pe pereţii exteriori. În interior
a fost dată jos tencuiala de pe pereţii naosului, bolta şi pereţii altarului.
În cea de-a II-a zi a fost descoperită toată biserica şi au fost
îndepărtate leaţurile de pe coarne.
Ziua a III-a a fost rezervată în întregime demontării bolţii naosului
şi altarului. Toată această operaţie a fost făcută cu ajutorul unei macarale,
părţile componente fiind în greutate de peste 150 kg.
Ultima zi, cea de-a IV-a, a fost rezervată demontării pereţilor
naosului şi altarului.
Joi, 24 august 2000, au început lucrările de montare pe noul
amplasament din curtea Spitalului Clinic Judeţean Arad a bisericii de lemn
din Groşeni.
VII. 4. Câteva concluzii în urma demontării. În primul rând se
desprinde concluzia că acesta este primul amplasament, în sprijinul acestei
afirmaţii pledând şi faptul că pe pereţii interiori nu am găsit nici un indiciu
care să convingă că este al doilea amplasament. În această situaţie nu se
confirmă tradiţia despre mutarea bisericii din satul Voivodeşti.
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Învăţământ şi loialitate. Aspecte ale rememorării lui Iosif al
II-lea în manualele româneşti din Transilvania între anii
1790-1848
Alexandru-Bogdan Bud*
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Sistemul de învăţământ din Transilvania a fost influenţat în mare
parte de sistemul de administraţie al Imperiul Habsburgic şi mai apoi al
Monarhiei Austro-Ungare. Şcoala şi biserica şi-au arogat rolul de a cultiva
iubirea faţă de împărat şi faţă de stat prin cultivarea sentimentului de
loialitate încă de la începutul stăpânirii. O educaţie sănătoasă însemna un
bun creştin şi un supus loial patriei, pe a cărui teritoriu trăia împreună cu
semenii săi.
Învăţământul s-a mulat de-a lungul timpului în funcţie de mişcările
ideologice şi culturale, care s-au reflectat în manualele şi suporturile de
studiu existente. Iluminismul a introdus în Transilvania cea mai importantă
reformă şcolară, „Ratio educationes” în anul 1777, înaintată de Maria
Tereza şi construită de ministrul ei Iohann Ignaz von Felbiger. Prin acest
act normativ se acorda un rol important inspectoratelor regionale prin care
se instituia un element de control asupra tuturor şcolilor1. Cel care a extins
legea a fost fiul împărătesei Maria Tereza, Iosif al II-lea, prin actul
reformator, „Norma Regia”, în urma căruia şcolile din Transilvania erau
împărţite în şcoli populare elementare, la rândul lor împărţite în şcoli
normale săteşti (triviale), şcoli poporale cu doi învăţători, şcoli poporale cu
trei clase şi şcoala normală sau model. În structura şcolară mai erau incluse
şcoli medii care cuprindeau şcolile gramaticale cu trei clase, gimnaziile de
Bursier al programului Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA – Cooperare
pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, cod contract:
POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Beneficiar Academia
Română, Filiala Cluj-Napoca.
1
Iacob Mârza, Școlile superioare de la Blaj și rolul lor în procesul de formare al
intelectualității românești din Transilvania (de la momentul Supplexului până în ajunul
revoluției de la 1848), teză de doctorat, coord. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca. 1985, p. 7; vezi
și Iacob Mârza, Școală și națiune: școlile de la Blaj în epoca renașterii naționale, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
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cinci clase şi arhigimnaziile, care nu erau decât gimnazii aflate în reşedinţele
districtelor şcolare (Oradea de exemplu), plus că mai funcţionau şi şcolile
superioare care erau de obicei licee academice şi licee episcopale2.
În perioada iluministă învăţământul românesc din Transilvania trecea
printr-o perioadă favorabilă, odată prin legislaţia impusă şi mai apoi prin
numirea lui Gheorghe Șincai în postul de director al şcolilor româneşti între
1782-1794 şi al lui Dimitrie Eustatievici între 1786-1795. Aceştia au militat
pentru creşterea numărului de şcoli româneşti, au redactat şi publicat
manuale necesare elevilor, tot odată interesându-se şi de nivelul de pregătire
al învăţătorilor organizând cursuri de specializare organizate la Blaj şi la
Sibiu3. În anul 1806 un decret al împăratului Francisc I va promulga o nouă
variantă a legii educaţiei, „Ratio educationes” prin care s-a acordat o mai
mare atenţie conţinutului învăţământului prin accentuarea studiului doctrinei
creştine şi educaţiei cetăţeneşti4. În perioada anterioară Revoluţiei de la
1848, pe lângă manualele aflate în planurile de învăţământ şi care circulau
în şcolile româneşti exista şi un manual oficial în toate instituţiile de
învăţământ numit Datorinţele supuşilor către monarhul lor, fapt care
denotă, oficial, că educaţia tinerilor era făcută în spiritul dragostei şi
respectului faţă de împărat5.
La 20 februarie 1790 îşi dădea la Viena ultima suflare cel a cărui
nume a creat noţiunea de iosefinism, cel care pentru supuşii Imperiului
Habsburgic a fost „împăratul filosof”, iar pentru români a fost „părintele
patriei”. Aflarea veştii în teritoriul stăpânit de coroana habsburgică a
împărţit imperiul în două tabere. Una care deplângea tragicul moment,
printre ei aflându-se şi românii, care au ridicat „parastas după obicei întru
pomenirea… de jale a vechiului împărat, întru Domnul răposat” şi „la
fiecare biserică, trei zile s-au tras clopotele câte trei ore”, şi cea de-a doua
tabără care nu împărtăşea aceleaşi sentimente. Se pare că „În capitala
Ungariei era atât de mare bucuria pentru înfrângerea sufletească a lui Iosif,
încât vestea despre moartea lui, nici n-au cutezat conducătorii s-o comunice

Bota M. Ioan, Învățământul românesc din Transilvania în perioada 1800-1848, teză de
doctorat, coord. Ion Ionașcu, București, 1975, p. 14.
3
Iacob Mârza, op. cit., p. 8.
4
Bota M. Ioan, op. cit., p. 15.
5
Ibidem, p. 95.
2
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mulţimii, de teamă că aceasta în paroxismul bucuriei se va deda la
manifestaţiuni necuvincioase”6.
Venind pe filiera iosefinismului, corifeii şcolii ardelene au
manifestat un important interes pentru promovarea învăţământului românesc
şi pentru introducerea în instituţiile şcolare a manualelor în care să se
recunoască spiritul românesc cu originile sale latine. De la Școala Ardeleană
şi până în deceniul al patrulea, Transilvania a făcut cunoştinţă cu
conservatorismul regimului politic absolutist, din acest motiv preocupările
pentru reforme au fost slabe7, mai ales în economie şi învăţământ, unde au
fost revizuite propunerile legislative de până atunci.
Chiar dacă prin intermediul manualelor de istorie se încerca
cultivarea loialismului dinastic, odată cu desfiinţarea Sfântului Imperiu
Romano German şi formarea Imperiului Austriac în anul 1806 când
împăratul Francisc al II-lea devine Francisc I al Austriei, se va edita a doua
ediţie a „ghidului supuşilor”, numit Datorinţele supuşilor către monarhul
lor. Manualul se studia şi în şcolile din Transilvania, avea rolul de educa şi
de a proiecta în mintea supuşilor de mici, imaginea stăpânitorilor şi a
teritoriul stăpânit în raport cu obligaţiile şi „datorinţele supuşilor”. Ghidul,
pentru că nu poate fi numit neapărat un manual, era structurat în doisprezece
capitole, fiecare cu câte un titlu, iar alcătuirea internă era structurată pe baza
întrebărilor şi răspunsurilor. Prin conţinut se urmărea formarea spiritului
patriotic a celor care studiau dar şi o atitudine de stimă şi respect pentru
conducătorul „stăpânirii” comparat sistematic cu divinitatea. În fapt, ca
sursă directă în realizarea textului cuprins în volum, stă cartea de căpătâi a
lumii, Biblia. Conexiunile care se fac şi exemplele evocate au ca punct de
pornire textul Sfintei Scripturi, scrierile apostolilor, ale împăratului David şi
ale înţeleptului Solomon. Primul pas în cultivarea loialităţii supuşilor prin
manuale, îşi avea pornirea în această lucrare, astfel pe baza celor scrise în
Datorinţele supuşilor către monarhul lor se conturau şi textele sau
biografiile împăraţilor aflaţi la conducerea imperiului din manualele şcolare.
Totul gravita în jurul câtorva elemente care constituiau coloana vertebrală a
loialismului, care se găsesc frecvent în tabloul de prezentare al Mariei
Tereza, Iosif al II-lea sau al celorlalţi împăraţi descrişi în paginile cărţilor de
învăţătură din această epocă premergătoare Revoluţiei de la 1848.
6

Ioan Lupaș, Contribuțiuni la Istoria românilor Ardeleni (1780-1792), Extras din Analele
Academiei Române, Seria II, tomul XXXVII, Librăriile Socec & Co, București, 1915, p.
620.
7
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Editura Eikon, Centru de studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, p. 171.
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Primul capitol poartă titlul „Despre stăpânire” prezentând punctual
conceptul, împărţirea stăpânirilor şi atribuţiile lor. De abia de la doilea
capitol, „Despre puterea stăpânirii” este abordată persoana monarhului şi
rolul lui. Chiar dacă Revoluţia franceză, prin decapitarea lui Ludovic al
XVI-lea, a contribuit mult la eliminarea mitului sacralităţii împăratului şi la
umanizarea acestuia, prima întrebarea este „De unde au stăpânirile
puterea?”, răspunsul fiind „Stăpânirile au puterea de la Dumnezeu”8.
Conexiunile cu Sfânta Scriptură şi explicaţiile aduse prin pasajele din
Epistola lui Pavel către Romani care denotă faptul spiritualităţii monarhului,
nuanţează încă existenţa laturii divine a conducătorului cum se poate
observa şi din pasajul: „Au toţi stăpânitorii puterea de la Dumnezeu? Au
puterea de la Dumnezeu toţi stăpânitorii, fie moştenitori, fie aleşi./ Pentru ce
au puterea de la Dumnezeu? Pentru că ei sunt în locul lui Dumnezeu pe
pământ./ Nu Dumnezeu chiverniseşte şi îndreptează pe pământ? Ba da El,
dar pentru că El este nevăzut pe pământ, a pus în locul său stăpânitori dintre
oameni./ Cu ce sunt datori supuşii stăpânitorilor? Sunt datori cu toată
ascultarea, credinţa, dragostea, şi plecarea”.9 O altă problemă abordată în
paginile manualului de conduită a supuşilor era „Despre cinstea care trebuie
supuşii să o arate către stăpânitorul lor”. Pe lângă faptul că supuşii trebuiau
să arate stăpânitorilor toată cinstea şi omenia, conducătorii trebuiau să îi
respecte „tocmai ca pe părinţi, pentru că sunt purtătorii de grijă a supuşilor.”
De aici şi denumirea frecventă care apare în manualele din anii următori,
post revoluţiei paşoptiste în general, pentru Iosif al II-lea, de „părinte al
patriei”. Frica supuşilor faţă de stăpânii lor trebuia să fie similară cu cea a
„pruncilor buni faţă de părinţii lor, să aibă grijă să nu-l vatăme pe monarh cu
ceva”10. Supunerea faţă de împărat nu putea să fie îndoielnică, indiferent
dacă acesta era considerat bun sau rău, exemplificându-se încă odată prin
argumente biblice „Dumnezeu porunceşte aceasta prin apostolul Petru:
Supuneţi-vă într-u toată temerea stăpânirilor, nu numai celor bune ci şi celor
rele la fire”11.
Concepţia despre puterea politică supremă care vine de la divinitate
rememorează parţial miracolul regal al Evului Mediu, al regilor taumaturgi.
Desigur ne aflăm în faţa ultimei zvâcniri deoarece ruinarea credinţei
vindecătoare a fost atinsă de consecinţa indirectă a luptelor civile şi
Datoririle supușilor către monarhul lor, Tipografia Universității Ungurești, Buda, 1847, p.
11.
9
Ibidem, p. 13.
10
Ibidem, p. 24.
11
Ibidem, p. 29.
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religioase12. Odată cu Revoluţia Franceză în anul 1789 se produce
renunţarea la exercitarea darului miraculos dar şi la tot ce amintea de dreptul
divin, însă se pare cu unele mici excepţii. De exemplu vizitele, pe care şi
împăratul Iosif al II-lea le-a întreprins în imperiu, se petrec tot sub semnul
acestor credinţe sau convingeri vechi. Prezenţa împăratului în mijlocul
supuşilor aduce liniştea şi pacea, care în calitate de „părinte al patriei” are
grijă de supuşii săi.
Pe lângă referirile la supunerea în vreme de pace şi în vreme de
război, precum şi la comportamentul oştilor şi pedepsirea dezertorilor,
ultimul capitol abordat în cartea şcolară se numeşte „Despre dragostea de
ţară”. Patriotismul trebuia cultivat de pe băncile şcolilor, iar prin patriotism
se dezvolta prima dată loialitatea faţă de stat şi apoi loialitatea faţă de
împărat sau conducător. O definiţie dată patriei spunea că „Prin patrie nu se
înţelege numai locul în care suntem născuţi, ci mai cu seamă se înţelege
ţinutul şi stăpânirea sau ţara în care vieţuim, ne hrănim şi avem toată
securitatea şi sprijinirea după zisa: Oriunde ne este bine, acolo ne este şi
patria”13.
În şcolile româneşti din Transilvania manualul de istorie cel mai
folosit, editat în mai multe ediţii, începând cu ediţia princeps în anul 1799
tipărită la Cluj, a fost cel al lui Martin Bolla, Primae liniae historiae
universalis, împărţit în trei volume. În partea a treia a acestui manual erau
incluse evenimentele politice şi diplomatice din a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, expuse de-a lungul a zece mari teme. Deşi majoritatea lecţiilor
de istorie universală aveau ca punct de plecare istoria francezilor, la această
secţiune se îmbina foarte bine şi istoria Ungariei de după războaiele
napoleoniene, Transilvania în timpul domniei lui Iosif al II-lea dar şi epoca
împăraţilor următori până la Francisc Iosif, în ultima ediţie tipărită la
Pesta14.
La nouă ani după moartea lui Iosif al II-lea la Cluj se edita manualul
lui Martin Bolla care trata majoritatea faptelor istorice din punctul de vedere
al relaţiilor internaţionale din Europa, mai ales că Revoluţia franceză a
funcţionat ca o scânteie în aprinderea şi dezgheţarea mentalităţilor societăţii
bătrânului continent. Această primă ediţie şi cu cea din anul 1820 se pliază
pe aceeaşi axă a politicii externe. După ce Europa a fost zdruncinată de
războaiele napoleoniene, în anul 1815 la Viena s-au întâlnit toate statele
implicate pentru a restaura în Europa ordinea conservatoare existentă înainte
12

Marc Bloch, Regii taumaturgi, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 268.
Datoririle supușilor…, op.cit., p. 51.
14
Iacob Mârza, op. cit., p. 71.
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de izbucnirea Revoluţiei franceze. Scopul acestui congres din capitala
Austriei a fost de a restabili fostele regimuri absolutiste şi înlăturarea
urmărilor ocupaţiei franceze.
În acest context în ediţia din anul 1820 a manualului lui Bolla, apărut
la cinci ani distanţă după finalizarea congresului, tratează în mare parte şi în
cazul lui Iosif al II-lea problemele legate de relaţiile internaţionale, de
structura imperiului şi a Europei. Chiar dacă se subliniază puterea limitată
din timpul coregenţei (1765-1780), „conducerea rar i-a fost permis să o
folosească”15, accentul se pune pe legătura monarhului cu problemele
imperiului în politica externă. Într-o lume în care Europa se forma trasânduşi graniţele, conturarea loialităţii faţă de monarhul luminat a fost lăsată întrun plan secund. Proiectat din punctul de vedere a mai multor lumi, inclus în
Istoria Germaniei, Istoria Ungariei şi Istoria Transilvaniei nu se creionează o
tipologie a unui monarh model ci a unui monarh implicat în conflicte armate
cu statul la ocârmuirea căruia se afla. Este semnalată starea imperiului în
momentul preluării prerogativelor depline de după moartea mamei sale
„După moartea Mariei Tereza în 1780, cu un imperiu într-o stare
înfloritoare, Iosif a rămas cu puterea deplină de a guverna” 16. Având o
populaţie numeroasă în imperiu, cu păreri împărţite, pro şi contra, faţă de
politica lui Iosif al II-lea, sunt amintite acele fapte, care indiferent de opinia
supuşilor „vor rămâne atribuite lui şi vor marca mereu: Edictul de Toleranţă,
libertatea presei”17. Deşi războaiele purtate de Austria împotriva Franţei lui
Napoleon au constituit încercări grele pentru popoarele unite sub sceptrul
monarhiei, acestea au avut atunci ocazia să îşi arate prin fapte, fidelitatea
faţă de monarhie şi împărat, loialism până atunci doar declarat18.
Calea de la iluminism spre romantism a fost trasată de o etapă
preromantică, caracterizată de accentuarea opoziţiei nobilimii maghiare faţă
de curtea vieneză, deoarece se urmărea desprinderea Transilvaniei de
centralismul habsburgic şi alipirea ei la Ungaria. Chiar dacă românii
reprezentau mai mult de 60% din populaţia Transilvaniei aceştia continuau
să fie excluşi din viaţa politică, fapt ce a determinat elita românească,
15

Martin Bolla, Primae lineae historiae universalis, tomul III, Tipografia Joannis Tomae,
Pesta, 1820, p. 206.
16
Ibidem, p. 207.
17
Idem, Primae lineae historiae universalis, tomul III, Tipografia Martini Hochmeister,
Cluj, 1799, p. 250.
18
Toader Nicoară, „Arătarea împăratului. Împăratul Francisc I în Transilvania (1817)”, în
Istoria culturii. Cultura istoriei, coord. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia
Pop, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 188.
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alcătuită din intelectuali şi clerici să trimită mai multe memorii Curţii de la
Viena şi Dietei principatului19. În contextul argumentului demografic pe
care adepţii căi petiţionare îl susţineau, şi în manuale apărea amintită
supremaţia numărului populaţiei româneşti în comparaţie cu celelalte
naţiuni din Transilvania. Unele aspecte, surprinse subtil de autorii
manualelor erau şi cele privitoare la înfăţişarea fizică „Românii au statură
ceva mai mică ca ungurii…Din români purced ca şi din alte popoare de supt
sceptrul austriac, meşteri buni, neguţători înţelepţi, ostaşi inimoşi, dregători
harnici, bărbaţi învăţaţi, preoţi evlavioşi şi economi strădalnici”.20
„Frumoasa Transilvanie sau Ardealul”21 s-a aflat înainte de revoluţia
paşoptistă până în 1834 sub conducerea împăratului Francisc I, care în urmă
cu câţiva ani vizitase locurile locuite de români la fel ca şi cel care se
ocupase de educaţia lui începând cu anul 1784, Iosif al II-lea. În ciuda
acestei pleiade de împăraţi succedaţi până în 1848 la tronul imperiului,
monarhul luminat a rămas cunoscut ca şi „nemuritorul Împărat Iosif al IIlea”22 din timpul căruia industria austriacă a început să intre într-o epocă
nouă. În acest context apare fiind monarhul care a stabilit momentul de
renaştere şi dezvoltare a imperiului, o calitate rar atribuită lui Iosif, având în
vedere celelalte reforme care s-au bucurat de o mai mare apreciere din
partea românilor.
Într-o manieră total diferită şi mai rar întâlnită în manualele de
istorie dar particulară manualelor de geografie, în descrierea Vienei care „e
capitala Monarhiei şi a Austriei de jos, reşedinţa împăratului şi a
Dregătoriilor mai înalte, locul cel mai de frunte pentru neguţătorie,
industrie, arte şi ştiinţe din toată monarhia”23 apare şi manifestarea loialităţii
vienezilor faţă de Iosif al II-lea. Capitala se află în centrul monarhiei, fie şi
în mod simbolic aşa cum monarhia se află în centrul universului24. Într-o
Vienă modestă ca amplasament şi opulenţă, „mai strălucită e mica piaţă a lui
Iosif, înfrumuseţată cu călăreasca statuie a lui Iosif al II-lea şi înconjurată de
trei laturi cu Curtea”25. În capitala Austriei la câţiva ani de la moartea sa,
19

Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, op. cit., p. 172.
Ioan Rus, Icoana pământului sau Carte de Geografie, tomul II, Ediție îngrijită de FloricaElisabeta Nuțiu, Doina-Elena Hordoi, Adrian-Vasile Podar, Editura Galaxia Gutemberg,
Târgu-Lăpuș, 2011, p. 20. Vezi și varianta originală editată cu caractere chirilice în anul
1842 la Blaj în Tipografia Seminarului.
21
Ibidem, p. 62.
22
Ibidem, p. 22.
23
Ibidem, p. 28.
24
Jean-Paul Roux, Regele. Mituri și simboluri, Editura Meridiane, București, 1998, p. 195.
25
Ioan Rus, op. cit., p. 28.
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Iosif a devenit rapid subiect de legendă, iar unul dintre monumentele care îi
celebrează moştenirea de conducător al imperiului este şi interpretarea
materializată într-o statuie ecvestră de bronz cu braţele întinse care
simbolizează protecţia oferită supuşilor. Statuia a fost comandată în anul
1795 de către nepotul Francisc I şi dezvelită în Piaţa Iosif în anul 180726. În
Transilvania s-a dovedit încă odată că loialitatea românilor sau a celorlalte
naţiuni pentru monarhul de la Viena este una a timpului prezent. Cel mai
bun exemplu îl constituie primul monument laic construit la Cluj, Obeliscul
Carolina, dedicat vizitei împăratului Francisc I şi a celei de-a patra soţii,
Carolina, în Transilvania. Monumentul a fost construit în anul 1831 şi mai
mult spitalul din Cluj va purta şi numele împărătesei Carolina. Locuitorii
din Sibiu îi vor dedica tot lui Francisc, în cinstea acestei vizite un bust cu o
inscripţie în latină27. Chiar dacă în zona Transilvaniei nu a existat o cultură a
reprezentărilor statuare ca o formă de manifestare a loialităţii faţă de
monarh, doar pe alocuri, soţiilor de împărat le-au fost adesea dedicate
edificii care să aibă rezonanţă temporală chiar şi după dispariţia muzei.
Carolina a beneficiat de un obelisc la Cluj şi tot în oraşul de pe Someş,
soţiei lui Franz Iosif i-a fost surprinsă frumuseţea prin ridicarea unui bust
instalat în 1909 la baza Dealului Cetăţuia. Probabil şi sfârşitul tragic de care
a avut parte (la 10 septembrie 1898 în timp ce se afla în Geneva a fost
înjunghiată cu o pilă dreptunghiulară de un anarhist italian pe nume Luigi
Lucheni) i-a determinat pe mulţi să fie receptivi la personalitatea acesteia,
care oricum şi în timpul vieţii era apreciată de un număr mare de supuşi ai
Imperiului Habsburgic şi mai apoi Austro-Ungar. Claudio Magris în
lucrarea Danubius descria un alt bust al împărătesei Sissi, „cea care atât de
mult a iubit Ungaria”, de la Esztergom, creat în aceeaşi manieră cu cel de la
Cluj prin care „Surâsul feţei sculptate de o mână absolut convenţională
demonstrează o irealitate care nu este nepotrivită cu împărăteasa imposibilă,
cu visul său de a fi un pescăruş”28.
Mâinile întinse ale statuii lui Iosif al II-lea din Viena nu au o
reprezentare întâmplătoare, deschiderea sa pentru popor a fost manifestată şi
prin liberalizarea accesului în grădina Augarten. Fragmentul din manualul
lui Ioan Rus despre timpul liber al vienezilor surprinde „grădina Augarten,
26

Nancy M. Wingfield, Emperor Joseph II in the austrian imagination up to 1914, în The
limits of loyalty: imperial symbolism, popular allegiances, and state patriotism in the late
Habsburg Monarchy, coord. Laurence Cole, Daniel L. Unowsky, New York, Berghahn
Books, 2007, p. 64.
27
Toader Nicoară, op. cit., p. 195.
28
Claudio Magris, Danubis, Editura Univers, București, 1994, p. 261.
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tot în acea insulă a Dunării, mai demult împărătească, deschisă poporului de
preţuitorul Iosif al II-lea”29. Grădina are aici o cu totul altă percepţie ea fiind
căminul intim şi simbolul existenţial, cu trimitere evidentă către simbolul
biblic al Edenului pierdut. În epoca raţiunii şi a concepţiilor iluministe
trasate de gânditorii vremii „grădina” a fost simbolul mariajului dintre
natură şi cultură. Omul prin intermediul ştiinţei şi al artei completa opera
dumnezeiască30.
Împăratul Iosif rămâne în memoria colectivă din anumite contexte,
însă un loialism particular în manuale şcolare în anii de după moarte este
greu de identificat, mai ales că unul din cei trei împăraţi care până la 1848 sau succedat la tron, i-au copiat mişcarea prin care el şi-a împământenit
notorietatea, şi anume prima vizită a unui monarh al imperiului pe pământ
transilvănean. Se impune a sublinia scopul şi contextul vizitei celor doi
împăraţi care pot separa într-o oarecare măsură loialismul popoarelor. Dacă
Iosif al II-lea a întreprins călătoria în imperiu şi respectiv în Transilvania din
proprie iniţiativă pentru a cunoaşte spaţiul peste care domneşte, Francisc I
apare în teritoriul stăpânit în contextul foametei din anii 1814-1817 care s-a
abătut asupra monarhiei, iar climatul de disperare a amplificat recunoştinţa
supuşilor pentru prezenţa împăratului în rândurile lor. Acesta este şi motivul
pentru care loialismul dinastic se manifestă în funcţie de contextul politic,
de penuriile societăţii sau cataclismele naturale.
Manualele şcolare de istorie, elaborate pentru instituţiile de
învăţământ româneşti au creionat în paginile lor, pe cât cu putinţă, atmosfera
societăţii româneşti, trăirile acesteia în cuprinsul teritoriului multicultural,
multietnic şi religios diversificat al Transilvaniei. Elita intelectuală
prerevoluţionară a avut meritul de a pune în circulaţie idei noi, avansate,31
ca mai apoi, intelectualii români din perioada paşoptistă şi de după
Revoluţia de la 1848 să contureze revendicările româneşti şi să aştearnă pe
rândurile cărţilor şcolare idei mai îndrăzneţe, cum au fost întărirea spiritului
naţional dar şi cultivarea loialităţii în rândurile tinerilor elevi. De la
manualele tipărite cu caractere latine şi până la cele apărute cu caractere
româneşti chirilice, toate au proiectat o imaginea lui Iosif al II-lea raportată
29

Ioan Rus, op. cit., p. 30.
Alexandru Vári, „Estetism sau angajare? Conflictul între generații în cultura vieneză
(1867-1914), în Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional și deschidere europeană,
coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociația Istoricilor din Transilvania și Banat, Cluj,
1994, pp. 227-228.
31
Ioachim Lazăr, Învățământul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883), Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, p. 29.
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la evenimentele din interiorul imperiului, politice, sociale, economice sau de
altă natură.
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Presa ecleziastică ortodoxă
Radu Morariu
1. Revista Speranţia
Prima revistă bisericească care a văzut lumina tiparului la Arad a
fost „Speranţia”, alături de „Lumina”şi „Biserica şi şcoala”.Acestea
reprezintă un trio de aur al presei ecleziastice din Eparhia Aradului.
Referindu-ne la revista mai sus amintită putem afirma cu certitudine, că
avem în faţă începuturile presei arădene, dacă ar fi să-l cităm pe istoricul
local dr.Gheorghe Ciuhandu.
Până în momentul apariţiei primului număr al revistei, lideri politici
şi oameni de cultură ai Aradului au avut, de-a lungul timpului, mai multe
tentative eşuate de a edita un ziar, în limba română. Voi enumera succint
câteva, deoarece detaliindu-le am prezentat în capitolul anterior, dedicat
primelor încercări de editare la Arad a unei gazete româneşti.
În 1814 s-a dorit redactarea unei publicaţii sub denumirea de
Efemeridele Valahice. Iniţiatorii acestui demers au fost Dimitrie Ţichindeal,
Constantin Diaconovici Loga şi Iosif Iorgovici1. Un alt moment de referinţă
este legat de iniţiativa lui Alexandru Gavra, din 1833, care milita pentru un
proiect mai amplu, de a înfiinţa o tipografie care să tipărească reviste, ziare
şi cărţi în limba română. El preconiza apariţia în urbea de pe Mureş a unei
reviste intitulate Ateneul românesc, care, ar fi trebuit să aibă un tiraj de
1000, 1500 până la 2000 de exemplare pentru fiecare număr2. La fel ca şi
precedenta iniţiativă şi aceasta a rămas doar la stadiul de proiect, nu s-a
putut materializa, din considerente financiare şi de context politic.
Ideea a fost reluată în 1849, de către episcopul Andrei Şaguna, care
considera că Aradul ar fi locul potrivit pentru apariţia unui periodic ceea ce
susţine şi de Alexandru Mocioni3.
Această problemă s-a aflat mereu în centrul atenţiei şi discuţiilor
elitelor arădene. După cum am prezentat, la Arad au apărut şi unele
Vasile Popeangă, Eduard I. Găvănescu, Victor Țârcovnicu, Preparandia din Arad,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1964, p. 22.
2
Pavel Vesa, Episcopia Aradului . Istorie.Cultură.Mentalități. Editura Presa Universitară
Clujană, Cluj-Napoca, 2006, p. 358.
3
Andrei Şaguna, Corespondenţă, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2008,
vol. 1/1, p. 117-118.
1
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periodice în manuscris, cum ar fi Curcubeul (1862) sau Floricele (1863). În
1859 a fost tipărit Almanahul Muguri care, din nefericire, nu se mai găseşte
nici în Arad şi nici un alte biblioteci din ţară.
1.1. Consideraţii istoriografice referitoare la revista Speranţia
Cu toate că Speranţia reprezintă începutul publicisticii bisericeşti din
Arad, totuşi a fost destul de puţin cercetată activitatea sa. Motivele care au
determinat o asemenea situaţie sunt multiple. Unul ar putea fi considerat
contextul istoric nefavorabil. Spre exemplu,a fost perioada comunistă când
s-a încercat minimalizazea rolului bisericii în societate iar istoricii au
întâmpinat dificultăţi în direcţia investigării documentelor care erau legate
de biserică. O altă cauză ar putea fi, timpul. Colecţia este foarte veche. O
parte din numerele sale au fost distruse, în zilele noastre colecţia fiind
incompletă, aceasta se află doar la B.C.U. Cluj. Exemplarele care s-au aflat
în biblioteca “A.D. Xenopol” din Arad au dispărut complet, prin urmare,
posibilităţile de a investiga conţinutul periodicului respectiv s-au restrâns în
mod considerabil..
Un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel legat de
interesul scăzut faţă de această revistă, datorită perioadei relativ scurte de
timp cât a apărut.
Totuşi Speranţia arădeană s-a bucurat şi de interesul şi aprecierea
unor istorici care au scris despre preocupările publicistice ale arădenilor.
Primul care a elaborat articole de referinţă a fost Roman Ciorogariu,
cel care a scris o lucrare dedicată presei arădene apărută în 1934 4. Tot el a
publicat, în paginile prestigiosului periodic arădean, un articol dedicat celor
trei ziare ecleziastice apărute la Arad în perioada regimului dualist5. Aceste
studii istorice sunt cu atât mai preţioase dacă avem în vedere numele celui
care le-a scris, deoarece Roman Ciorogariu a fost implicat direct în
fenomenul publicistic arădean, manifestându-se ca unul dintre cei mai
respectaţi publicişti ai epocii sale, fiind redactor şi colaborator, precum şi
personalitate ecleziastică marcantă.
Cele trei publicaţii au apărut sub sigla B.O.R. Episcopul Roman
Ciorogariu, fiind „în miezul problemei”, astfel cele relatate de el devin şi
mai credibile în condiţiile în care el a fost contemporan cu evenimentele
prezentate în scrierile sale. De altfel, el a făcut referiri la Speranţia în mai
multe lucrări, inclusiv în memoriile publicate sub un titlu sugestiv Zile
Roman Ciorogariu, Din trecutul revistelor şi ziarelor de la noi: Speranţa (1869), Biserica
şi Şcoala (1877) şi Tribuna (1884-1912)”, Arad, Biblioteca Ziaristică, 1934, p. 15.
5
Idem, Speranţa, Lumina şi Biserica şi Şcoala,în Biserica şi Şcoala, nr. 12, 1927, p. 2-6.
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trăiten ( în două volume). Prima ediţie a văzut lumina tiparului în 1926, iar
cea de a doua în 1994, sub coordonarea istoricului Viorel Faur.
Gheorghe Ciuhandu, un reputat istoric arădean, s-a preocupat de
presai ecleziastică arădeană. Atât în cartea sa despre Românii din Câmpia
Aradului, (apărută la Arad, în 1940, cât şi în alte studii ale sale).
Menţionăm şi alţi cercetători care au avut preocupări în această
direcţie,precum Teodor Botiş, Vasile Popeangă, Emil Şimăndan şi Iulian
Negrilă. În general aceştia au prezentat succint conţinutul revistei, ori au
utilizat-o ca şi sursă documentară.
S-a detaşat, însă, prin modul în care a recuperat această importantă
sursă de informaţie, Pavel Vesa, un avizat cunoscător al istoriei Bisericii
Ortodoxe din părţile Aradului. Cu certitudine, preotul Vesa rămâne cel mai
temeinic cercetător şi al istoriei presei ecleziastice din zona Aradului.
Comentarii sumare ne oferă şi cercetătorul Mircea Păcurariu, un
cunoscător avizat al presei, în lucrarea sa despre Istoria Bisericii Ortodoxe,
(în mai multe volume), dar în care autorul tratează toate aspectele istorice
legate de biserică.Spere exemplu când s-a referit la revista Speranţia, la
pagina 275 (din volumul III al lucrării), s-a rezumat la câteva comentarii:
„La Arad, a apărut, în anii 1869 şi 1871-1872, Speranţa, foaie literară
bisericească, organul Societăţii de lectură a teologilor români din Arad, cu
concursul unor profesori şi cu ajutorul material al unor patrioţi de acolo”.
1.2. Apariţia şi programul Speranţiei
Un rol important în reuşita apariţiei revistei l-a avut „Societatea de
Lectură a teologilor români”, înfiinţată în 1867, de către tinerii teologi, sub
îndrumarea directă a profesorului Miron Romanul, ulterior episcop al
Aradului.
În anul 1869, organul literar al Societăţii a fost Speranţia, unica şi
prima „foaie literară şi bisericească a românilor ortodocşi din Ungaria şi
Ardeal, .Aceasta a fost considerată ca fiind „rodul cel mai de seamă” al
activităţii Societăţii6.
Primul număr al Speranţiei a văzut lumina tiparului în data de 1/13
februarie 1869. Debutul şi l-a făcut cu o întârziere de câteva luni din cauza
piedicilor puse de către guvernul maghiar în mod intenţionat, care a dat
după lungi tergiversări aprobările legale pentru apariţia revistei. Această
atitudine este uşor explicabilă în contextul instaurării dualismului austroungar, (în 1867), un regim politic opresiv la adresa românilor, care a făcut
Gheorghe Ciuhandu, Începuturile publicisticei bisericeşti de la Arad. 1869-1871, Arad, în
1937, p. 8-17.
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tot ce era posibil pentru a-i deznaţionaliza prin toate mijloacele oficiale ale
statului.
În primul număr a fost publicat, aşa cum era programul revistei,
intitulat Cătră onoraţii lectori 7.
Ideile din acest au fost transmise cititorilor şi prin alte numere ale
revistei. S-a insistat asupra carecterului naţional, bisericesc al peridicului:
„Coloanele ei vor fi deschise totdeauna pentru părerile şi opiniunile care
consună cu statutul şi promovedia autonomia bisericii noastre. Asemenea,
va combate şi părerile antiromâneşti. Interesele bisericei şi ale şcolei sunt şi
cresc pe din ce merge în linie paralelă - aşia stăruinţele noastre toate se vor
învârti pe lângă aceste interese în asemenea grad” 8.
Revista apărea de două ori pe lună, (la 1 şi la 15 ale fiecărei luni),
sub redacţia colegială a teologilor: Constantin Gurban, Ioan Beşoanu,
Iustinian Cernetiu şi George Morariu. Comitetul de redacţie se schimba la
fiecare început de an universitar, iar în două rânduri şi în timpul anului
academic. În octombrie 1869 au fost aleşi: George Morariu (redactor
responsabil), Ioan Beşoanu şi Gherasim Şerb,ca redactor. În februarie 1871
conducerea opreia Mihai Sturza, care o trece lui Vicenţiu (Vasile) Mangra
în octombrie 1871.
Tiparul a fost asigurat de Ştefan Gyulai din Arad.
La sfârşitul anului 1869, apariţia revistei a fost sistată din motive
financiare. La sfârşitul anului 1870, episcopul Procopie Ivaşcovicicerea
cerea preoţilor, învăţătorilor şi altor „inteligenţi” să subscrie la revistă, pe
care intenţiona să o menţină 9. De altfel revista a reapărut în 10/22 ianuarie
1870, acest fapt benefic românilor a fost posibil datorită sprijinului financiar
oferit de asesorul consistorial George Dogariu, care a donat redacţiei 10
acţiuni ale Băncii de asigurare Transilvania, în valoare de 1000 florini,
sumă importantă în acele vremuri.
Acest act filantropic a fost prezentat cititorilor un an mai târziu ( în
1871), în paginile publicaţiei, iar la adresa binevoitorului au fost transmise
mulţumiri şi cuvinte de laudă, binemeritate, după cum se poate citi: „Cu
acastă ocasiune … préplăcută a arăta în public un ofert mărinimos ce se făcú
foaiei noastre prin st. d. asesor cons. George Dogariu, cetatienu al Aradului
pentru zelul naţional şi pentru nesuinţele creştinesci ce le preriéza. Anume,
acést domn a oferit „Speranţiei”, în tip de fundaţiune, 10 acţiuni la banca
Redacţiunea, Cătră onoraţii leptorii, în Speranţia, 1869, nr. 1, p. 1-2.
Cătră onoraţii lectori, în Speranţia, 1871, nr. 1, p. 1.
9
Pavel Vesa, Episcopia Aradului…, p. 358.
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„Transilvaniei”, fiecare în valoare nom. de 100 fl.. Acest fapt creştinesc şi
mai tare creşte în propusulul nostru şi ne face d’a spera durabilitate”10.
Pentru orice istoric care cercetează aspectele legate de istoricul
acestui periodic, din acest articol se observă două idei diferite dar ambele
importante.
Prima ar fi legată de efortul financiar depus de cei din comitetul de
redactare, pentru ca Speranţia să apară, să reapară, mai ales că vorbim de o
revistă cese adresa unei populaţii majoritare românească dornică de a avea
un periodic în limba română dar cu posibilităţi materiale reduse şi la care se
mai adăugau şi piedicile politice, legislative, puse de autorităţile ungare de
la Budapesta.
De reţinut că Partidul Naţional Român din Banat şi Crişana, înfiinţat
în 1869, era la început de drum şi nu avea forţa materială pentru a susţine
revista iar Episcopia Ortodoxă a Aradului era singura care se putea implica
in editarea periodicului arădean. Redactorii au publicat, în repetate rânduri,
apeluri către preoţii şi invăţătorii români din eparhie pentru a-şi face
abonament la Speranţia. Al doilea aspect ce se poate observa, este limbajul
arhaic plin de regionalisme. Gramatica folosită şi vocabularul sunt specifice
secolului al XIX-lea. Acestea reprezintă un obstacol în calea unei bune
înţelegeri de către cititorii mesajului transmis de redactorii şi colaboratorii
periodicului. La o simplă analiză a textului se poate constata o asemănare cu
dialectele limbii române cum ar fi aromâna sau vlaha.
George Ciuhandu într-un studiu despre începuturile ziaristicii la
Arad, aminteşte şi următorii redactori: Constantin (Constanţiu) Gurban, Ioan
Beşan, Iustinian Cerneţiu şi George Morariu11.
1.3 Consideraţii în legătură cu conţinutul şi colaboratorii revistei
Speranţia
Revista a avut ca arie de răspândire spaţiul administrat de Eparhia
Aradului. Totuşi, unele numere au fost trimise şi în alte zone.
Probleme financiare au făcut ca în 1870, apariţia să-i fie sistată.
Numărul redus alabonaţilor, doar 106, care plăteau 4 florini pentru
abonament nu a putut acoperi cheltuielile necesare editării. Revista şi-a
reluat apariţia abia în 1871, după ce Gheorghe Dogariu a făcut donaţia la
Banca Transilvania, în valoare de 10 acţiuni12.
Redacţiunea, Cătră onoraţii lectori, în Speranţia, 1871, nr. 1, p. 1.
Gheorghe Ciuhandu, Începuturile…, p. 8.
12
Ibidem, p. 11.
10
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Şi în anul următor 1872, periodicul avea să apară tot ca şi organ al
„Societăţii de lectură a teologilor”: Speranţia a fost folosităşi ca principalul
mijloc de publicitate pentru oficioasele Eparhiei.
Revista avea 8 pagini. În coloanele acesteia au fost abordate teme
variate. Dacă în primă fază temele religioase ar fi ocupat aproape întreg
spaţiul de ediţie, totuşi acest lucru este infirmat la o simplă răsfoire a
colecţiei. În paginile revistei au fost prezentate şi analizate realităţi istorice,
pedagogice, politice şi literare care au avut un impact deosebit asupra
educaţiei tinerilor şi a publicului românesc.
Pe ultima pagină se făceau de obicei anunţurile şi publicitatea, care
spre deosebire de periodicile de mai târziu, erau puţine.
În ceea ce priveşte preocupările pentru viaţa bisericească, Speranţia
s-a ocupat de organizarea bisericească, reducerea parohiilor şi îmbunătăţirea
stării clerului de mir, despărţirea ierarhică de către sârbi, probleme
administrative bisericeşti. De asemenea, au fost publicate informaţii despre
desfăşurarea Sinoadelor bisericeşti din Episcopia Aradului, situaţia şcolilor
şi a posturilor de învăţători vacante.
La o simplă răsfoire a colecţiei, putem observa că revista a beneficiat
de colaborarea unor adevărate personalităţi ale culturii din secolul al XIXlea, cum ar fi: Vasile Mangra, Iosif Goldiş, Ioan Slavici, Miron Românul,
Ioan Russu, George Morariu, Ioan Popovici Desseanu şi Constantin Gurban.
Unii dintre ei au avut şi funcţia de redactori, dar alţii au fost doar
colaboratori. Mulţi dintre aceştia şi-au continuat activitatea publicistică în
paginile celorlalte periodice apărute în Transilvania. De exemplu, Ioan
Slavici a fost fondatorul Tribunei de la Sibiu (1884), fiind considerat
„mentorul” tribunismului, curent cultural-politic a lui Titu Maiorescu în
cazul „junimismului” ieşean. La Speranţia şi-a făcut „ucenicia”, revista
arădeană fiind pentru el o „şcoală”, o rampă de lansare, care l-a pregătit
pentru „Epoca Tribunei”.
Din luna august 1869, în paginile revistei au fost editate predici,
pastorale şi circulare episcopale13.
Cercetătorul arădean, Gheorghe Ciuhandu, a susţinut, într-o
conferinţă în care a prezentat aspectele legate de istoricul, Speranţiei, că în
coloanele acesteia au fost dezbătute şi documente politice ( legi) cum ar fi
cele din 1869, afirmând următoarele: „De sine înţeles, chestiunile
covârşitoare erau cele privitoare la problemele bisericeşti şi culturale, cum
era şi chestia şcoalelor confesionale, de legiuire ungurească; legea 38 de la
13

Barbara Farkas, Eugen Gluck, Speraniţa (1869-1872), Index de revistă, Arad, 1970.
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1868, din care pricină coloanele Speranţiei înseilează si un protest al
Congresului naţional bisericesc de la Sibiu, împotriva politicei şcolare a
statului ungar”14.
Chiar dacă revista era una cu profil teologic, organul oficial al
Societăţii de lectură şi Episcopiei arădene, era firesc ca redactorii ei să se
refere şi la probleme politice şi şcolare, mai ales că instaurarea Imperiului
dualist a avut urmări nefaste asupra populaţiei majoritare românească din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, provincii istorice în care
românii au fost supuşi unui proces agresiv de maghiarizare de către
autorităţile de la Budapesta. Acestea au dat o serie de legi antiromâneşti şi
total nedemocratice, precum cele din 1868, Legile Treffort (1879) sau legile
şcolare ale contelui Albert Appony, de la începutul secolului al XXlea.Aceste acte legislative au fost combătute, cu argumente sustenabile de
către clasa politică şi ziarele arădene, legi care nu îşi aveau loc în societatea
modernă şi într-o Europă democratică, în care popoarele sale îşi formau
state naţionale, bazându-se pe criterii demografice, culturale, politice şi
democratice, care au făcut ca secolul al XIX-lea să fie considerat un sceol
al „Secolul Naţiunilor”.
Teologii arădeni, care erau şi redactori ai periodicului, încercau să
colaboreze cât mai îndeaproape cu redactori ai altor publicaţii bisericeşti şi
din necesitatea de a rezista la presiunile venite de la autorităţi. În acest sens,
este concludentă publicarea unor articole numite Actele înfrăţirii, care, în
realitate, erau răspunsurile celorlalte societăţi studenţeşti teologice de la
Sibiu, Caransebeş, Cernăuţi, cu care schimbau reciproc procesele verbale
ale şedinţelor ,spre a se informa unii de la alţii”. În sufletul lor mijea ideea
unei uniuni studenţeşti15.
De-a lungul apariţiei sale Speranţia a făcut apel la unitate.
Subiectele dezbătute, în paginile acesteia, au fost numeroase şi foarte
diverse ca şi conţinut. Cele mai frecvent întâlnite au fost cele din domeniile:
cultural, pedagogic, şcolar, bisericesc, politic, social, etc.
Articole dedicate educaţiei copiilor, propuneau idei moderne mai
exact implementarea unor metode noi de învăţare pentru copii. Învăţarea
„mecanică”, era pe bună dreptate considerată ca ineficientă şi depăşită şi
consideră fiind preferată „metoda intuitivă”16, care dezvoltă gândirea
logică.
Gheorghe Ciuhandu, „op. cit”, p. 9.
Ibidem, p. 10.
16
„Care este metoda cea noua de inveţiamentu ?”, în Speranţia, 1871, nr. 1, p. 4-6.

14

15
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Este de apreciat viziunea modernă asupra procesului pedagogic de
învăţare-predare, prin care se încearcă combaterea asimilării mecanice a
informaţiei. De remarcat că aceste teorii didactice sunt valabile şi în cadrul
învăţământului contemporan fiind susţinute în cadrul orelor de formare şi
dezvoltare profesională a cadrelor didactice, mai ales la cursurile de
„metode moderne şi interactive”, unde se insistă intens pe învăţarea centrată
pe elev şi dezvoltarea spiritului analitic care determină formarea
competenţelor de specialitate.
Revista a fost oficiosul de presă al Bisericii Ortodoxe Române din
Arad, mai ales că după 1865 aceasta a devenit autonomă în raport cu
Mitropolia Ortodoxă Sârbă de la Carloviţ.
În paginile sale au fost publicate subiecte variate, de la predici până
la anunţuri, de la chestiuni şi dezbateri politice la evenimente culturale.
Unul dintre cele mai importante subiecte prezentate în paginile
publicaţiei este cel dedicat educaţiei tinerilor şi copiilor. În acest sens, în
anul 1871, au fost publicate o serie de patru articole, de către George
Morariu, intitulate „Predica despre educaţiune”17. În predicile rostite în
catedrala arădeană şi transmise credincioşilor din Eparhie se insistă pe rolul
credinţei şi al bisericii în educarea tinerilor. Tot în această direcţie au fost şi
o serie de articole apărute în aceleaşi numere ale revistei, intitulate „Despre
crescere si mai cu sama despre crescerea jenelor române ”. Acestea s-au
axat mai mult pe partea practică, pe latura organizatorică. Explicînd rolul
femeii în casă şi primatul tatălui în conducerea familiei. De reţinut că acest
gen de articole erau adresate mai ales tinerelor familii. Termenul de „june”
este sinonim cu cel de tânăr, adolescent.
În coloanele sale sunt introduse noţiuni şi termeni economici precum
producţie sau consum (consumaţiune, în limbajul epocii), pe care autorul
articolului le consideră raportul de bază în economia unei case, chiar susţine
că ar trebui echilibrată balanţa dintre cele două, cu un uşor surplus pentru
producţie, apreciind că doar astfel se poate ajunge la un nivel de trai bun,
care să permită şi un climat propice pentru creşterea „junilor”18.
Din acest gen de articole, numeroase, se poate deduce uşor caracterul
pedagogic, educativ al revistei.
Un articol foarte interesant apărut în Speranţia, despre învăţământul
şi metodele folosite în predare, este cel intitulat „Care este metoda cea mai
nouă de învăţământu”19, în care se dezvoltă gândirea logică a elevului. Se
George Morariu, Predica despre educaţiune în Speranţia, 1871 nr. 11-14, pp. 1-3.
Speranţa, 1871, nr.11-13, p 3-4.
19
Speranţa, 1871, nr.1, p 3-4.

17

18
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insistă pe introducerea de metode moderne în şcolile arădene, asemenea
celor din Occident, metoda amintită fiind folosită frecvent în şcolile din
Germania. De remarcat că acest tip de articol nu a fost un caz singular,
multe altele au fost publicate în revista arădeană.
Un loc important în paginile periodicului a fost destinate vieţii
culturale româneşti din părţile Aradulu. Explicabil acest fapt era perfect
datorită situaţiei în care Speranţia era organul de presă al Societăţii de
lectură a teologilor arădeni. Chiar din titlu se vede acest lucru, la fel ca şi
profilul său de „Foaie literario-bisericească“.
În seria acestor articole a fost reliefată cu argumente convingătoare
importanţa culturii în emanciparea unui popor, dar s-a şi insistat pe ideea că
în perioada respectivă cultura avea un rol însemnat şi în preocuparile
tinerilor după cum apreciază George Morariu : „În ceia presimte dară nici
un cuvent nu e mai ales pronunciat decât cuventel cultura şi cu tat dreptel,
deorece timpul presinte e timpul sciintelor, sé şi mai espres e timpul
luminei“20. Din aceste rânduri se deduce uşor de către orice cititor,
caracterul cultural al revistei şi mai ales preocuparea deosebită a redactorilor
săi de a promova ideile culturale şi studiile ştiinţifice.
În paginile Speranţiei, s-au reflectat cu maximă atenţie au fost
publicate şi temele (subiectele) dezbătute în cadrul şedinţelor Sinodului
Eparhial, cum ar fi cele legate de organizarea administrativă-bisericească,
cât şi cele despre autonomia bisericească.
Redactorii au încercat să explice în unele articole caracterul practic al
meseriei de preot prin coloanele unor articole precum preotul şi instrucţiunia
poporului, în care se insistă pe nevoia de cultură dar şi pe rolul avut de preot
în răspândirea acesteia. Se consideră că la fel ca şi învăţătorii, preoţii aveau
menirea de „a lumina minţile” românilor, doar că preoţii aveau o influenţă
mai mare prin predicile lor.
În coloanele publicaţiei au mai fost oferite cititorilor şi evenimente
mai deosebite, cum ar fi „trecerea la cele veşnice” a unor personalităţi, ştiri
publicate sub forma unor articole sub titlu de Necrolog, cum ar fi cel din 26
martie 1871, care anunţa „plecarea la Domnul“ a preotului Petru Ionescu din
Semlac, în etate de 64 ani şi în al 35-lea an de preoţie în localitatea
respectivă21.
De această utilitate, pentru mulţi preoţi tineri, erau şi predicile, mai
cu seamă, cele de înmormântare. De aceea, au fost publicate şi aşa-zise „
cuvântări funerale”.
20
21

George Morariu, Cultura şi ramurile ei, în Speranţia, 1871, nr. 3, p. 4-5.
Necrologu, în Speranţia, 1871, nr. 7.

346

În coloanele publicaţiei a mai fost publicată şi corespondenţă, din
rândurile căreia putem afla cu uşurinţă care erau principalele doleanţe dar şi
impresiile cititorilor şi a colaboratorilor referitor la revistă.
Revista mai cuprindea şi articole de varietăţi iar ultima pagină era
dedicată publicităţii şi anunţurilor. Printre cei care au corespondat cu ziarul
arădean a fost şi poetul Mihai Eminescu, la fel ca şi mitropolitul, Andrei
Şaguna, ale cărui circulare sunt inserate în coloanele sale. De menţionat
faptul că Andrei Şaguna a remarcat importanţa Speranţiei într-o circulară
adresată clericilor din Eparhia Aradului, unde a accentuat aupra mai multor
idei concluzionând că Speranţia „cuprinde şi lăţeşte cunoştinţe temeinice,
din care clerul şi cărturarii pot învăţa ştiinţele lor bisericeşti şi şcolare şi cele
istorice ale dezvoltării bisericii noastre, celei mult cercetate, care astăzi se
bucură de o poziţie tignită şi face înaintarea în viaţa sa înăuntru şi înafară şi
, în fine, după cum văd, cu bucurie că amintita foaie Speranţia înaintează pe
terenul bisericesc, unirea duhului întru legătura păcii şi a bunei înţelegeri,
pentru aceea viu a trage atenţiunea preacinstitelor voastre la acest jurnal
bisericesc şi a vi-l recomanda cu aceea, că această hârtie arhierească să o
comunicaţi întregului cler, ca să ţină foaia aceasta şi să facă ca şi cărturarii
şi învăţătorii noştrii să se prenumere la ea“22.
La rândul său, poetul Mihai Eminescu şi-a arătat, în mod deschis,
aprecierea faţă de revista arădeană. Opinia sa ne parvine dintr-o scrisoare a
lui Ioan Slavici către Gheorghe Şerb, expediată din Viena la data de 26
februarie 1871, din care aflăm că Mihai Eminescu avea cuvinte de laudă la
adresa Speranţiei, despre care spunea „e mai mult de cât am crezut“23.
Revista s-a mai bucurat de cuvinte de laudă şi din partea unor
personalităţi culturale, cum au fost: George Bariţiu şi Dimitrie Onciul de la
Universitatea din Bucureşti.
Cu toate că a beneficiat de sprijinul moral al atâtor cărturari, revista
a trecut prin mari greutăţi financiare mari, şi ca urmare şi-a întrerupt
activitatea de doua ori.
Referindu-se la acest moment, Roman Ciorogariu oferea următoarea
explicaţie: „Foaia nu se mărgineşte numai la publicarea frumoaselor lucrări
literare din societatea de lectură, ci se estinde asupra întregii vieţi publice
româneşti. Foaia este escelent redactată, dar publicul clerical n’are simţ
pentru literatura bisericească şi ca atare „sunt siliţi a anunţa sistarea“
Speranţia, 1871, nr. 24, p. 193.
Eugen Gluck, Gelu Neamţu, Dimitrie Vatamaniuc, Studii de documente privind
activitatea lui Ioan Slavici, vol. I-II, Arad, 1976, p. 30-31.
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apariţiei24. Din aceste rânduri se degajă lui Ciorogariu faţă de nivelul
cultural precar al preoţilor ortodocşi pe care i-a acuzat că „n’au simţ pentru
literatura bisericească“, aceasta fiind considerată principala cauză, a lipsei
abonaţilor. O altă explicaţie a acestui fapt nedorit a fost situaţia economică
precară deoarece preoţii ortodocşi şi învăţătorii ortodocşi erau modeşti din
punct de vedere al avutului material. La o simplă răsfoire a revistei întâlnim
frecvent articole în care redactorii fac apel la preoţi ca să se aboneze la
Speranţia şi să facă reclamă acesteia în parohiile şi satele lor. Uneori au
apărut şi accente antice, precum următoarele: „că este chiar o ruşine ca
clerurile româneşti să nu fie în stare de a-şi susţine nici un organ de
publicitate pe seama lor”. Redacţiunea afectată de indiferentismul preoţimii
sistează apariţia revistei Nr. 22 din 15/17 Decembrie 1869- printr-un cuvânt
de despărţire adresat «cătră On leptari». Cititorii sunt mustraţi prin
reproducerea unui vers de Andrei Mureşianu: «La noi e putrăd mărul, nu-i
mod de curăţire»25. Ca urmare a acestei situaţii Speranţia şi-a încetat
activitatea timp de un an, Aradul rămânând fără singura publicaţie în limba
română. Speranţia a reapărut în 10/22 ianuarie 1871, cu ajutorul lui
Gheorghe Dogariu. Primele trei numere l-au avut ca redactor pe Gherasim
Şerb iar începând cu numărul al patrulea pe Mihaiu Sturza.
În numărul 19 (apărut la 1 octombrie 1871) cititorii şi abonaţii erau
anunţaţi că în locul lui Sturza este numit Vicenţiu Mangra care era student la
teologie (anul III). În anul 1871 au mai apărut 14 numere, în prima jumătate
a anului, avându-l ca redactor pe Vasile (Vicenţiu) Mangra. Ultimul număr
datează din 15 iunie 1871, când cititorii au fost anunţaţi de hotărârea
Consistoriului Eparhial de a suspenda apariţia revistei, dar şi de intenţia de a
edita o altă publicaţie oficială a eparhiei.
Chiar dacă Speranţia a apărut doar 3 ani la Arad, aceasta a avut o
importanţă deosebită mai ales dacă luăm în considerare faptul că a fost
prima revistă românească a românilor în această zonă. Ea s-a bucurat de
serviciile unor teologi şi ziarişti valoroşi pentru care a reprezentat o
adevărată şcoală unde s-au format pentru activitatea de mai târziu,în redacţia
sa şi-au făcut „ucenicia“.
Speranţia a pregătit, practic, terenul pentru periodicele care au urmat,
cum ar fi Lumina şi Biserica şi şcoala.
Deşi a avut o viaţă scurtă, Speranţia a marcat un moment deosebit în
istoria ziaristicii noastre, nu numai pentru că a fost prima publicaţie
periodică în limba română din Arad, ci şi pentru faptul că a publicat
24
25

Roman Ciorogariu, Din trecutul...., p. 4.
Ibidem, p. 5.
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informaţii preţioaseşi material din domeniul istoriei, culturii,
învăţământului. Şi-au găsit loc în coloanele sale şi multe aspecte ale luptei
poporului român pentru drepturi şi eliberare.
Publicistul arădean Emil Şimăndan apreciază activitatea revistei,
despre care susţine că „ a fost ca o trâmbiţă de alarmă auzită pe întreg
teritoriul locuit de români, ca un vibrant mesaj pentru întregirea neamului“.
Prin evantaiul tematic, preocupat uneori de aspecte locale, ea a anticipat
furtuna politică şi manifestările naţionale care se vor reflecta în coloanele
Tribunei şi ale Românului 26.

Melinte Nica, Gabriela Groza, Emil Şimăndan, Evoluţia şi tipologia presei arădene,
Editura Fundaţiei „Ioan Slavici“ Arad, 2006, p. 17.
26
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Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în parohia „Sfântul Ilie” din Fabricul Timişoarei
Preot dr. Cosmin Panţuru
Parohia Ortodoxă Română cu hramul „Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul” este una din cele mai vechi parohii din Timişoara, fiind
localizată în cartierul Fabric. Anterior bisericii existente astăzi, românii
ortodocşi s-au închinat în biserica cu acelaşi hram, „Sfântul Ilie”, construită
în 1826 de către protopopul Vasile Georgevici, demolată de către autorităţile
locale ca urmare a sistematizării oraşului şi a râului Bega (1913). Şi aceasta
după ce prin separaţia ierarhică românii ortodocşi au pierdut printr-un
proces cu sârbii biserica lor cu hramul „Sfântul Gheorghe” din acelaşi
cartier timişorean (1901)1.
Antecedente istorice
Ceea ce ne atrage atenţia este contextul istoric al zonei care a
influenţat inclusiv viaţa bisericească şi culturală din această parte a ţării.
Astfel, Banatul istoric şi Biserica sa au stat succesiv sub jurisdicţia
Arhiepiscopiei Justiniana Prima de lângă Tauresium (Caricin Grad, lângă
Niş – Serbia), a Patriarhiei ecumenice de Constantinopol2, a Patriarhiei de
Ohrida (transformată în arhiepiscopie autocefală), a Patriarhiei sârbe de la
Ipek (Peć), a Episcopiilor de Vârşeţ şi Timişoara, ori a Mitropoliei ortodoxe
sârbe de Carloviţ3.
Îndată după reînfiinţarea Mitropoliei româneşti a Transilvaniei
(1864) sub arhipăstorirea mitropolitului Andrei Şaguna, aceasta primeşte ca
sufragană Episcopia Aradului (aflată până atunci sub jurisdicţia
Carloviţului) şi nou înfiinţata în 1865 Episcopie românească a
Caransebeşului (care avea sub jurisdicţie parohiile româneşti din
protopopiatele care aparţinuseră până atunci de Episcopiile ortodoxe sârbe
de Timişoara şi Vârşeţ). Prin diploma imperială din 8 iulie 1865 se fixa
A se vedea despre toate acestea la Cosmin Panţuru, Parohia Ortodoxă Română
Timişoara-Fabric. Studiu istoric, canonic şi administrativ-bisericesc, Ed. Astra Museum,
Sibiu / Ed. Partoş, Timişoara, 2013, p. 39-98.
2
I. Nistor, Legăturile cu Ohrida şi Exarhatul Plaiurilor, An. Acad. Române, secţia ist.,
S.III, t.XXVII, mem. 6, Bucureşti, 1945, p. 5, la I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei
Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 36.
3
Cf. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992,
vol. II, p. 175, 176, 501-502, 503-505.
1
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teritoriul eparhiei Aradului, care pe lângă protopopiatele sale din Comitatul
Arad, mai primea şi parohiile româneşti din protopopiatele Hisiaş, Lipova,
Timişoara, Cenad, Chichinda şi Becicherec (respectiv zona fostelor comitate
Timiş şi Torontal) care până atunci depindeau de Episcopia Ortodoxă a
Timişoarei4.
În acest context aria de jurisdicţie a Episcopiei Aradului se extinde şi
asupra protopopiatelor româneşti din Banat până la înfiinţarea Episcopiei
Timişoarei (1939), ridicată la rang de arhiepiscopie (1947), an în care se
înfiinţează şi Mitropolia Banatului.
Astfel se face că Parohia ortodoxă din Fabric a fost sub jurisdicţia
protopopiatului organizat la biserica „Sfântul Gheorghe" (1747) din
Timişoara, fiind supusă apoi jurisdicţiei Protopopiatului de Ciacova până la
reînfiinţarea celui din Fabric (1811)5. Chiar în 1830 se amintea despre
„parohia cea protopresviterească care este în Fabric”6, pentru ca în 1863
protopopul Melentie Dreghici să treacă sub jurisdicţia Consistoriului
ortodox român din Arad7, despre Protopopiatul Timişoarei precizându-se, în
1886, că era „dependent de Episcopia Aradului (şi) avea sub jurisdicţie 33
parohii, dintre care Fabrique St. Ilie şi Fabrique S.(fântul) G.(heorghe)”8.
Cu toate aceste frământări fundamentate pe criterii etnice, alături de
activitatea religioasă a preoţilor, s-a desfăşurat o intensă activitate culturală.
Ea s-a concretizat inclusiv prin unele societăţi sau organizaţii, puse sub
protecţia Bisericii româneşti. Printre acestea amintim „Societatea femeilor
ortodoxe”, „Societatea tinerilor Sfântul Gheorghe”, „Reuniunea română de
cântări”, „Casa culturală”/ „Casina română”, corala „Speranţa”. Nu trebuie
uitată Asociaţia „Oastea Domnului” ca organizaţie religioasă în cadrul
Bisericii9.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş, p. 316-317, cu notele de subsol aferente.
5
Aurel Cosma, Din trecutul românilor timişoreni,, Apostolatul protopopului Vasile
Georgevici (1764—1826), “Tipografia Românească” Timişoara, 1938 (Extras din revista
„Luceafărul”
Timişoara,
nr.
12
din
Decembrie
1938),
p.
11,
în
http://www.banaterra.eu/romana/files/Din_trecutul.pdf; Virgil Popovici, Ortodoxismul şi
Biserica naţională românească din Timişoara, Timişoara, 1935, p. 57.
6
Act din 16 iunie 1830, Timişoara: Numirea şi instalarea preotului Ioan Vasici ca protopop
al Timişoarei (Copie: Timişoara, Arhivele Statului. Registre stare civilă, Parohia Berecsăul
Mare, u.a.5, f.19-19 v, la I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria
Mitropoliei Banatului, vol. I, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 610.
7
Virgil Popovici, Biserica ..., p. 69.
8
Adnesu la nr. 30/1886 Sinod, Conspectul protopresbiteratelor nou-arondate în întreaga
Eparhie a Aradului, în Protocolul despre şedinţele Sinodului Eparhial din Diecesa română
greco-orientală a Aradului, ţinute în anul 1886, Arad, Tipografia Diecezană, 1886, p. 66.
9
Despre toate aceste societăţi a se vedea mai pe larg la C. Panţuru, Parohia ..., p. 266-276.
4
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1. „Reuniunea română de lectură”
Societăţile de lectură, denumite mai apoi „Reuniuni de lectură” au
fost organizate la nivel naţional. În Banat, acolo unde nu era posibilă
constituirea lor, unele atribuţii treceau pe seama „Reuniunilor de cântări şi
muzică” sau a „Corurilor de plugari” (1875-1918). Ele se ocupau „de
biblioteci, de conferinţe, de răspândirea literaturii române, dar mai puţin de
creaţia literară propriu-zisă; în schimb manifestau un interes deosebit pentru
spectacolele de teatru cu piese din dramaturgia noastră naţională şi chiar a
unora de valoare din cea universal (…). În cartierul Fabric, la 30 mai 1882
se adunau pentru prima oară, la Şcoala Sfântul Georgie poporenii şi
intelectualitatea română pentru a pune bazale unei Reuniuni de lectură,
cântare şi de declamaţiune”10.
„Reuniune română de lectură” din Timişoara a purtat numele de
„Casina română”. A fost înfiinţată la 1 martie 1873. Se ocupa de organizarea
bibliotecilor, petrecerilor, şezătorilor literare, dar şi de reuniunile sociale şi
distractive. (…). Iniţiativa înfiinţării a luat-o în susburbia Fabric I. E.
Ţieran, ulterior librar în Oraviţa. Adunarea generală de constituire din 14/26
iunie 1873 a votat statutele. Prima adunare generală din 7/19 ianuarie 1874
l-a ales ca preşedinte pe învăţătorul Traian Lungu. (…) Sediul era la hotelul
Trei crai din actuala stradă Bicaz (…). În anul 1875 activitatea a fost sistată,
iar mobilierul ei dăruit şcolilor româneşti din cartier”11. „A fost însă
reactivată de George Ardeleanu la 9 iulie 1882 în colaborare cu Vichentie
Schelejan, cărturarul paroh al Fabricului”, care a fost ales ca vicepreşedinte,
alături de preşedintele Ştefan Adam, de profesie avocat”12. „Reuniunea îşi
avea sediul în clădirea restaurantului şi cafenelei „Împăratul turcesc”.
„Casina română” a polarizat în jurul ei populaţia urbană, în special pe
intelectualii Timişoarei şi pe meseriaşii cartierului. Ea a fost condusă rînd pe
rînd de Traian Lungu, Vichentie Schelejan, Pavel Rotariu, George
Ardeleanu, Nicolae Coşariu, Constantin Ţieranu şi de alţii, Datorită
iniţiativei şi îndrumării lui Pavel Rotariu s-a dezvoltat aici o intensă viaţă
culturală românească13.
Virgil Vintilescu, Societatea de lectură din Timişoara, în Revista “Orizont” Timişoara,
nr. 32 din 9 august 1973, p. 8, şi Ziarul „Luminătorul”, nr. 5/17 iulie 1882; în Arhiva
Arhiepiscopiei Timişoarei (în continuare AAT), Fond Aurel Cosma jr., Ds. nr. 28, fila 7.
11
Aurel Cosma, Reuniunea română de lectură din Timişoara, în „Drapelul Roşu”
Timişoara, nr. 8881/5 august 1973, în AAT, Fond Aurel Cosma jr., Ds. nr. 28, fila 6.
12
Aurel Cosma, Prin Timişoara de altădată..., nota de subsol nr. 15, p. 68-69; Florin
Zamfir, Şcoala şi societatea românească din Comitatul Timiş, între anii 1867-1900, în:
http://www.banaterra.eu/romana/files/carte_scoala_si_societatea_finala_pt_web.pdf
13
Aurel Cosma, Prin Timişoara ..., p. 90.
10
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În anul 1912 „Reuniunea de lectură română” solicita Parohiei Fabric
să fie primită „cu mobilierul propriu în sala mică şi în regii proprii să
servească eventual cafeauă şi beutură (...) Comitetul admite (...) cu condiţia
ca ½ din venitul curat realizat din beutură, etc. să treacă în favorul
comunei”14. Acceptată iniţial în aceste condiâii minime, un an mai târziu i se
propune, din partea organismului de conducere parohial „dacă voeşte de a se
mai folosi de acest local să facă ofert în numerar socotit ca chirie”15.
2. Cercul tinerimii adulte „Sfântul Gheorghe”
Cercul tinerimii adulte a fost o societate religioasă organizată la
nivel parohial, având ca protector pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de biruinţă. Era condusă de un „sfat” din care făcea parte şi
directorul care de cele mai multe ori era parohul comunităţii sau învăţătorul.
Era organizată şi a stat în legătură cu „Casa culturală”, având ca scop
dezvoltarea vieţii religioase, sociale şi cetăţeneşti a membrilor săi. Aceştia
puteau fi onorifici, activi şi ajutători. Membrii onorifici sunt persoanele cu
merite deosbite, buni români sau care au făcut daruri însemnate societăţii.
Cei activi sunt băieţi şi fete cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani. La
împlinirea vârstei de 24 de ani sau atunci când se căsătoresc, membrii
tinerimii adulte sunt obligaţi a intra la „Casa culturală” sau la „Reuniunea
femeilor ortodoxe”. Cercul tinerimii adulte primeşte pe cei ieşiţi din vârsta
şcolii primare şi pregăteşte pe membrii săi pentru „Casa culturală”, cu care
împreună face parte din aşezămimtele sociale ale Bisericii Ortodoxe în
cadrul Statutului organic şi stă sub controlul autorităţii bisericeşti16.
În parohia Timişoara – Fabrică, Societatea „Sfântul Gheorghe” a fost
înfiinţată în anul 1926 şi a fost condusă de preotul Traian Golumba. A
numărat iniţial 46 de membrii care diferea însă de la an la an. Cu toate
acestea, „membrii societăţii au contribuit prin prestaţii de cor şi declamon
la conferinţele care s-au aranjat în sala culturală”17. În iarna anului
1927/1928 a susţinut şi un festival artistic.

P.V. a şedinţei a XIX-a extraordinară din 23 septembrie/6 octombrie 1912, în
Protocolulşedinţelor Comitetului Parohial (1908-1913), filă nn., în Arhiva Parohiei
Ortodoxe Române „Sfântul Ilie” din Timişoara-Fabric (în continuare APTF).
15
P.V. a şedinţei a VII-a din 30 aprilie/13 mai 1913, în Protocolul … (1908-1913), filă nn.,
în APTF.
16
Cf. Statutele Cercului tinerimii adulte „Sfântul Gheorghe”, Tiparul Tipografiei
Diecezane, Arad, 1926.
17
Adresa Parohiei Timişoara II-Fabric nr. 221/24 august 1928, în Dosar nr. 6 (19271948), Fond Protopopiatul Ortodox Român Timişoara – Direcţia Judeţeană Timiş a
Arhivelor Naţionale (în continuare DJTAN), p. 3 (verso).
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3. „Reuniunea femeilor ortodoxe” sau „Reuniunea damelor”
„Reuniunea doamnelor” sau „Reuniunea femeilor ortodoxe din
Timişoara” - zona Fabric, a fost întemeiată de fiica renumitului învăţător
Traian Lungu, pe nume Emilia Lungu, pe atunci vârstă de doar 19 ani. La
şedinţa de constituire şi-a anunţat initiative de a înfiinţa o şcoală de fete, pe
lângă cea existentă de băieţi, în Fabric. Pentru susţinerea, organizarea şi
funcţionarea noii şcoli „Reuniunea femeilor” urma să se ocupe de strângerea
fondurilor. „După discursul Emiliei Lungu a urmat o amplă dezbatere,
ajungîndu-se la concluzia adoptării propunerilor. S-a ales şi comisia pentru
redactarea statutelor, compusă din: Emilia Lungu, Terezia Ungureanu şi
Budinca Zahariciu. S-a hotărît convocarea adunării generale de constituire
pe ziua de 22 octombrie 1872”18.
Pe sigiliul aplicat pe un document din anul 1929 şi păstrat în arhiva
Parohiei „Sfântul Ilie” din Fabric este imprimat: „Reuniunea femeilor
române din Timişoara Fabric - 1925”19.
4. „Casa Culturală”
În Parohia Fabric din Timişoara Societatea „Casa Culturală” a fost
organizată în anul 1926. Era sub oblăduirea Consiliului Parohial şi funcţiona
în incinta bisericii. Numărul membrilor săi era de aproximativ 70-80 de
persoane. „Casa culturală” a ţinut între anii 1927-1928 mai multe conferinţe,
„fiind onorate şi de Societatea Sfântul Gheorghe, de corul bisericii şi elevii
şcolelor primare”20.
5. Societatea culturală a tinerimii „Speranţa”
Aşa cum se consemnează în actul său constitutiv încheiat în
Timişoara, decembrie 1929, Societatea culturală „Speranţa”: „a luat fiinţă
dintr-o reacţiune bazată pe prietenie şi dragoste de artă” în anul 1928. În
programul societăţii este înscris rostul firesc al vieţii - răspândirea binelui,
credinţei strămoşeşti, iuboirea de adevăr a aproapelui.
A avut ca scop cultivarea muzicii, susţinerea teatrului românesc, a
şezătorilor, serbărilor pentru renaşterea culturii naţionale. A urmărit
unificarea sufletească prin armonia cântului, iubirea de patrie, respectul faţă
de Biserica Ortodoxă, faţă de cei vârstnici21.

Aurel Cosma, Prin Timişoara ... nota de subsol nr. 2, p.111-112.
Adresă f.nr. din 9 decembrie 1929 către parohia Timişoara Fabric în vederea închirierii
sălii festive, în APTF.
20
Adresa Parohiei Timişoara II-Fabric nr. 222/24 august 1928, în Dosar nr. 6 (19271948), Fond Protopopiatul Ortodox Român Timişoara – DJTAN, p. 3 (verso).
21
Act constitutiv din decembrie 1929 al Societăţii culturale a tinerimii Speranţa, în Dosar
nr. 6 (1927-1948), Fond Protopopiatul Ortodox Român Timişoara – DJTAN, p. 7.
18

19
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Societatea corală „Speranţa” din Timişoara Fabric a fost recunoscută
ca persoană morală şi ca persoană juridică de drept privat în anul 1932 de
către Tribunalului Timiş - Torontal. Societatea „activează mai mult în cadrul
propagării cântului bisericesc şi aceasta îndeosebi în Fabric”22. În 1936
făcea parte din Asociaţia corurilor şi fanfarelor române din Banat.
Societatea corală „Speranţa” poseda în anul 1943 „o bibliotecă
frumoasă şi bogată din cir.(ca) 500 volume – donate de membrii societăţii şi
alte persoane. Mai posedă o bogată arhivă de note muzicale - de circa 100
partituri de diferiţi compozitori. Repertoriul muzical a fost alcătuit din
cântece pariotice - bănăţene şi religoase”23.
„Speranţa” a stat sub bagheta unor dirijori, unii dintre ei chiar
compozitori precum: Cornel Magheţiu24 (1959), Traian Dragodan (19591994) şi Ovidiu Giulvezan (1994-2011), cadru univesitar al Facultăţii de
Muzică din Timişoara”25.
În 1999 i-a fost conferită de către Societatea Culturală Banatul
„Diploma de merit” pentru activitatea permanentă pusă în folosul
comunităţii. La 75 de ani de la înfiinţare (2003), munca sa a fost apreciată
de Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului dr. Nicolae Corneanu
care i-a acordat „Diploma jubiliară”. La aceeaşi aniversare, Centrul de
cultură şi artă din cadrul Consiliului Judeţean Timiş i-a oferit „Diploma de
onoare”, iar Societatea Culturală Banatul i-a dăruit „Diploma de
excelenţă”26.
Drapelul acestei societăţi culturale se păstrează în biserica parohială
din Fabric. Este de culoare vişinie cu textul „Societatea Corală Speranţa.
Timişoara 1928” cu o broderie reprezentând o liră şi o ancoră. Pe verso
este o liră cu lauri şi însemnarea „Timişoara - 1934”. Membrii ei sunt
consemnaţi pe plăcuţe aurii dispuse simetric pe lance 27.
Cf. Adresei nr.17/V.26 ianuarie 1933 a Societăţii corale „Speranţa” adresată
Comitetului Parohial Timişoara II-Fabric, în APTF.
23
Raport despre activitatea Societăţii corale Speranţa în anul 1943, în Dosar nr. 6 (19271948), Fond Protopopiatul Ortodox Român Timişoara – DJTAN, p.12.
24
Înştinţarea Coralei Speranţa făcută Oficiului Parohial Timişoara –Facbric din 5 iunie
1959, în APTF.
25
Corala “Speranţa” în http://parohiatimisoarafabricsfilie.ro/?page_id=30
26
Toate aceste diplome se găsesc expuse în cafasul bisericii ”Sfântul Ilie”, în locul destinat
coralei bisericeşti.
27
Despre membrii Societăţii „Speranţa” a se vedea la C. Panţuru, Inscripţii şi însemne
istorico-religioase ale vechilor bresle şi corporaţii păstrate în biserica „Sfântul Ilie” din
Timişoara - Fabric, în vol. Tradiţie şi modernitate în mărturisirea credinţei. 100 de ani de
la sfinţirea bisericii „Sfântul Ilie” din Timişoara – Fbric, Ed. Astra Museum, Sibiu / Ed.
Partoş, Timişoara, 2013, p. 86-87.
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Actul constitutiv al Societăţii culturale „Speranţa”
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Steagul Societăţii culturale „Speranţa”

6. „Reuniunea română de cântări bisericeşti”
În paralel cu Societatea corală Speranţa, în Parohia Fabric şi-a
desfăşurat activitatea şi corul vocal din pus sub oblăduirea directă a bisericii
cu hramul „Sfântul Ilie”. Recunoscut drept „cor oficial al bisericii, stând în
permanenţă la dispoziţia ei, dând răspunsurile la Sfânta Liturghie în mod
regulat”28.
Preotul dr. Victor Vlăduceanu a fost cel care a reorganizat această
reuniune de cântări incepând cu anul 1952, înfiinţând un cor mixt, care
alături de „Speranţa” urma să dea răspunsurile liturgice alternativ în fiecare
duminică29.

Adresă nedatată a Comitetului Corului vocal al bisericii din Timişoara –Fabrică către
Comitetul parohial al aceleiaşi biserici, în APTF.
29
Adresa Parohiei Timişoara Fabric nr. 9 din 15 ianuarie 1973, în APTF.

28
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Steagul „Reuniunii române de cântări”

Corala de la biserica „Sfântul Ilie” din Fabric şi-a îmbunătăţit
activitatea şi prin prezenţa altor formaţiuni de muzică. În perioada anilor
1929-1933 a cântat la şi corul mixt „Gavriil Musicescu”, sub conducerea
profesorului de muzică Gheorghe Chirvasie, autorul manualelor de muzică
pentru uzul profesorilor şi elevilor din seminarii. În aceeaşi perioadă a
funcţionat şi corul Banatul30.
În 1947 corul bisericesc număra 67 persoane, pe 4 voci, dirijorul
fiind profesor de muzică31.
30
31

Corala „Speranţa” în http://parohiatimisoarafabricsfilie.ro/?page_id=30
Chestionar statitistic din 20 decembrie 1947, în APTF.
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Simbolul coralei este reprezentat de un stindard depozitat în biserica
parohială, pe faţa cu fond albastru citindu-se cuvintele: „Reuniunea română
de cântări din Timişoara-Fabrică”, iar pe partea de culoare vişinie fiind
reprezentată o liră împodobită cu frunze de stejar şi lauri de măslin. Este
datat 1925. Membrii ei sunt consemnaţi în acelaşi mod ca şi cei ai societăţii
„Speranţa”32.
7. Asociaţia religioasă „Oastea Domnului”
Patronată de episcopul Aradului33, „Oastea Domnului” a activat în
strânsă legătură cu Biserica Ortodoxă, având ca obiectiv aducerea în
Biserică a „acelor suflete creştine care au rătăcit pe la diferite secte, de a-i
înfrăţi pe români, de a căuta trăirea cu intensitate a unei vieţi cu adevărat
creştine, în iubirea lui Dumnezeu şi dragoste de aproapele”. Acţiunile sale sau concretizat prin mai multe ieşiri prin satele din jurul Timişoarei,
frecventarea şi participarea la slujbele bisericeşti, atât la Sfânta Liturghie,
cât şi la vecernii în duminici şi sărbători şi alte zile de peste săptămână.
Dintre realizările anului 1936 amintim: a realizat steagul
personalizat; a amenajat un pat dintr-o cameră în subsolul şcolii din curtea
bisericii pentru adăpostirea vreunui călugăr sau a vreunui ostaş care ar trece
prin Timişoara; a acordat ajutoare şi alimente cu ocazia Crăciunului la nouă
femei sărace, ajutând financiar şi pe cei doi crâznici”34.
O parte din activităţile acestei organizaţii sunt amintite în presa
vremii. Astfel, „credincioşii ortodocşi în societatea misionară Oastea
Domnului din Timişoara, sub conducerea părintelui paroh Melentie Şora, au
cercetat în Duminica din 28 martie a anului 1943 pe prisonierii din lagărul
nr. 17.
În faţa lagărului, sub cerul senin, s-a executat un program de cântări
bisericeşti şi tropare de ale crucii.
La sfârşit, părintele Melentie Şora a spus câteva cuvinte ocazionale
despre însemnătatea Duminicii a treia din post, cu reflexii la actualitate.
Lacrămile, ce brăzdau atât feţele soldaţilor români, cât şi ale prisonierilor, ce
priveau, - extaziaţi şi într-o tăcere mormântală în dosul sârmelor, - tabloul şi
ascultau armonia cântărilor, sunt o indicaţie limpede că: holdele...sunt albe
spre seceriş (Ioan IV, 35).
Cele câteva coşuri de prăjituri, mere, ţigarete nu erau decât un mic
semn din dragostea creştinească, în numele căreia se aflau ei acolo.
Despre membrii „Reuniunii române de cântări” a se vedea la C. Panţuru, Inscripţii şi
însemne …, p. 85-86.
33
Act de înscriere olograf nedatat, în APTF.
34
Raport din 16 februarie 1937 asupra activităţii Societăţii creştin Ortodoxe Oastea
Domnului din Timişoara-Fabric, în APTF.
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La reîntoarcere, credincioşii au avut o îndoită bucurie
duhovnicească, intrând în biserica din Timişoara -Vii, unde au asistat la
serviciul Ceasului I”35.
În 1936 membrii Oastei Domnului din Timişoara - Fabric erau în
număr de 59, la cărora li se mai adăugau ca cercetători încă 60-80 de
persoane nefiind înscrise36.
„În special Oastea Domnului cercetează in corpore în Duminica
bolnavului pe cei suferinzi din spitale, ducându-le daruri alimente, fructe,
precum şi reviste şi cărţi de rugăciuni, cercetează în preajma praznicelor
mari pe cei deţinuţi din închisori. În cadrul cântărilor bisericeşti şi de ale
oastei se împart şi deţinuţilor daruri şi cărţi de rugăciuni, cercetarea
deţinuţilor se face in corpore sub conducerea părintelui care în cadrul
programului vorbeşte deţinuţilor. Membrii Oastei Domnului sunt în număr
de 62. În afară de aceştia încă mulţi credincioşi iau parte la adunările,
respectiv şedinţele Oastei Domnului ca ascultători”37.
Această asociaţie ortodoxă a activat şi în perioada regimului
comunist, când se consemna că „membrii fostei asociaţii religioase Oastea
Domnului iau parte de asemenea în mod regulat la serviciile religioase ce se
oficiază în biserică şi în exterior, cântă împreună cu toţi credincioşii
cântările tradiţioanele ale Sfintei noastre Biserici şi citesc Cazania, duminica
la Sfânta Liturghie, iar dupămasa participă la Vecernia ce se oficiază în
catedrala mitropolitană”38.
În urma celor descrise mai sus, activitatea culturală a parohiei
organizate în jurul bisericii Sfântul Ilie din cartierul timişorean Fabric a fost
una intensă. Ea s-a manifestat prin toate aceste societăţi din care făceau
parte ca membrii, credincioşii ortodocşi cu dragoste de neam şi patrie.

Printre prisonieri, în “Luceafărul”, nr. 14 din 1943, p. 8.
Conspectul nominal al membrilor Societăţii creştiine ortodoxe române Oastea Domnului
din Timişoara Fabric din 16 februarie 1937, în APTF.
37
Raport asuptra activităţii Societăţii Misionare Ortodoxe Române „Oastea Domnului”
Timişoara-Fabric din 2 aprilie 1948, în APTF.
38
Raport privind activitatea situaţia generală din Parohia Timişoara II pe trimestrul
IV/1974, în APTF.
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Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad
până la Marea Unire
Virgil Valea,
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad
I. Repere istoriografice
Învăţământul din oraşul Arad şi împrejurimi, a constituit unul din
subiectele predilecte ale istoricilor acestor locuri. Importanţa acordată
acestui domeniu al culturii, certifică odată în plus, locul ocupat de şcoală în
organizarea şi dezvoltarea societăţii, în răspândirea ideilor progresiste.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în lucrările unor istorici maghiari
din părţile Aradului, au fost consemnate informaţii despre învăţământul
românesc. Aceste conţinuturi aveau mai mult un caracter statistic, general,
fără a prezenta judecăţi de valoare sau concluzii asupra învăţământului
poporal românesc. Asemenea date regăsim în lucrările monografice ale
istoricilor Lakatos Otto-“Istoria Aradului” (1881) şi Nemethy Károly„Istoria învăţământului din oraşul Arad cu note privind învăţământul
comitatului Arad” (1890). În aceeaşi perioadă, inspectorii regali maghiari
Szőllossy Károly şi Kehrer Károly au publicat date statistice despre reţeaua
şcolară românească, în lucrările „Nomenclatorul tuturor instituţiilor de
învăţământ poporal din oraşul liber regesc Arad şi comitatul Arad” (1879) şi
respectiv „Problemele învăţământului poporal în comitatul Arad şi oraşul
liber regesc Arad în perioada 1885-1910” (1910).
După 1870, odată cu aplicarea prevederilor „Statutului organic”,
învăţământul primar românesc cât şi cel de la Preparandia din Arad au
cunoscut o bună organizare şi dezvoltare. Dintre absolvenţii acestor şcoli cât
şi dintre tinerii români care au studiat la şcolile secundare străine şi mai apoi
la universităţile de la Budapesta şi Viena, s-a ridicat elita intelectuală
arădeană: învăţători, profesori, preoţi, avocaţi, notari, medici. Această nouă
categorie socială, ridicată direct din ţărani, având exemplul lui Moise
Nicoară, primul avocat român arădean, a creat şi a scris istoria în spirit
naţional românesc.
Între cei dintâi creatori de şcoală românească la Arad, s-a remarcat
doctor Georgiu Popa, avocat , filosof şi pedagog, autorul „Normelor pentru
administrarea învăţământului naţional confesional în districtul consistoriului
român-ortodox din Arad” (1876); de asemenea, el şi-a prezentat ideile
novatoare despre pedagogie şi morală, în lucrările: „Merinde de la şcoală
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sau învăţături pentru popor” (1888), „Manuducerea” (1890) şi „Scrieri şi
vorbiri” (1895).
La începutul secolului XX, cu deosebire după legea Appony, se
simţea nevoia creşterii rolului şcolii în păstrarea fiinţei naţionale româneşti.
În acest context, au fost editate anuarele Şcolii normale şi ale Şcolii civile
de fete; de asemenea, la sinodul eparhial din 1908, s-a hotărât elaborarea a
două monografii-una despre institutul pedagogic şi alta despre lupta
naţională desfăşurată de către Moise Nicoară. Prima lucrare, având o vastă
documentare de arhivă, atât la Arad cât şi la Viena, a fost finalizată în 1922
de către directorul preparandiei T. Botiş, cea de a doua fiind publicată abia
în 1943, de către acad. C. Bodea.
În 1912, la aniversarea a o sută de ani de la înfiinţarea Preparandiei,
profesorii A. Sădean şi T. Botiş, au marcat evenimentul prin publicarea
lucrării „Cei dintâi ani şi trecutul Preparandiei”. În acelaşi context,
profesorul A. Sădean, a evocat personalitatea primilor dascăli ai institutului
pedagogic în broşura „Apostolatul primilor profesori ai preparandiei
noastre”.
După Marea Unire, un gen predilect în istoriografia şcolară l-au
ocupat lucrările cu conţinut biografic despre personalităţi ale învăţământului
arădean. În 1927 apărea, sub semnătura profesorului Sabin Evuţian, broşura
„Profesorul doctor Petre Pipoş”, dedicată unuia dintre cei mai distinşi
profesori pe care i-a avut Preparandia arădeană.
Un alt slujitor al şcolii, profesorul Eduard Găvănescu, evoca în 1932
în lucrarea „Ioan Popovici Desseanu. Viaţa şi activitatea sa.”, meritele
deosebite în domeniul politic şi şcolar ale acestei personalităţi arădene.
La începutul secolului XX şi în perioada interbelică, s-a remarcat în
domeniul istoriografiei referentul şcolar dr. Gheorghe Ciuhandu. Lucrările
sale „Şcoala noastră poporală şi darea culturală” (1918), „Doctor G.Popa, un
om de şcoală şi cultură” (1934) , „Românii din câmpia aradului de acum
două veacuri” (1940), constituie contribuţii fundamentale la cunoaşterea
vieţii şcolare arădene. Ele au fost fundamentate în urma unei bogate
documentări bibliografice şi arhivistice, dar au şi o importantă componentă
memorialistică.
În 1934, personalitatea lui G. Popa era evocată din nou, de către
profesorul T. Mariş în monografia „Un pedagog organizator: dr.Georgiu
Popa.” Lucrarea acordă spaţii largi concepţiei filosofico-pedagogice a
marelui organizator al şcolii arădene.
Inspectorul general al învăţământului arădean după 1918, învăţătorul
Iosif Moldovan, exploatând vasta sa experienţă didactică, faptele trăite, a
publicat în deceniul patru lucrări deosebite despre învăţământul
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arădean:”Din viaţa şcoalelor româneşti” (1932), „Monografia Reuniunii
învăţătorilor români de la şcoalele confesionale greco-orintale române din
dieceza aradului” (1940) şi „Şcoalele românilor din arad-1905-1935”
(1935).
Lucrarea „Preparandia din Arad” publicată de către V. Popeangă,
Ed. Găvănescu şi V. Ţârcovnicu în anul 1964, a marcat reînodarea tradiţiei
istoriografice şcolare arădene, abandonată temporar după al doilea război
mondial.
Profesorul Vasile Popeangă, desfăşurând o activitate de cercetare
asiduă la arhivele din Arad, Oradea, Timişoara, Blaj, Sibiu, Bucureşti cât şi
la cele din Belgrad şi Novi Sad, a publicat între anii 1974 şi 1979 lucrările:
„Un secol de activitate şcolară românească în părţile aradului 1721-1821”,
„Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea
1821-1867” şi „Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 18671918”. Aceste trei lucrări cât şi altele, publicate de istoricul şi pedagogul
arădean, au reuşit să realizeze imaginea unitară a învăţământului românesc
până în 1918; principala calitate a acestora, alături de valoroasa lor
documentare, constă în echilibrul dintre informaţia istorică şi componentele
strict pedagogice.
Revista Muzeului Judeţean Arad-ZIRIDAVA, a publicat încă de la
apariţie studii ale unor cercetători arădeni în domeniul învîţământului.
Aceste articole au avut ca abordări predilecte evocarea unor personalităţi ale
învăţământului şi culturii arădene: D. Bogdan –„Pavel Vasici în slujba
învăţământului românesc (1870-1881)”, C. Clepea-„Fundaţii şcolare ale
Episcopiei Aradului”, L. Rotaru-„Activitatea lui Vasile Goldiş pentru
apărarea caracterului naţional al şcolii între anii 1901-1918” şi A. Roz„Vasile Goldiş autor al unor manuale de istorie”.
Problematica învăţământului arădean, de la începuturi şi până în
epoca contemporană, o regăsim dezvoltată în capitole distincte în lucrarea
monografică „Aradul- permanenţă în istoria patriei”(1978). După 1989,
lucrările cu caracter istoric despre şcoala arădeană până la Marea Unire au
fost destul de rare, o excepţie constituind-o lucrarea aniversară la 225 de ani
de la naşterea lui Dimitrie Ţichindeal, „Ţichindeal gură de aur”, autori D.
bogdan şi L. Marghitan. De asemenea, învăţământul din oraşul Arad a fost
evocat succint în lucrarea „Monografia oraşului Arad de la începuturi şi
până în 1989”.
Concluzionând, se poate aprecia că Aradul a beneficiat şi beneficiază
de contribuţia unor istorici şi pedagogi de valoare care au evidenţiat cu
obiectivitate rolul personalităţilor şi al instituţiilor şcolare autohtone la
dezvoltarea învăţământului naţional românesc.
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II. Aspecte ale învăţământului arădean între anii 1721-1866
Ocupaţia turcească în părţile Aradului înregistra primele lovituri
serioase în 1685, când trupele austriece, conduse de generalul Mercy,
ocupau primele teritorii în zonă. Luptele au continuat în favoarea
austriecilor până în 1691, când întregul ţinut de la nord de Mureş a fost
inclus în imperiul austriac1. Pacea de la Karlovitz din 1699 a consfinţit
situaţia existentă, dar, regiunea din sudul Mureşului, inclusiv Lipova,
rămânea sub ocupaţie turcească.
După pacea de la Satu-Mare (1711), când nobilimea a acceptat ca
soluţie de compromis noua stăpânire străină, Casa de Habsburg s-a
înstăpânit asupra Partiumului, regiune din care făcea parte şi comitatul
Arad2. Obiectivul major al austriecilor era acela al consolidării cuceririlor
proaspăt obţinute într-o regiune profund divizată datorită deosebirilor
naţionale şi religioase. Una din modalităţile de rezolvare a problemei a fost
înfiinţarea şcolilor care au devenit astfel o problemă de stat, prin care se
urmărea realizarea a două funcţii strâns legate între ele: centralizarea şi
formarea unor supuşi integraţi imperiului.
Şcolile româneşti a căror existenţă a fost atestată încă din 1721, se
găseau într-o situaţie dificilă în condiţiile în care, la ocuparea lor de către
austrieci se aflau sub jurisdicţia bisericii sârbeşti. După 1690, odată cu
colonizarea a 36000 de sârbi pe graniţa Mureşului, episcopul sârb a introdus
limba slavonă în şcolile şi bisericile româneşti3. Situaţia critică în care se
afla biserica şi şcoala arădeană, a impus ca obiectiv major al luptei naţionale
în părţile Aradului, timp de 150 de ani, emanciparea de sub asuprirea
sârbească.
Politica şcolară a Curţii vieneze , cu profunde accente iluministe
promovate de către Maria Tereza şi Iosif al II-lea, au mai atenuat într-o
oarecare măsură nemulţumirile românilor arădeni. Prin „Regulamentul
iliric” (1771) şi mai ales prin „Ratio Educationis” (1777), se propunea
crearea de şcoli româneşti noi în localităţile Nădab, Pădureni, Pil, Şiria,
Pâncota, pe lângă cele existente la Nădlac, Socodor, Pecica, Semlac, Şiclău,
Vărşand, etc4.
După 1786, ca urmare a răscoalei lui Horea, Curtea imperială a
obligat nobilimea să sprijine înfiinţarea de şcoli noi şi să susţină material
*** Aradul-permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978 , p. 155.
*** Din istoria Transilvaniei, Ed. Academiei Bucureşti , p. 227.
3
V. Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat, Bucureşti,
1970, p. 21.
4
V. Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului 1721-1821,
Arad, 1974, p.14.
1
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învăţătorii. Şi la Arad, ca de altfel în toată Transilvania, şcolile române au
rămas exclusiv în grija comunităţilor locale, nobilimea refuzând orice
sprijin. Cu toate aceste greutăţi, la cererea românilor, în 1789, Cancelaria
aulică a aprobat înfiinţarea în comitatul Arad a 48 de şcoli elementare
româneşti5.
În 1790, multe şcoli s-au desfiinţat şi în comitatul Aradului, ca
urmare a sărăciei populaţiei cât şi a lipsei de sprijin material din partea
nobilimii, după moartea lui Iosif al II-lea. Cu toate acestea, îndeosebi în
câmpia Mureşului şi pe Crişuri s-au făcut eforturi notabile pentru
menţinerea şi funcţionarea şcolilor. Statistica oficială menţiona în 1797 că la
307994 locuitori (cu o populaţie majoritar românească), câţi număra
comitatul Arad, existau doar 122 de şcoli româneşti6.
Lipsa învăţătorilor calificaţi, a manualelor cât şi clădirile şcolare
improprii, au constituit obstacole importante în calea dezvoltării
învăţământului arădean în general şi a celui românesc în special.
Noua „Ratio educationis”, elaborată la Buda în 1806, avea în vedere
structurarea învăţământului pe categorii sociale şi obligaţia comunităţilor
săteşti de a înfiinţa şi susţine şcolile elementare7. Cu toate că legea prevedea
posibilitatea înfiinţării de către oricare naţiune a unor instituţii şcolare
începând de la şcolile primare şi până la academii, românii nu şi-au putut
dezvolta nici măcar o reţea corespunzătoare de învăţământ secundar. Aceste
realităţi au determinat oamenii de cultură bănăţeni să trimită în 1807 un
memoriu împăratului Leopold al II-lea, în care se cerea înfiinţarea de şcoli
româneşti de toate gradele şi numirea ca director al districtului şcolar a unei
persoane bine pregătită pedagogic. Ca urmare a memoriului, abia în 1810 a
fost numit director al şcolilor neunite din Ungaria, Uroş Nestorovici, om cu
vederi iluministe, apreciat la Curtea vieneză8.
Aradul a avut totuşi şansa istorică, la propunerea făcută de noul
director Curţii vieneze, să-i fie aprobată crearea unei preparandii pentru
pregătirea învăţătorilor români. La 3/15 noiembrie 1812, noua instituţie de
învăţământ îşi începea activitatea cu un corp profesoral valoros, compus din
Dimitrie Ţichindeal-director şi catihet şi profesorii Iosif Iorgovici, C.D.
Loga şi Ioan Mihuţ9. Chiar din primul an de funcţionare, rezultatele
absolvenţilor la examenul de absolvire au fost excelente, ca de altfel şi la
I. Lupaş, Iosif al II-lea şi şcolile româneşti din judeţul Aradului, în: “Studii, conferinţe şi
comunicări istorice”, I , Bucureşti, 1928, p. 16.
6
V.Popeangă, Ed.Găvănescu,V.Ţârcovnicu, Preparandia din Arad, Bucureşti, 1964, p. 9.
7
*** Istoria învăţământului în România, Vol. I , Bucureşti, 1983, p. 6.
8
V.Popeangă, Ed.Găvănescu, V. Ţârcovnicu, op. cit.,p. 11.
9
A. Sădean, Apostolatul primilor profesori ai preparandiei noastre, Arad, 1912, p. 8.
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examenul din 10 mai 1814, fapt subliniat de către Uroş Nestorovici în
raportul făcut Curţii vieneze10. Absolvenţii preparandiei arădene, bine
pregătiţi profesional, au adus un suflu înnoitor în viaţa şcolilor şi a satelor
româneşti; în acest fel, şcoala a devenit un factor de cultură şi unitate
naţională care pregătea poporul pentru marea încleştare de la 1848.
Profesorii preparandiei au sprijinit acţiunile lui Moise Nicoară
pentru drepturile românilor de dezrobire naţional-bisericească. În 1814,
Dimitrie Ţichindeal a fost înlăturat de la direcţiunea preparandiei ca urmare
a semnării petiţiei pentru înscăunarea unui episcop român în dieceza
Aradului11. După înlăturarea definitivă a lui Dimitrie Ţichindeal de la
preparandie, în 1815, profesorii au continuat lupta începută, ei fiind
conducătorii şi luminătorii neamului în toate problemele.
Strădaniile fruntaşilor mişcării naţionale arădene în direcţia
emancipării de sub ierarhia sârbească au început să dea roade în 1822, când
s-au pus bazele seminarului teologic greco-ortodox iar mai apoi, în 1829,
când după 14 ani de frământări, a fost ales primul episcop român, Nestor
Ioanovici, fost arhimandrit al mănăstirii Bizdin12. Între şcoala regească
„preparandială grecească neunită a naţiunii române” şi Institutul teologic s-a
realizat o unitate de acţiune care a făcut din Arad unul din principalele
centre de cultură şi spiritualitate românească din Ungaria şi Banat.
Din punct de vedere material, situaţia preparandiei era grea, ea
nedispunând de un local corespunzător învăţământului, iar susţinerea
bănească se făcea de către naţiune prin colecte, cu toate că ea era o şcoală
regească. Colectele au fost centralizate în „fondul comun din Pesta” care era
administrat de fruntaşii români13. Profesorii preparandiei au pus un accent
deosebit pe dezvoltarea capacităţii intelectuale a viitorilor luminători ai
naţiei române, conform dorinţei exprimate programatic de către Dimitrie
Ţichindeal „mintea mărită, naţie românească”.La loc de frunte s-a situat
predarea şi studiul limbii române, fără de care era imposibil progresul în
educaţia şi cultura poporului român. În 1828 dascălii preparandiei au cerut
ca în fruntea districtului şcolar să fie promovat un inspector bun cunoscător
al limbii române, fapt de altfel firesc într-un ţinut cu şcoli majoritar
româneşti14. Dimitrie Ţichindeal şi C. D. Loga au militat pentru
introducerea literelor latine în scriere, ca argument al latinităţii poporului
10

Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 20.
12
T. Botiş, Istoria Şcoalei normale şi a Institutului teologic ortodox român, Arad, 1922, p.
46.
13
Biserica şi şcoala, an XXXVI, nr. 45 din 7 noiembrie 1912, p. 2.
14
V. Popeangă, op.cit., p. 213.
11
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român şi al afirmării sale.Formarea învăţătorilor şi a preoţilor, în cetatea
culturală a Aradului, s-a făcut în spiritul receptivităţii faţă de cultură şi al
dragostei faţă de popor.
Deceniul patru al secolului al IX-lea evidenţiază strădaniile
deosebite depuse de către episcopul Gherasim Raţ, apărător al bisericii
ortodoxe şi al şcolii româneşti, militant neobosit pentru ideea de unitate
naţională. În anul 1842, învăţătorii arădeni au înaintat deputăţiei şcolare din
Pesta un plan de reorganizare a şcolilor în care se cerau: localuri noi,
manuale gratuite, fond de pensii pentru învăţători şi orientarea practică a
învăţământului15. Obiectivul acestei acţiuni era deosebit de clar, urmărind
întărirea funcţiei culturale a şcolii şi creşterea rolului ei în mişcarea
naţională.
Revoluţia de la 1848 a marcat o reafirmare a caracterului naţional al
şcolii româneşti arădene. Deputaţii arădeni, în frunte cu Vincenţiu Babeş, au
militat pentru păstrarea limbii române în şcoală, în condiţiile în care
guvernul maghiar propunea în iulie 1848 introducerea limbii maghiare în
şcolile naţionalităţilor din Ungaria. În acelaşi timp, şi profesorii
preparandiei, cereau să se recunoască românilor din Transilvania dreptul de
a avea şcoli în limba maternă.
După 1848, problemele şcolare au ocupat un loc de frunte în
dezbaterile sinoadelor bisericii ortodoxe din dieceza Aradului. În martie
1848, în sinodul eparhial ţinut la Chişineu Criş, s-a elaborat un proiect în
care se stipula că limba de căpetenie în şcolile române va fi numai “cea
românească”16. Această decizie era menită să stăvilească procesul de
maghiarizare declanşat în dieta maghiară prin legile votate încă din anii
1832-1836. La acelaşi sinod, s-a discutat şi problema introducerii alfabetului
latin în scriere cât şi elaborarea unui nou sistem ortografic.
Între anii 1855-1858 s-a constatat o creştere a interesului pentru
studiul limbii române în gimnaziul din Arad şi s-a observat o pătrundere
masivă a unor manuale şi cărţi româneşti de peste Carpaţi. Directorul
preparandiei, I. Popovici, utiliza în 1860 limba română în corespondenţa cu
autorităţile publice. De asemenea, fruntaşii mişcării naţionale arădene I.
Arcoşi şi N. Costa , cereau în acelaşi an episcopului ortodox, să lupte pentru
înfiinţarea unei catedre de limba română la gimnaziul de stat din Arad.
Reţeaua şcolară a judeţului Arad a cunoscut o dezvoltare lentă, fapt
relevat de către statisticile şcolare oficiale, care înregistrau în anul 1826 un
15

Ibidem, p. 214.
Ed. Găvănescu, Sinodul de la Chişineu Criş-Arad, în:”Biserica şi şcoala”, an LXXVIII,
nr. 8, din 3 martie 1945, p. 3.
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număr de 167 şcoli poporale iar peste 30 de ani, în 1856, numărul acestora,
consemnat în “Anuarul statistic” al Curţii vieneze, era de 18117. Frecvenţa
şcolară se situa în jurul a 36%, o situaţie mai bună existând în şcolile din
protopopiatele Arad, Chişineu, Şiria, Ineu şi Vărădia; la polul opus se situau
protopopiatele din zona de munte, îndeosebi Hălmagiu, unde nu exista decât
o singură şcoală.
Dezvoltarea reţelei şcolare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
s-a datorat mai bunei salarizări a învăţătorilor, fapt care a determinat
stabilitatea lor pe post. De asemenea, autorităţile s-au implicat mai mult în
procesul de învăţământ, prin vizitarea mai frecventă a şcolilor dar şi prin
impunerea în şcoli a limbii maghiare. Învăţătorii şi profesorii preparandiei,
cât şi preoţii, s-au evidenţiat prin munca depusă pentru dezvoltarea reţelei
şcolare şi mărirea frecvenţei elevilor. Preoţii arădeni au avut un rol esenţial
în îndrumarea părinţilor spre a-şi trimite copiii la şcoală, ei fiind îndrumaţi
în acest sens de către episcopul Patrichie Popescu. Strădaniile oamenilor
şcolii au dat roade după 1852, când s-au înfiinţat şcoli noi, cu deosebire în
zona montană Buteni-Hălmagiu. Creşterea efectivelor şcolare a dus la
crearea de şcoli cu doi învăţători (Nădlac, Hălmagiu) sau chiar cu trei
învăţători (Pecica, Lipova). Marea majoritate a şcolilor româneşti aveau însă
un singur învăţător, şi se întâmpla adeseori ca odată cu plecarea sau
incapacitatea sa de muncă, şcoala să-şi închidă porţile18.
Luptând cu greutăţile materiale şi cu adversitatea autorităţilor
comitatense, şcoala arădeană şi-a câştigat o identitate de necontestat în viaţa
culturală şi naţională din Ungaria şi Banat. Ieşirea bisericii arădene de sub
ierarhia sârbească, la 24 decembrie 1864, a contribuit în mod hotărâtor la
dezvoltarea şi afirmarea şcolii în limba română19. Din acel moment,
episcopul Andrei Şaguna a promovat o politică şcolară bazată pe lege şi
simţământ naţional, care a venit în întâmpinarea strădaniilor depuse de
oamenii şcolii şi culturii arădene. Şcoala arădeană până în 1867, s-a
manifestat ca o instituţie luptătoare pentru drepturile românilor,
reafirmându-şi funcţia ei naţională.

17

A.N.D.J.A., Fond Prefectura jud. Arad, Actele comitelui suprem, doc.1417/1855, f. 19.
V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIXlea,1821-1867, Arad, 1974, passim.
19
Biserica şi şcoala, an XXI, nr.11, din 28 martie1897, p. 81.
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Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX)
Aleksandra Đurić-Milovanović, Mircea Măran
Abstract
The paper presents the Romanian-Serbian relations from the
confessional aspects in places with mixed population in the Serbian Banat.
The paper deals with villages and towns in the southern Banat where the
two peoples have lived together for centuries on end (Satu Nou, Alibunar,
Doloave, Maramorac etc.), but it also deals with one of the most important
places in Banat - Vršac, a Serbian town with a strong Romanian community.
Of particular importance are the local relations between the two Orthodox
churches - the Serbian and Romanian, but also their attitude towards NeoProtestant communities existing in them, and vice versa, the attitude of NeoProtestants of both ethnicities toward the Orthodox Church. Vršac is a
community particularly interesting for researching interfaith relations, given
that there is a large number of ethnic groups (Serbs, Romanians,
Hungarians...), and also a large number of denominations, including the
Serbian Orthodox Church, the Romanian Orthodox Church, the Romanian
Greek-Catholic Church, the Roman Catholic Church, Neo-Protestant
communities (Baptists, Pentecostals, Adventists, Nazarenes...).
Rezumat
În lucrare sunt prezentate relaţiile sârbo-române pe plan confesional
în localităţile cu populaţie mixtă din Banatul sârbesc. Este vorba despre
localităţile rurale din Banatul de sud în care cele două popoare convieţuiesc
secole în şir (Satu Nou, Alibunar, Doloave, Maramorac ş.a.), dar şi despre
una dintre cele mai importante localităţi urbane ale Banatului – Vârşeţul,
oraş sârbesc cu o puternică comunitate românească. O importanţă deosebită
o prezintă relaţiile pe plan local dintre cele două biserici ortodoxe – cea
sârbă şi cea română, dar şi atitudinea acestora faţă de comunităţile neopreotestante existente în ele, şi invers, cea a neo-protestanţilor de ambele
etnii faţă de biserica ortodoxă. Vârşeţul reprezintă o comunitate deosebit de
interesantă pentru cercetarea relaţiilor interetnice şi interconfesionale, având
în vedere existenţa unui număr mare de etnii (sârbi, români, maghiari...), dar
şi de confesiuni, printre care biserica ortodoxă sârbă, biserica ortodoxă
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română, biserica greco-catolică română, biserica romano-catolică,
comunităţile
neoprotestante
(baptiştii,
penticostalii,
adventiştii,
nazarinenii...).
Cuvinte-cheie: biserica ortodoxă, separare bisericească, sârbi, români,
Banatul sârbesc, neo-protestanţi.
Keywords: the Orthodox Church, The Church separation, Serbs,
Romanians, the Serbian Banat, Neo-Protestants.
De-a lungul secolelor, relaţiile sârbo-române au reprezentat unul
dintre principalele elemente ale fenomenului complex al relaţiilor interetnice
şi interconfesionale în această parte a Europei. Banatul multietnic şi
multiconfesional a avut ocazia în mai multe rânduri să devină locul de
desfăşurare a unor procese şi evenimente care puteau să influenţeze puternic
asupra rezolvării anumitor probleme pe un plan mult mai larg, importante
pentru ambele popoare.
Convieţuind secole în şir pe acelaşi spaţiu – cel bănăţean, românii şi
sârbii împărtăşeau aceeaşi soartă, se confruntau cu aceleaşi probleme,
printre care epidemiile, seceta, foametea. De aceea, şi relaţiile dintre cele
două popoare au fost deosebit de bune, mai ales având în vedere şi religia
comună a acestora – cea ortodoxă. Anumite probleme în relaţiile dintre cele
două popoare au apărut începând cu primele decenii ale secolului al XIXlea, în momentul în care, ca urmare a dezvoltării mişcării naţionale, românii
au început să revendice separarea din cadrul bisericii ortodoxe sârbe, în care
au fost încadraţi până atunci. Anumite momente de tensiune au apărut în
timpul Revoluţiei de la 1848-49, românii şi sârbii rezolvând totuşi până la
urmă aceste litigii fără confruntări mai violente şi fără a-şi agrava mai serios
relaţiile tradiţionale.
Problema despărţirii bisericilor a continuat totuşi să reprezinte şi
după Revoluţia de la 1848-49 principala sursă de tensiune dintre sârbi şi
români, pe întregul spaţiu al Monarhiei Habsburgice de atunci, dar în special
în Banat, unde cele două popoare trăiau împreună în aceeaşi localitate, sau
în localităţi învecinate.
Banatul sârbesc de azi nu a reprezentat în aceşti ani (jumătatea
secolului al XIX-lea şi primele decenii ale celei de-a doua jumătăţi a acestui
secol) o zonă separată din punct de vedere administrativ, astfel că toate
problemele referitoare la relaţiile româno-sârbe (şi nu numai) trebuie privite
ca o parte componentă a realităţii social-economice, politice, culturale şi
370

confesionale caracteristice pentru întregul Banat. Trebuie doar specificat
faptul că în părţile vestice ale acestei provincii (care se găsesc azi în partea
sârbească a Banatului) existau condiţii mai deosebite decât în alte părţi
aparţinătoare acestei provincii, pornind de la faptul că românii erau numeric
inferiori sârbilor şi, prin aceasta, şi expuşi unei asimilări mai puternice decât
în alte părţi ale Banatului, unde consemnăm o situaţie opusă celei amintite,
anume, sârbii fiind inferiori din punct de vedere numeric erau expuşi
procesului de românizare, situaţie care va continua, în ambele cazuri
amintite, şi în urma delimitării în Banat dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor şi România şi care va duce la o asimilare şi mai accelerată de
ambele părţi.
Separarea bisericilor: cazul unor localităţi din Banatul sârbesc
Despărţirea bisericească la Satu Nou (azi Banatsko Novo Selo), o
puternică comună mixtă în apropiere de Panciova, care a avut loc în 1872,
este fără doar şi poate cea mai importantă, având în vedere numărul mare de
români care au trăit în această localitate, reprezentând şi în zilele noastre
localitatea cu cel mai mare număr de etnici români din Provincia Autonomă
Voivodina. O anumită tensiune în procesul de desfăşurare a lucrărilor
comisiei de separare totuşi a fost prezentă. După cum afirmă corespondentul
gazetei Pančevac1, neînţelegerile dintre români şi sârbi la Satu Nou au
început „în urmă cu 12 ani”, deci prin 1860. Comisia care a ieşit la faţa
locului ca să rezolve problema despărţirii a fost alcătuită din protopopul
Živković şi dr. Svetislav Kasapinović, din partea sârbilor, respectiv
protopopul Simeon Dimitrievici, supralocotenentul Ioan Balnojan (dealtfel
originar chiar din Satu Nou) şi Ioan Bartolomei din partea românilor şi, în
fine, maiorul Ananija Momirović, din partea autorităţilor. Anumite
momente neplăcute nu au putut fi evitate, atunci când capelanul Trifon
Militariu i-a insultat pe sârbi, acesta fiind însă îndepărtat de la adunare de
însăşi tatăl său, parohul Pavel Militariu. Totuşi, despărţirea s-a terminat cu
bine şi cele două părţi s-au salutat prieteneşte. Românii au reţinut biserica,
dar trebuiau să plătească sârbilor o despăgubire de 25 000 de forinţi, în trei
rate într-o perioadă de cinci ani. Sârbii au primit un sfert din capitalul
bisericii, 45 jugăre de pământ, o clădire în care se găsea şcoala sârbească şi
clopotul cel mic de la biserică, cu inscripţia „kralj Stefan Dečanski” (regele
Stefan Dečanski). Condiţia a fost ca românii să achite prima rată până la
finea lunii aprilie 1875, în caz contrar vor pierde biserica. După plătirea
acestei rate, termenul pentru rata a doua a fost relativ scurt, astfel că au fost
1

Pančevac, nr. 84 din 22 octombrie 1872, p. 4.
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întâmpinate anumite dificultăţi în colectarea sumei necesare de 6000 florini
pentru achitarea acesteia. Parohul Pavel Militariu, susţinut de comitetul şi
sinodul parohial, a reuşit să obţină sprijinul celor care puteau să ajute
financiar în acele clipe grele. Cel mai mare ajutor a fost oferit de notarul
comunal Nicolae Ciavoşchi, „carele s-au aretatu pre acestu terenu de mare
ingrigire a nostra, ca unu adevaratu fiu alu bisericei şi natiunei romane”2,
împrumutând din banii săi suma de 300 florini. Toate problemele legate de
separarea de la Satu Nou s-au terminat cu bine, astfel că în această localitate
va fi stabilit, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, sediul
protopopiatului ortodox român al Panciovei, păstorit ani în şir de Trifon
Miclea.
Pe data de 23-24 septembrie 1872 comisia delegaţională a fost şi la
Maramorac, o localitate din apropierea orăşelului Cuvin, la lucrările acesteia
participând din partea sârbilor dr. Milosavljević, iar din partea românilor
protopopul Simeon Dimitrievici şi Ioan Balnojan, din partea consistoriului
sârb protopopul Stefanović, iar din a celui român Ioan Bartolomeiu.
Autorităţile politice au fost reprezentate de colonelul Karapandžić.
Reprezentantul sârbilor din Maramorac, Sava Spernjak, susţinând că
majoritatea românilor din această localitate nu doresc despărţirea, din cauză
că fiind săraci nu pot sprijini înfiinţarea unei parohii noi, propune ca fiecare
familie de români să fie întrebată separat dacă doreşte despărţirea sau
convieţuirea cu coreligionarii sârbi în aceeaşi parohie, cu condiţia ca
slujbele să se ţină şi în limba română. Românii au răspuns în majoritate că
doresc alipirea „la Sebeş”. La terminarea anchetei însă, sârbii aveau 55 de
voturi mai mult decât românii, astfel că după dezbaterile purtate s-a
proclamat despărţirea românilor, însă edificiul bisericii a rămas sârbilor,
românii primind o derspăgubire de 12 000 forinţi, care va fi plătită într-o
perioadă de 10 ani3.
Au existat însă şi cazuri contrare, în care în unele localităţi mixte, în
special la Marcovăţ, localitate din apropierea Vârşeţului, are loc
românizarea populaţiei sârbeşti, proces finalizat până la sfârşitul secolului al
XIX-lea. Dintr-un raport al comisiei care a participat la despărţirea
bisericească din această localitate4, reiese că în anul 1873 la Marcovăţ au
trăit 763 de români şi 139 de sârbi, însă s-a dovedit că numeroase familii,
atât dintre cele sârbeşti, cât şi dintre cele româneşti, aveau o identitate
confuză, fapt confirmat de afirmaţia prin care „capii acestor familii,
2

Albina, nr. 46-47, 1876
Pančevac, nr. 85 din 26 octombrie 1872, p. 3
4
Albina, nr. 22, 1873
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declarate de serbe, cu preotulu Vincenţiu Ugrinu în frunte, se infacisiara
naintea comissiunei, spunendu-se de serbi, pana candu densi toti pana la
unulu, atat dupa esterioru, adeca faptura, portu si limba, nu se deosebiau de
locu de catre conlocuitorii loru romani!” Despre preotul Ugrin (Ogrin) aflăm
că a fost şi catihetul elevilor de la şcoala românească din Marcovăţ, având,
în anul şcolar 1865/66, în total 68 de elevi, dintre care 37 băieţi şi 31 fete5.
În sfârşit, despărţirea a avut loc, sârbii şi-au ridicat din banii primiţi ca
despăgubire o casă de rugăciuni, însă românizarea începută cu decenii în
urmă nu putea fi oprită, astfel că se termină deja pe la sfârşitul aceluiaşi
secol (la 1897 preotul sârb Mihailo Čipić părăseşte parohia, care astfel se
stinge).
Nici în oraşele Banatului sârbesc situaţia nu se deosebea esenţial de
cea de la sate. Atât tradiţia orală, cât şi unele izvoare scrise din secolul al
XVIII-lea confirmă prezenţa unui număr mare de români la Vârşeţ, care dea lungul secolelor a fost principalul centru economic, confesional, cultural şi
şcolar al acestei părţi a Banatului şi al populaţiei româneşti de acolo. Despre
prezenţa românilor la Vârşeţ scriu şi primii istorici români bănăţeni ai
secolului al XIX-lea, în special Nicolae Tincu Velia. Conscripţia parohiei
ortodoxe din Vârşeţ din anul 1796 (Popović 1955: 284-290) arată un număr
mare de familii româneşti, dintre care unele deja au fost sârbizate, dovadă
că, după toate probabilităţile, asimilarea românilor a fost deja în toi în
această perioadă. Şi Tincu Velia6 ne informează că foarte multe familii
româneşti din Vârşeţ s-au sârbizat, astfel că este foarte greu să stabilim
numărul românilor în acest oraş bănăţean în condiţiile în care procesul de
sârbizare a fost în toi. Despărţirea bisericească din 1865 a dus la formarea
unui protopopiat ortodox român cu sediul la Vârşeţ, în cadrul Eparhiei
Caransebeşului, avându-l de primul protopop chiar pe Tincu Velia. Parohia
românească în acel moment nu se putea înfiinţa, din cauza numărului mic de
români în oraş, respectiv din lipsa de identitate a populaţiei româneşti din
cartierul Ciucur-mala, aşa după cum amintesc unii autori (Milovan 1953:
154; Liuba 1937: 148). Prin fluxul de populaţie din zonele rurale învecinate,
ca urmare a prosperităţii economice de care s-a bucurat Vârşeţul în perioada
dualismului, numărul de români creşte, ceea ce va rezulta cu înfiinţarea
parohiei (1907).
A.P.V. (Arhiva Protopopiatului Ortodox Român al Vârşeţului), Conspectul despre copii
harnici şi datori a cerceta scola precum şi despre aceea carii cercetară scola pre anulu
1865/6 facutu.
6
În lucrarea sa: Istorioară bisericeasdcă politico-naţională..., Sibiu, 1865
5
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Spre timpurile mai noi
După terminarea procesului de despărţire a bisericilor şi de împărţire
a averii bisericeşti comune, relaţiile la nivel local vor fi în continuare bune,
atât în localităţile deja amintite, în care, după cum am văzut, a avut loc
procesul de separare începând cu anii şaptezeci ai secolului al XIX-lea, cât
şi în alte localităţi, în care populaţia sârbească se colonizează începând cu
perioada interbelică, prin înfiinţarea aşa-numitelor „colonii” (Vladimirovaţ,
Seleuş...). Concret, la Petrovasâla (azi Vladimirovaţ), colonia sârbească se
înfiinţează în anul 1922, la 2 km depărtare de sat, lângă gara de trenuri
(Măran 2008: 23). Totodată se înfiinţează şi parohia ortodoxă sârbă, însă
având în vedere depărtarea Coloniei de localitatea propriu-zisă, încă nu se
putea vorbi de o concretizare a relaţiilor între biserica ortodoxă sârbă şi cea
română. În perioada postbelică, în special de la sfârşitul anilor cincizeci şi
începutul anilor şaizeci, creşte numărul cetăţenilor de etnie sârbă şi în
localitatea Vladimirovaţ, însă împrejurările social-politice, în care în
condiţiile introducerii comunismului în Iugoslavia biserica a fost
marginalizată, relaţiile dintre cele două biserici au fost aproape inexistente.
Totuşi, amintim faptul că în anul 1963, cu ocazia sărbătoririi centenarului de
la sfinţirea edificiului bisericii ortodoxe române, la sf. Liturghie au
participat atât preoţi români, cât şi sârbi: protopopul Aurel Uroş, preoţii
Mihajlov şi Milan Smiljanić din Belgrad, Tiberiu Popovici, Iuliu Zgârgea şi
preotul local Valeriu F. Perin (Măran 2013: 9). Acţiuni comune mai ample
ale celor două biserici surori la Vladimirovaţ nu întâlnim nici azi, în afara
participării ambilor preoţi la tăierea colacului de sf. Sava (patronul şcolilor
din Serbia) la şcoala generală din localitate, sau mai recent, participarea
preotului ortodox sârb la hirotonirea preotului ortodox român (octombrie
2012) şi la liturghia arhierească cu ocazia aniversării jubileului de 150 de
ani de la sfinţirea edificiului bisericii ortodoxe române (10 noiembrie 2013),
la care pe lângă P.S.S. Daniil Stoenescu, episcop de Dacia Felix, a participat
un sobor de 16 preoţi.
Relaţii interconfesionale sârbo-române la răspântie de milenii
În alte localităţi, în care sârbii şi românii convieţuiesc de secole în şir
şi unde despărţirea bisericească s-a terminat prin înţelegere, după cum am
amintit în rândurile de mai sus, relaţiile dintre biserica ortodoxă română şi
cea sârbă au continuat să aibă o intensitate şi un conţinut bogat, moştenit din
vremurile anterioare. Din discuţia purtată cu preotul ortodox român din
Alibunar7, protopopul Ionel Mălaimare, am aflat detalii interesante
7

Interviu realizat pe data de 14 noiembrie 2013.
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referitoare la relaţiile interconfesionale româno-sârbe în câteva localităţi
mixte din Banatul sârbesc. Anume, protopopul Mălaimare a fost la începutul
carierei sale preot la Doloave (1978-1987) şi Maramorac (1982-1987), iar în
1987 devine preot la Alibunar, unde slujeşte şi azi8. Părintele Mălaimare nea mărturisit că încă în anii pe când era elev la seminarul teologic din
Belgrad, a fost prezent de multe ori la ambele biserici din localitatea sa
natală Satu Nou. A cântat în strană în ambele biserici, care au acelaşi hram:
Pogorârea Duhului Sfânt. În prima zi de sărbătoare a cântat în biserica
românească, iar în a doua zi – în cea sârbească. În anul 1965, la iniţiativa
elevului teolog Ionel Mălaimare, corul Seminarului teologic din Belgrad a
participat la sf. Liturghie de Rusalii la biserica ortodoxă sârbă din Satu Nou,
prilej cu care s-a făcut şi o vizită la biserica ortodoxă română.
Devenind preot în localitatea Doloave, a participat activ în viaţa
duhovnicească de acolo. Interlocutorul nostru ne mărturiseşte că legăturile
bisericeşti sârbo-române la Doloave sunt foarte intense. Toate cele trei
edificii ortodoxe din această localitate (una românească şi două sârbeşti) au
acelaşi hram: Strămutarea moaştelor sf. Nicolae, care la români se
sărbătoreşte pe 9 mai, iar la sârbi pe 22 mai. Vizitele reciproce sunt foarte
frecvente. Atât preoţii, cât şi cantorii şi corurile bisericeşti (pe lângă
enoriaşi) se vizitează reciproc cu ocazia hramului, participând împreună la
sf. Liturghie. Astfel de vizite şi de participări comune au loc şi cu alte ocazii
(cununii, botezuri, înmormântări). În special este interesantă participarea
comună la slujba oficiată de sf. Ilie. Anume, în apropierea localităţii există
un izvor închinat acestui sfânt creştin, faţă de care atât credincioşii români,
cât şi credincioşii sârbi, au o evlavie deosebită, considerându-l izvor comun.
În fiecare an, în ziua de pomenire a sf. Proroc Ilie, pe stil vechi (la 2 august),
credincioşii ambelor biserici participă la slujba de priveghere în preziua
sărbătorii, iar în ziua de prăznuire - la sf. Liturghie, care de obicei este
oficiată de episcopul ortodox sârb de la Vârşeţ şi de un sobor mare de preoţi
– sârbi şi români. La priveghere se slujeşte slujba vecerniei şi a utreniei şi
cei prezenţi se împărtăşesc cu apa de la izvor. În urmă cu două decenii, la
acest izvor a fost zidită şi o bisericuţă, prin contribuţia tuturor credincioşilor
din Doloave. La aceste slujbe vin şi credincioşi din localităţile învecinate.
Protopopul Ionel Mălaimare este născut în anul 1947 la Satu Nou. Primele două clase ale
seminarului teologic îi frecventează la Belgrad, pentru ca apoi să se transfere la Seminarul
teologic din Caransebeş, pe care îl termină în 1978, când este hirotonit întru preot, primind
să păstorească parohia ortodoxă română din Doloave. În acelaşi timp a continuat şi studiile
la Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1982. (vezi şi: Roşu, 2011:
57-58)
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Legăturile bisericeşti sârbo-române la Doloave constă şi în
sprijinirea reciprocă a preoţilor. Astfel, există cazuri în care preotul român
slujeşte sf. Liturghie într-una din bisericile sârbe din localitate. Dacă slujeşte
singur la o nuntă sau la un botez la care naşul sau unul dintre părinţi este
sârb, atunci preotul român oficiază slujba în ambele limbi. În astfel de
cazuri, preotul sârb oficiază slujba doar în limba sârbă, pentru că nu
cunoaşte limba română.
Părintele Mălaimare a avut aceeaşi experienţă şi în localitatea
Maramorac, vecină cu Doloave, care la fel are populaţie amestecată sârboromână.
La Alibunar situaţia este asemănătoare. Cele două biserici ortodoxe
– cea română şi cea sârbă – se găsesc una lângă alta, cea sârbă având hramul
Buna Vestire (se sărbătoreşte pe 7 aprilie, după calendarul vechi), iar cea
română - Sântămăria Mare (se sărbătoreşte pe 15 august, după calendarul
nou). Preotul ortodox român şi cel sârb slujesc împreună de sf. Sava, la cele
două şcoli – Liceul economic şi Şcoala generală, cât şi la sf. Liturghie la
biserica sârbească. În anul 2005 părintele Mălaimare a fost naşul bisericii
ortodoxe sârbe. În noaptea Învierii, procesiunea este oficiată la Alibunar de
către preoţii şi credincioşii ambelor parohii, cu participarea a peste 1000 de
persoane. Se înconjoară împreună parcul din localitate şi se cântă „Învierea
ta Hristoase” în ambele limbi. Această practică a fost introdusă în anul 1993,
deoarece până atunci autorităţile comuniste nu au permis ieşirea coloanelor
de credincioşi din incinta bisericilor, în noaptea Învierii. Şi în cazul
Alibunarului, amintim existenţa izvoarelor cu apă tămăduitoare, dintre care
la unul („cel din Dol”) (Водице 1996: 173) se oficiază slujbe comune de
către preoţii celor două biserici ortodoxe, de sărbătoarea Înălţării Domnului,
în prezenţa credincioşilor aparţinători ambelor biserici.
Relaţiile ambelor biserici ortodoxe din Alibunar faţă de biserica
catolică din această localitate nu au un conţinut asupra căruia trebuie să ne
reţinem prea mult atenţia. Putem aminti doar faptul că preoţii ortodocşi – cel
român şi cel sârb, au fost invitaţi cu ocazia sfinţirii turlei bisericii catolice
din Alibunar, eveniment care a avut loc la 11 octombrie 1998. Cu această
ocazie, cei doi preoţi ortodocşi au discutat cu Laslo Hužvar, episcopul
romano-catolic din Zrenianin, care a fost prezent la manifestare (Monografia
Alibunarului, 1998: 99-100). De menţionat faptul că din cauza numărului
mic de credincioşi, parohia romano-catolică din această localitate nu are
preot, serviciile divine fiind oficiate de preotul romano-catolic din
localitatea Jermenovci.
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Comunităţile confesionale tradiţionale şi neo-protestanţii din zona
Vârşeţului
În afară de Biserica Ortodoxă Sârbă şi de Biserica Ortodoxă
Română, în localităţile Banatului de Sud sunt prezente şi mici comunităţi
confesionale, aşa-numiţii neoprotestanţi (Đurić-Milovanović, 2009: 204205). Românii ortodocşi din Banatul sârbesc se găsesc din punct de vedere
administrativ în cadrul Episcopiei de Dacia Felix, care aparţine Patriarhiei
Române. Cu toate că este alcătuită în majoritate din ortodocşi, comunitatea
românească reprezintă un exemplu foarte bun al diversităţii confesionale în
cadrul unei comunităţi etnice, cu toate că la prima vedere acest comunitate
etnică pare monoconfesională. Astfel, pe lângă românii ortodocşi, în
comuna Vârşeţ sunt prezenţi şi românii greco-catolici, nazarineni, baptişti,
adventişti şi pentricostali. Majoritatea comunităţilor neo-protestante au luat
naştere la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea,
de la nazareni, care sunt cei mai vechi, peste baptişti, adventişti şi
penticostali. În aproape toate localităţile Banatului de Sud (sârbesc) sunt
prezenţi şi membrii unora din comunităţile neo-protestante amintite şi de
aceea considerăm că ar fi bine să dăm câteva aprecieri asupra atitudinii
bisericilor tradiţionale faţă de micile comunităţi confesionale de pe acest
spaţiu.
În ceea ce priveşte atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de
membrii micilor comunităţi confesionale, aceasta este în mare parte negativă
şi este împovărată de problema conversiunii şi a trecerii unui anumit număr
de credincioşi de la biserica ortodoxă la comunităţile neo-protestante.
Percepţia negativă a comunităţilor neo-protestante provine deseori din
dezinformarea oamenilor, în special a celor din mediile urbane, care ştiu mai
puţine despre doctrinele neo-protestante decât oamenii de la sat. Majoritatea
comunităţilor neo-protestante au luat naştere mai întâi în mediile rurale,
pentru ca abia mai târziu astfel de comunităţi să apară şi la Vârşeţ. Percepţia
negativă a neo-protestanţilor în acest mediu deseori se manifestă prin
folosirea noţiunii de „sectari” care în mod simbolic reprezintă relaţia
societăţii faţă de micile comunităţi confesionale. Pentru a diminua stigma
existentă în jurul lor, aceşti credincioşi favorizează adoptarea termenului de
„neo-protestanţi”, care se foloseşte frecvent în limba română.
Aceeaşi atitudine faţă de comunităţile neo-protestante o are şi
Biserica Ortodoxă Sârbă, atât la Vârşeţ, cât şi mult mai larg.
Biserica Greco-Catolică din Marcovăţ are o atitudine faţă de neoprotestanţi asemănătoare Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă ortodocşi şi
greco-catolici, la Marcovăţ există şi o mică comunitate de adventişti. Faţă de
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adventişti, ca şi faţă de alţi neo-protestanţi, greco-catolicii manifestă o
oarecare distanţă, subliniind că greco-catolicii sunt creştini şi că colaborează
numai cu alţi creştini, cum ar fi biserica ortodoxă română şi sârbă. Prin
urmare, este evident că distanţa socială dintre biserica ortodoxă şi cea grecocatolică este mai mică decât distanţa acestora faţă de comunităţile neoprotestante. Pentru greco-catolici, neo-protestanţii reprezintă „secte” cu care
nu întreţin niciun fel de contact (pe plan confesional, evident) la nivel local.
Biserica greco-catolică română, la nivelul comunei Vârşeţ, întreţine
colaborare cu Biserica Ortodoxă Română şi cu Biserica Romano-Catolică,
pe când cu Biserica Ortodoxă Sârbă participă la evenimentele publice
organizate în acest oraş.
Pe baza cercetărilor realizate, se poate observa că, în ciuda faptului
că nu există un dialog oficial între conducătorii acestor confesiuni, au fost
întâlnite numeroase cazuri de bună vecinătate şi prietenie între ortodocşi şi
neo-protestanţi în cadrul acestor comunităţi locale. În România, biserica
baptistă este considerată de comunitate confesională tradiţională şi se bucură
de mai multe drepturi în faţa legii decât în Serbia, astfel că şi atitudinea
Bisericii Ortodoxe Române s-a schimbat în ultimii ani, încât unii preoţi
ortodocşi îi numesc pe baptişti drept „fraţi creştini”. Interlocutorii au amintit
şi câteva exemple de atitudine pozitivă a bisericii ortodoxe române locale
faţă de penticostali, care din anul 2009 organizează în localitatea Voivodinţ
de lângă Vârşeţ aşa-numita „Tabără pentru copii”. Pe lângă aceasta,
cursurile de religie ortodoxă care au fost introduse în şcoală sunt frecventate
şi de copii din diferite familii de neo-protestanţi, având în vedere faptul că
legea nu le asigură posibilitatea de a frecventa cursurile de religie neoprotestantă în şcoli, acolo unde sunt elevi puţini. Unii credincioşi ortodocşi
români au descris relaţiile lor faţă de nazarineni ca relaţii de prietenie, cu
specificarea că în viaţa cotidiană nu vorbesc cu aceştia despre religie. Cea
mai mare distanţă socială pe scala acceptare/refuzare există faţă de
nazarineni şi adventişti, iar cea mai mică faţă de baptişti şi penticostali. În
mediul multietnic şi multiconfesional al Banatului, cu toate că în majoritate
ortodocşi, românii au trecut la diferite comunităţi neo-protestante, ceea ce a
contribuit în mare măsură la îmbogăţirea vieţii confesioale la această
comunitate etnică. Indiferent de faptul că anumite comunităţi confesionale
sunt prezente deja de decenii în şir, ele şi în continuare provoacă o atenţie
deosebită a bisericilor tradiţionale, astfel că relaţiile interconfesionale pe
acest spaţiu sunt în continuare foarte dinamice.
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Concluzii
În concluzie, se poate aprecia că relaţiile interconfesionale românosârbe în localităţile Banatul sârbesc au trecut în decurs de aproape două
secole prin mai multe faze, de la convieţuirea în cadrul aceleiaşi
administraţii cu sediul la Sremski Karlovci, peste lupta de emancipare
confesională şi culturală a românilor bănăţeni, până la separarea bisericească
şi continuarea convieţuirii şi a colaborării între parohiile, preoţii şi
credincioşii sârbi şi români, câteodată în condiţii vitrege, în perioada
comunistă şi, în sfârşit, până la restabilirea acestor relaţii în condiţiile
democratizării societăţii la început de mileniu. Atitudinea acestor biserici
tradiţionale faţă de confesiunile neo-protestante apărute în decursul
secolului trecut, şi invers, este una care încă nu contribuie pe deplin la
formarea unei societăţi în care ar fi depăşite toate prejudiciile acumulate dea lungul secolelor, dar progresul făcut în ultimul timp în acest sens totuşi ne
face să privim asupra viitorului acestui proces cu mai mult optimism.
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Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din Episcopia
Aradului
Diac. dr. Gheorghe Hodrea*
Între obiectele de cult dăruite bisericilor din Episcopia Aradului de
către credincioşi, preoţi sau episcopi sunt şi clopotele. Obiect de cult de
mare însemnătate, clopotul, marchează sonor viaţa credincioşilor dintr-o
parohie. Astfel, clopotul cheamă la slujbe, punctează momentele cele mai
importante ale serviciilor divine, anunţă trecerea la cele veşnice a viilor,
readuce în amintire chipurile morţilor, măsoară timpul marcând sonor
momentele zilei şi ale nopţii (rol de ceas sătesc public), anunţă primejdiile
(războiul, focul devastator, inundaţiile, bolile contagioase necruţătoare,
năvălirea altor popoare), împrăştie norii, „cheamă” ploaia, … toate aceste
fiind posibile prin îndemânarea clopotarului atent ales de către comunitatea
parohiei şi retribuit uneori în bani alteori în cereale.
Pentru a reda sunetele muzicale cât mai fidel producătorii clopotelor
foloseau formule doar de ei ştiute care vizau atât forma acestora, tehnologia
turnării precum şi compoziţia. „Metalele din care se turnau clopotele erau
arama (77-80%), cositorul (20-23%), mai rar oţelul şi bronzul, material
greu de procurat … Tonul clopotului atârna de la forma lui şi de la
proporţia dintre înălţimea, cuprinsul şi grosimea pereţilor”1.
Aşadar, pentru comunitatea religioasă, clopotul avea şi are şi în
zilele noastre mai multe funcţii. Astfel, „delimita ajunul unei sărbători
religioase sau începutul şi fazele prin care se trece la sfintele slujbe; anunţa
în viaţa satului moartea unui membru al comunităţii locale sau din cele
învecinate; marca în memoria enoriaşilor timpul scurs de la trecerea lui la
cele veşnice (6 săptămâni, 6 luni, un an); anunţa o invazie; bătea «într-o
ureche» anunţând un incendiu la casa cuiva. Tradiţia atribuie clopotelor
calitatea de a putea îndepărta vijeliile şi furtunile care se abăteau asupra
hotarului, practică întrebuinţată şi astăzi, atât în satele de pe vale Crişului
Alb cât şi în cele de pe valea Mureşului”2.
* Diacon Dr. Gheorghe Hodrea, Parohia Ortodoxă Română Arad – Centru.
1
Pavel Vesa, Bisericile de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Arad, Edit. Mirador,
2000, p. 37.
2
Idem, Episcopia Aradului, Istorie, Cultură, Mentalităţi (1701-1918), Cluj-Napoca, Edit.
Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 420.
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Avându-se în vedere deosebita însemnătate spirituală a clopotului,
acesta înainte de a fi montat în turnul bisericii era sfinţit şi binecuvântat de
către episcopul locului sau de către delegatul acestuia (protopop sau preotul
parohiei) la sfârşitul Sfintei Liturghii, în cadrul unei slujbe solemne la care
participau toţi credincioşii parohiei împreună cu dăruitorii şi oficialităţile
locale. Date despre istoria clopotului în Episcopia Aradului apar destul de
târziu, de menţionat însă că „cel mai vechi clopot din aceste părţi despre
care avem informaţii, este cel din 1722 donat bisericii din Cicir de
căpitanul sârb Simeon Radocanachi şi are următoarea inscripţie: «Acesta
clopotu asiadia Simeon Radocanachi capetanulu Cicirului înfrumuseţiatu
mucenicu George v.v.i. O anno 1722»”3.
Începând din anul 1840, cele mai multe clopote ale bisericilor din
Episcopia Aradului au fost turnate în Arad, în atelierele turnătoriei Frideric
Honig. Mai apoi, începând din anul 1880, parohiile din Episcopia Aradului
au comandat clopote atelierelor turnătoriei lui Antoniu Novotny din
Timişoara. Dovadă că atelierele acestor două fabrici de clopote erau la mare
căutare, sunt clopotele cu inscripţiile producătorilor, aflate în multe din
bisericile din Episcopia Aradului. Oferta precum şi serviciile oferite
cumpărătorilor sunt pe larg prezentate, spre exemplu, în reclamele din
paginile ziarului „Românul”, apărut Sâmbătă, 16 Novembre 1912. Astfel,
Frideric Honig – turnătorie şi fabrică de clopote, situată în Arad, str.
Rakoczi, nr. 11-29, premiată în anul 1890 cu cea mai mare medalie de stat,
îşi prezenta obiectul de activitate după cum urmează: „Cu garanţie pe mai
mulţi ani şi pe lângă cele mai favorabile condiţii se – recomandă clopotele
sale cu patent ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul că faţă cu orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi cu sunet adânc – se face o
economie de 20 – 30 percente la greutatea metalului. Recomandă totodată
clopote de fer ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror
întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai mari clopote
se pot trage fără să se clatine turnul. Recomandă apoi transformarea
clopotelor vechi în coroană de fer, ce se pot învârti cum şi turnarea din nou
a clopotelor vechi sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o
suprasolvire neînsemnată.
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni – la dorinţă se trimit gratis”4.
Premiată cu medalia cea mai mare la expoziţia milenară din
Budapesta în 1896, „Turnătoria de clopote. – Fabrica de scaune de fier
3

Ibidem, p. 421; Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Arad, Istoricul Parohiei Ortodoxe
Române Cicir, dosar 5/1967, f. 2-3.
4
Românul, Arad, anul II (1912), nr. 244, duminică 4/17 Noemvrie 1912, p. 10.
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pentru clopote alui ANTONIU NOVOTNY, TIMIŞOARA – FABRIC. Se
recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de nou a
clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie
de mai mulţi ani, provăzute cu adjustări de fier bătut, construite spre a le
întoarce în uşurinţă în or ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o
lăture fiind astfel scutite de crepare – Sunt recomandate cu deosebire
CLOPOTELE GĂURITE, de dânsul inventate şi premiate în mai multe
rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară – ca violin – cu găuri ca
figura S şi au un ton mai intensive, mai adânc, mail impede, mai plăcut şi cu
vibrare mai voluminoară decât cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot
patentat de 327 klg, este egal în ton cu un clopot de 461 kilograme patentat
după sistemul vechiu. – Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier
bătut, de sine stătătoare, - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare
de fier bătut – ca şi spre turnarea de toace de metal. – Preţuri-curente
illustrate trimit gratuit”5.
Parohiile arădene, au cumpărat clopote şi de la fabrica lui Josif
Biszak din Ghioroc. În turnătoria acestuia au fost confecţionate clopotele
parohiilor: Beliu (un clopot, în anul 1929), Drauţ (două clopote, în anul
1933), Pâncota (două clopote, în anul 1922), Honţişor (un clopot, în anul
1930) şi Brazii (un clopot, în anul 1931). O altă turnătorie de la care au fost
achiziţionate clopote pentru câteva dintre bisericile arădene a fost Fabrica de
clopote „Oituz” din Bucureşti. De la această fabrică au achiziţionat 2
clopote în anul 1924 credincioşii bisericii din Camna, în anul 1925 locuitorii
din Ostrov au achiziţionat 2 clopote iar în anul 1926 locuitorii din Fiscut au
achiziţionat tot 2 clopote. Locuitorii din parohia Pilu au cumpărat în anul
1922 trei clopote a căror provenienţă a fost înscrisă în Inventarul parohiei ca
fiind – „Fabrica Nicolae Ionescu, Bucureşti” (denumirea exactă fiind „Altelier Le Maitre din Bucuresti - Fabrica Romana de clopote, policandre
si sfesnice bisericesti - Nicolae Ionescu – Furnisorul Curtii Regale”).
Dăruiri de clopote, menţionate în Protocoalele sinoadelor
Eparhiei Aradului (sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului XX)
Paginile protocoalelor sinoadelor Eparhiei Aradului abundă în
dăruiri de clopote, semn că rolul şi rostul clopotului au fost bine înţelese din
totdeauna de către cei ai căror vremelnicie a fost marcată prin ritmicitatea şi
continuitatea transmisă de acesta. Exemplele ce vor urma sunt garanţii ale
respectului faţă de clopot – obiect bisericesc fără de care viaţa cotidiană
5

Ibidem.
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spirituală şi materială, în special a localităţilor din mediu rural, îşi pierde
înţelesul şi bunul mers: în anul 1890 a dăruit „Florea Iancu din Temisiesci
un clopot” (Protocolul din anul 1891, p.28); în anul 1891, credincioşii
întregii comunităţi, „poporeni din Cil au contribuit cu totii pentru clopote
un pretiu de 550 fl.” (Protocolul din anul 1892, p.29); în anul 1892, în
Cladova, „Nicolau Darabantiu si Anic’a soci’a lui au daruit bisericei
pentru cumperarea clopotelor 100 fl.” (Protocolul din anul 1893, p.25); în
anul 1894, „Bisericii din Totvaradia i-au procurat poporenii: Sofroniu
Cădriu şi soţia un clopot în preţ de 425 fl.er Trandafir Deac un alt clopot în
preţ de 75 fl.” (Protocolul din anul 1895, p.69); în anul 1896 „Ioan Călusier
din Semlac au făcut s. Biserici pe spesele proprii un clopot în preţ de 1125
fl.”; Dl. Dimitrie Curta notariu com. şi soţia Irma a daruit s. Biserici din
Prăjeşti un clopot în preţ de 160. fl. (Protocolul din anul 1897, p.29); în anul
1897, „Pentru nou edificata biserică din Drauţ au dăruit Dnele Teresia
Patrubani, Regina Daniil şi Dl Grigorie Daniil un clopot în preţ de 200 fl;
Teresia Patrubani un alt clopot în preţ de 100 fl.”; „În Hălmăgel cu colecta
de la credincioşi s-au cumpărat un clopot în preţ de 50 fl.”; „În Zimbru, ...
pentru fondul procurării unui clopot au contribuit administratoarele
domeniului contelui R. Zselenszky 7 fl. 80 cr.”; „În Cuveşdia poporenii au
contribuit la achitarea preţului unui clopot 101 fl.” (Protocolul din anul
1898, p.17, 18, 19, 20); în anul 1898 „pentru biserica din Ţella credinciosul
Toma Găletariu a dăruit un clopot în preţ de 555 fl.” (Protocolul din anul
1899, p.82); în anul 1899 „în comuna Chelmac mai mulţi credincioşi au
contribuit 157 corone 80 fileri, cari s-au întrebuinţat pentru turnarea din
nou a unui clopot” (Protocolul din anul 1900, p.120, 121); în anul 1900, au
dăruit în „Bocsig: coriştii gr. or. un clopot de 5 Mm.: 1400 cor.”;
„Monoştur: Mai mulţi credincioşi au contribuit cu: 195 cor. 40 fil. la
turnarea clopotului mare” (Protocolul din anul 1901, p.114, 117); în anul
1901 în „Mândruloc: Mihai Ducău a dăruit sfintei biserici un clopot, în preţ
de: 1400 coroane”; „Milova: Mai mulţi credincioşi au dăruit sf-tei biserici
un clopot, în preţ de 364 cor.”; „Chelmac: Pentru facerea unui al 3-lea
clopot au contribuit la colecta benevolă: a) Mai mulţi credincioşi 152 cor.
:b) Escelenţia Sa contele Lataur 100 cor. De tot: 251 cor.” (Protocolul din
anul 1902, p.124, 129, 130); în anul 1903 „Arad: P. S. Sa Domnul Episcop
Ioan I. Papp un clopot în preţ de 8087 coroane”; „Văsoia: La cumperarea
unui clopot pe lîngă Ven, Consistor aradan a mai contribuit Ioan Bogdan şi
urbarialiştii” (Protocolul din anul 1904, p.79, 82); în anul 1905 „AradGaiu: George Bran şi soţia Sida un prapore şi icoana înmormântării 160
cor. Colectă de mai mulţi credincioşi, pentru facerea unui clopot 300
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coroane”; „Lupeşti; Maxim Moţ, un clopot în preţ de 200 cor.” (Protocolul
din anul 1906, p.82, 92); în anul 1907 „Dezna: Ioan Faur, la cumpărarea
clopotelor a contribuit cu 50 cor.; mai mulţi credincioşi la cumpărarea
clopotelor au contribuit cu 114 cor.” (Protocolul din anul 1908, p.115); în
anul 1909 „Ilteu: ... Aurel Marcu, un tas şi un clopoţel cu 21 cor.”
(Protocolul din anul 1910, p. 98); în anul 1910 „Răpsig: Urbarialiştii, un
clopot în preţ de 2600 cor.” (Protocolul din anul 1911, p.89); în anul 1911
„Roşia: George Bodea preot, un clopot 100 cor.”; „Dorgoş: ...; Femeile
române, un clopot 178 cor.” (Protocolul anului 1912, p.122, 128); în anul
1912 „Dieci: Ionas Gyula, un clopot la biserică 1200 cor.”; „Văsoaia: …
Mai mulţi credincioşi, pentru un clopot la biserică 254 cor. 80 fil.;
Urbarialiştii, pentru un clopot la biserică 135 cor. 90 fil.”; „Batta
:Feoromia Jucu şi George Groşanu, au dăruit bani pe seama clopotului şi
mai mulţi credincioşi din Batta” (Protocolul anlui 1913, p.116, 119, 121); în
anul 1913 „Tornea: Nicolae Ionescu şi soţia, clopotul mic din sp. Biserică
80 cor.; Ioţa Baba şi soţia, clopotul mic din sp. Biserică 80 cor.; Aurel
Băneşti şi soţia, clopotul al doilea 420 cor.; Traian Ianciu, şi soţia clopotul
cel mare 280 cor.; George Cornea şi soţia, clopotul cel mare 280 cor.; văd.
Andrei Orgovoci născ. Tina Baba, clopotul cel mare 100 cor.; văd, Dimitrie
Băneş năs. Ileana Ioanov, clopotul cel mare, 280 cor.; Alexa Ponta şi soţia,
280 cor.”; „Macea: L. Petrila, un clopot 200 cor.”; (Protocolul din anul
1914, p.90); în anul 1914 „Sintea: Vasile Dîrlea, ajutor la cumpărarea
clopotelor 100 cor.”; „Moneasa: Axentie Popa, un clopoţel 40 cor.”;
„Nadăş: Indrie Horga şi mai mulţi credincioşi, cumpărarea unui clopot 300
cor.”; „Cladova: Zaharie Todor, a testat pentru cumpărarea unui clopot
1000 cor.”; (Protocolul din anul 1915, p.107, 109, 111).
Aşa după cum se poate constata, aplecarea spre actul dăruirii de
clopote a avut-o uneori o singură persoană, alteori mai multe persoane
asociate, familii sau întreaga comunitate. Credincioşi de rând sau
personalităţi locale, nevoiaşi sau bogaţi, toţi aceştia au dăruit clopote sau au
contribuit cu bani pentru achiziţionarea acestora din convingerea că dăruind
menţin sau restabilesc relaţia de pace cu Divinitatea şi înţelegerea cu
semenii, asigurându-se astfel pacea şi ordinea socială precum şi starea de
odihnă a sufletelor celor plecaţi în lumea umbrelor, pentru a căror iertare de
păcate cei vii se roagă şi dăruiesc neîncetat.
Dăruiri de clopote, menţionate în Protocoalele sinoadelor
Eparhiei Aradului (sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului XX), în Istoricele (1967-1971) şi în Listele de inventariere
(1967-1969) ale parohiilor din Eparhia Aradului
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Documentele Eparhiei Aradului prezintă un număr impresionant de
clopote dăruite parohiilor arădene. Cu texte gravate ce cuprind date despre
dăruitori şi anii în care au fost dăruite, citate biblice sau strict numele
turnătoriei la care au fost executate, clopotele sunt menţionate în evidenţele
parohiilor împreună cu numele dăruitorilor şi sumele care au fost cheltuite
pentru achiziţionarea lor. Pentru o imagine cât mai clară a actului dăruirii de
clopote, în continuare, vom prezenta acest tip de dăruire separat, pentru
fiecare unitate administrativă bisericească ce încorporează parohiile în
protopopiatele din Episcopia Aradului: Arad, Ineu, Sebiş şi Lipova.
-Dăruiri de clopote în parohiile Protopopiatului Ortodox Român
Arad
Funcţie de mărimea parohiei şi implicit de cea a bisericii precum şi
funcţie de potenţialul financiar al credincioşilor, bisericile au primit prin
dăruire unul sau mai multe clopote. Integrate în viaţa comunitară a
parohiilor, clopotele bisericilor au şi ele istoria lor, istorie marcată adânc de
anii de pace dar mai ales de anii de război. Bunăoară, din Istoricul parohiei
Arad Centru, întocmit de preotul Macovei Octavian în anul 1968, aflăm că
„înainte de primul război mondial /1914 – 1918/ la catedrală (nn. Biserica
parohială) au existat următoarele clopote:
1/.Clopotul cel mare de 2254 kg. Donat de episcopul Ignatie I. Papp,
1903.
2/.Clopotul de 1200 kg. Donat de Sava Georgevici 1836.
3/.Clopot de 750 kg. Donat de enoriaşi, 1863.
4/.Clopot de 300 kg. Donat de Episcopul Sinesie Jivanovici 1764.
5/.Clopot de 200 kg. Dăruit de episcopul Procopie Ivacicovici 1863.
În timpul războiului mondial /1914 – 1918/ au fost recvirate de
armata austro – ungară clopotele de sub poziţiile: 1, 2, 3 şi 5.
În anul 1921, în locul clopotelor recvirate, s-au turnat şi aşezat în
turnuri următoarele clopote noui:
1/.Clopot de 782 kg. «Acest clopot al bisericii catedrale parohiale
ort.rom. din Arad cu hramul Sp. Ioan Botezătorul, s-a refăcut conform
inscripţiei de pe clopotul mare şi suplineşte clopotul dăruit la 1836 de către
fruntaşul parohial măestru Sava Georgevici. Turnat de Fr. Honig în Arad
1921.»
2/.Clopot de 387 kg. «Acest clopot al bisericii catedrale parohiale
ort.rom. din Arad, cu hramul Sp. Ioan Botezătorul, s-a refăcut conform
inscripţiei de pe clopotul mare şi suplineşte cele 2 clopote, dăruite ei la
1863 de către Episcopul locului Procopiu Ivancicovici şi altul de către
credincioşii comunităţii cestei biserici. Turnat de Fr.Honig, Arad 1921».
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3/.Clopot de 1883 kg. «Acest clopot şi cele două mai mici s-au
turnat cu cheltuiala Ministerului Cultelor, de sub şefia Ministrului O. Goga.
Din materialul închinat memoriei eroilor neamului românesc. De Ministrul
de război I. Răşcanu, cărui material Ministrul de Comunicaţii Gh. Văleanu
i-a dat transferarea liberă pe C.F.R. înspre înlocuirea clopotelor recvirate
de armat austro – ungară din turnurile catedralei ort.rom. din Arad cu
hramul Sp. Ioan Botezătorul. Turnat de Fr. Honig 1921. Refacerea s-a
efectuat în al şaptelea an al domniei gloriosului nostru rege Ferdinand I,
înfăptuitorul unirii tuturor românilor într-un stat român şi anumei: la
iniţiativa episcopului Ignatie I. Papp, care are mîngăierea de a fi redat
turnurilor acestui Sion, clopotelor lor de mai înainte, între care şi cel ce
însuşi l-a dăruit la 1903, din prilejul alegerii sale de Episcop, iar internului
bisericii podoaba picturii care nu o avuse».
Deci, în prezent, în turnurile bisericii catedrale există 4 clopote şi
anume:
a/.Un clopot de 782 kg.
b/.Un clopot de 397 kg.
c/.Un clopot de 1833 kg.
d/.Un clopot de 300 kg.”6.
O relatare deosebit de interesantă prezintă frământările trăitorilor din
parohia Cicir adunate într-o adevărată istorie a clopotelor bisericii lor.
Astfel, conform Istoricului parohiei întocmit de preotul Mihail Morgovan în
anul 1967, „după părerea istoricului Marky, prima biserică a Cicirului s-a
zidit din piatră în anul 1702, care poseda 2 clopote, încă din timpul
colonizării sîrbeşti. Crepîndu-se unul dintre acestea, a fost retopit în anul
1838 dar cu acest prilej, clopotarul din Timişoara, i-a înlocuit materialul,
cu unul de calitate inferioară. Pe celălalt l-a donat căpitanul Radocana
Simion în anul 1722. Conform unui document ce se păstrează în arhiva
liceului Ion Slavici din Arad, cicirenilor, părîndu-li-se că acel clopot suna
prea de tot tare şi fiindcă îi incomoda, l-au coborît din turn şi l-au fiert în
lapte să-şi mai piardă din sunet. În anul 1877 acest clopot s-a crăpat.
/Monografia Jud. Arad de Marky pag. 745/”7. În timp, albia Mureşului s-a
mutat natural, biserica s-a dărîmat iar credincioşii au construit o biserică din
lemn care în anul 1833 a fost dărâmată de un vânt năpraznic. „În vreme de
20 ani ce urmară, satul a rămas fără o adevărată biserică. În acest răstimp

6
7

Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Arad Centru, dosar 5/1968, f. 13-14.
Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Cicir, dosar 5/1967, f. 2-3.
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sfintele slujbe s-au oficiat în casa credinciosului Savu Incescu de la Nr. 59,
în curtea căruia au fost aşezate clopotele într-o clopotniţă din lemn”8.
Dăruirile de clopote au marcat şi viaţa parohiei Arad-Grădişte. Un
clopot din aliaj cu dimensiunile de 183/83 cm. a fost „dăruit Sf. Bisericii
ort. rom. Arad-Grădişte întru pomenirea lui Corneliu Novac şi soţia
Ecaterina şi părinţilor ei Ioan şi Ana şi a fraţilor cu contribuţia societăţii
corale «Unirea Grădişteană» şi a mai multor credincioşi în anul 1938.
Turnat Fr. Honig în Arad”9. Între realizările parohiei, conform Istoricului
întocmit de preotul paroh Aurel Lucea în anul 1968, este prezentată şi
înfiinţarea după anul 1934 a corului local „Unirea Grădişteană” condus de
învăţătorul Toconiţă sub atenta supraveghere a renumitului profesor de
cântare bisericească Atanasie Lipovan. „Această organizaţie corală pe lîngă
răspunsurile liturgice a sprijinit biserica şi cu ajutoare material, atît
personal cît şi din diferite festivaluri, fiind înregistraţi ca donator la
clopotul mare al bisericii şi pe parcurs cu diferite obiecte cultice, covoare,
acoperăminte etc.”10. Alte două clopote au fost dăruite parohiei Arad–
Grădişte şi anume: un clopot din aliaj cu dimensiunile de 84/68 cm.,
„...cumpărat din colecta credincioşilor din Arad-Grădişte la 1930. Turnat
de Frideric Honig Arad”11 şi un clopot din aliaj cu dimensiunile de 59/51
cm., trecut în Inventarul parohiei cu menţiunea – „In memoria voastră
copiilor: s-a dăruit şi acest clopot Sf. Biserici ort. Rom. Arad – Grădiştea
din contribuţia consiliului parohial şi altor credincioşi, anul 1938. Turnat
de Frideric Hong Arad”12.
Cu toate că şi clopotele celorlalte parohii au istoriile lor, preoţii
parohi, în cele mai multe cazuri, au prezentat succint informaţii despre
clopotele bisericilor rezumându-se la o descriere fizică scurtă la care au
adăugat date despre dăruirea acestora. Astfel, parohiei Aradul Nou i-au fost
dăruite două clopote: un clopot din aliaj, de 213 kg, turnat de Fr. Honig din
Arad în anul 1931, „donat de fam. Dr. Crişan”13 şi un clopot din aliaj, de
120 kg., turnat de Fr. Honig din Arad, „donat de fam. Dr. Victor Ciupală cu
soţia şi fam. Novac cu soţia în 1931”14. Parohiei Arad–Bujac i-a fost dăruit
8

Ibidem, p. 3.
Idem, Parohia Arad-Grădişte, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 21, Nr. Inv. 28, Dosar
5/1968, f. 8.
10
Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Arad-Grădişte, Dosar 5/1968, f. 5.
11
Idem, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 22, Nr. Inv. 28, Dosar 5/1968, f. 8.
12
Ibidem, Nr. Crt. 23, Nr. Inv. 28, Dosar 5/1968, f. 8.
13
Idem, Parohia Aradul Nou, Lista inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 148, Nr. Inv. 50, Dosar
5/1968, f. 13.
14
Ibidem, Nr. Crt. 149, Nr. Inv. 51, Dosar 5/1968, f. 13.
9
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un clopot din aramă roşie cu dimensiunile de: 30/40 cm./40 kg./, „donat de
I.T.A şi I.A.A. 1945”15 (n.n. probabil două dintre intreprinderile arădene).
Parohiei Arad–Gai i-au fost dăruite trei clopote: un clopot din bronz, de
273,5 kg., „turnat de Frideric Honig în 1934, cu înscripţii donat de
Fericean Mitru şi soţia Măriuţă şi familia lui”16; un clopot din bronz, de
137,5 kg., „turnat de Frideric Honig în Arad în 1934, cu înscripţia: Donat
de Familia Ferician Gh. şi soţia”17 şi un clopot din bronz 80 kg., „turnat de
Frideric Honig în Arad cu inscripţie: Donat de Fericean Gh. şi soţia
Iuliana”18.
În actul dăruiri de clopote, uneori, s-au implicat şi personalităţile din
parohii sau chiar cele cu funcţii în aparatul administrativ de Stat. Parohia
Arad-Grădişte II–Calea 6 Vânători a primit în dar două clopote: un clopot
din aliaj cu inscripţia: „«Dăruit de Bujanovici Şandor Antal 1835 revărsat
din nou la anul 1844 sub conducerea Consilierului regal Dr. Natanovici
Hondor director al spitalului». Revărsarea s-a făcut de Fr. Honig 1884”19
şi un clopot din aliaj cu inscripţia: „Pentru spitalul judeţean Arad, donat de
către Dl. T. Ianoş Purgl junior. Donat de Schaudt Andrei B. Pesta 1835.
Clopotul are pe el icoana Maicii Domnului şi Răstignirea Domnului”20, iar
parohia Mişca a primit în dar un clopot din bronz înalt de 70 cm., cu
diametrul de 80 cm., în greutate de 240 kg, turnat de Honig Arad în anul
1935 „din donaţia credincioşilor ajutaţi de Gui Mihai preşedintele poliţiei
din Cluj, Orădan Crişan consilier la Lege la Pesta, Gui Aurel înv. şi
Constantin Teodor director la Colonia de munci Livada şi Vasile Cornea
Adea”21.
Nu de fiecare inscripţiile gravate pe clopote furnizează date despre
dăruitorii acestora. Bunăoară, parohiei Arad-Şega I i-au fost dăruite două
clopote turnate în anul 1932 de firma Novatny din Timişoara: un clopot din
aramă de 104 kg., cu inscripţia: „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri

15

Idem, Parohia Arad-Bujac, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 34, Nr. Inv. 147, Dosar
5/1968, f. 7.
16
Idem, Parohia Arad-Gai, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 44, Nr. Inv. 10, Dosar
5/1968, f. 15.
17
Ibidem, Nr. Crt. 45, Nr. Inv. 40, Dosar 5/1968, f. 15.
18
Ibidem, Nr. Crt. 46, Nr. Inv. 40, Dosar 5/1968, f. 15.
19
Idem, Parohia Arad-Grădişte-Calea 6 Vânători, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt.
10, Nr. Inv. 125, Dosar 4/1968, f. 4.
20
Ibidem, Nr. Crt. 11, Nr. Inv. 125, Dosar 4/1968, f. 4.
21
Idem, Parohia Mişca, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 71, Nr. Inv. 153, Dosar
5/1968, f. 16.
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şi vă plecaţi”22 şi un clopot din aramă de 70 kg., cu inscripţia: „Toată
suflarea să laude pe Domnul”23.
Uneori, clopotele au fost dăruite de către un singur credincios cu un
statut social care-i permitea dispensarea de o sumă de bani apreciabilă,
alteori de către întreaga comunitate. Astfel, parohiei Caporal Alexa i-au fost
dăruite două clopote, unul de către un credincios iar altul de către toţi
credincioşii parohiei: „Teodor Stan, fiul fostului preot local, a ajuns
funţionar superior la Arad, în anul 1925 procură pe banii proprii clopotul
cel mare în greutate de 340 Kg. şi-l donează bisericii în care a fost botezat
şi la altarul căreia a slujit ca preot vrednic răposatul său tată. Concomitent
au mai cumpărat un clopot, în greutate de 120 kg., credincioşii, …”24. Cele
două clopote dăruite sunt trecute în Istoricul dar şi în Inventarul parohiei,
primul din aliaj confecţionat şi procurat în anul 1925 de la Fabrica Honig
din Arad, în greutate de 340 kg., „donat de Teodor ăi A. Stan”25 şi al doilea
din aliaj, confecţionat şi procurat în anul 1925, fabricat de aceiaşi fabrică
Honig din Arad, în greutate de 120 kg. „donat de credincioşi”26.
Prin efort financiar personal, parohiei Grăniceri i-au fost dăruite trei
clopote: primul din aliaj, de 70/80 cm, în greutate de 300 kg., turnat la „F.
N. Ionescu Bucureşti. Donat de credinciosul Stefan Rus 1922”27; al doilea
din aliaj, de 60/63 cm, în greutate de 150 kg., turnat la „Fabr. N. Ionescu
Bucureşti. Donat de Stefan Botaş”28 şi al treilea din aliaj, de 40/30 cm.,
turnat la aceiaşi „Fabr. N. Ionescu Bucureşti. Donat de Ioan Alb 1936”29 iar
parohiei Mănăştur i-au fost dăruite două clopote: unul din metal, de 68/70
cm., în greutate de 100 kg., „dăruit de Nicolae Putin în 1922”30 şi unul din
metal, de 40/40 cm., în greutate de 22 kg., „donat de Nicolae Ristin în
1922”31. În parohia Semlac I, „în anul 1925 biserica a fost înzestrată cu un
Idem, Parohia Arad-Şega I, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 78, Nr. Inv. 30, Dosar
5/1968, f. 11.
23
Ibidem, Nr. Crt. 79, Nr. Inv. 30, Dosar 4/1968, f. 11.
24
Idem, Istoricul Parohiei Caporal Alexa, dosar 5/1967, f. 6-7.
25
Idem, Parohia Caporal Alexa, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 47, Nr. Inv. 124,
Dosar 5/1968, f. 16.
26
Ibidem, Nr. Crt. 48, Nr. Inv. 125, Dosar 5/1968, f. 16.
27
Idem, Parohia Grăniceri, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 30, Nr. Inv. 121, Dosar
4/1968, f. 12.
28
Ibidem, Nr. Crt. 31, Nr. Inv. 122, Dosar 4/1968, f. 12.
29
Ibidem, Nr. Crt. 32, Nr. Inv. 123, Dosar 4/1968, f. 12.
30
Idem, Parohia Mănăştur, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 106, Nr. Inv. 106, Dosar
5/1968, f. 14.
31
Ibidem, Nr. Crt. 108, Nr. Inv. 108, Dosar 5/1968, f. 14.
22
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clopot mare de către credinciosul Ionuţaş Petru”32, iar parohia Şimand a
primit un clopot, din aliaj, în greutate de 787 kg., „donat de preotul ort.
rom. Augustin Beleş în amintirea răp. sale fice Rozalia”33.
Familia creştină, percepută ca „biserică mică”, singurul loc intim în
care poţi fi ferit de răutăţile lumii, „spaţiul” în care converg acţiunile
membrilor componenţi spre pace, bunăstare dar şi spre atingerea prin
dăruire a unui scop superior, cel spiritual, care asigură accesul mai facil la o
relaţie amiabilă cu Divinitatea, este prezentă în actul dăruirii de clopote din
parohiile Episcopiei Aradului. Uneori preoţii au înscris în actele parohiale
doar numele familiei dăruitoare, aşa cum s-a procedat în parohia Macea,
parohie care pe lângă un „clopot mare”, din fier, de 70/65 cm., „donat de
credincioşi 1921”34 a primit şi un „clopot mijlociu”, din fier, de 55/42 cm.,
„donat de familia Mercea 1921”35. Alteori, sunt menţionate numele soţilor
şi ale soţiilor acestora. Astfel, parohiei Mândruloc, pe lângă un „clopot
mare” din metal, în greutate de 423 kg., turnat în Timişoara, în anul 1901,
„donat de Mihuţ Dumitru”36 i-au fost dăruite încă trei clopote: un „clopot
mijlociu” din metal, în greutate de 210 kg., turnat în Ghioroc, în anul 1925.
„donat de P. Rugan şi soţia”37; tot un „clopot mijlociu”, din metal, în
greutate de 82 kg., turnat în Ghioroc, în anul 1925. „donat de P. Rugan Tuţ
şi soţia”38 şi un „clopot mic”, din metal, în greutate de 50 kg., turnat în
Ghioroc, în anul 1925, „donat de P. Rugan Tuţ şi soţia”39 iar parohia
Şofronea a primit un clopot din aramă, de 46/55 cm., „donat de Iacob Ioan
şi Iuliana din Nădlac în 1930”40.
Nume de soţi şi soţii, precum şi nume de văduve, sunt prezente şi în
actul dăruirii de clopote din parohia Turnu. Astfel, în anul 1913, au dăruit:
„Nicolae Ionescu şi soţia, clopotul mic din sf. Biserică 80 cor.; Ioţa Baba şi
soţia, clopotul mic din sf. Biserică 80 cor.; Aurel Băneşti şi soţia, clopotul
32

Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Semlac I, dosar 5/1968, f. 5.
Idem, Parohia Şimand, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 26, Nr. Inv. 197,
5/1968, f. 12.
34
Idem, Parohia Macea, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 103, Nr. Inv. 75,
5/1968, f. 16.
35
Ibidem, Nr. Crt. 104, Nr. Inv. 76, Dosar 5/1968, f. 16.
36
Idem, Parohia Mândruloc, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 95, Nr. Inv. 31,
5/1968, f. 14.
37
Ibidem, Nr. Crt. 96, Nr. Inv. 31, Dosar 5/1968, f. 14.
38
Ibidem, Nr. Crt. 97, Nr. Inv. 31, Dosar 5/1968, f. 15.
39
Ibidem, Nr. Crt. 98, Nr. Inv. 31, Dosar 5/1968, f. 15.
40
Idem, Parohia Şofronea, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 98, Nr. Inv. 35,
5/1968, f. 11.
33

391

Dosar
Dosar
Dosar

Dosar

al doilea 420 cor.; Traian Ianciu, şi soţia clopotul cel mare 280 cor.;
George Cornea şi soţia, clopotul cel mare 280 cor.; văd. Andrei Orgovoci
născ. Tina Baba, clopotul cel mare 100 cor.; văd, Dimitrie Băneş năs.
Ileana Ioanov, clopotul cel mare, 280 cor.; Alexa Ponta şi soţia, 280
cor.”41. Femeile credincioase s-au implicat şi prin asociere în actul dăruirii
de clopote. Parohiei Comlăuş i-a fost dăruit un „clopot mic” din aliaj de
62/62 cm., turnat de Fr. Honig din Arad, în anul 1925, „turnat de femeile
credincioase ort. rom. din Comlăuş în anul 1925”42.
În cele mai multe parohii dăruirile de clopote au fost rezultatul
strădaniei întregii comunităţi. Parohia Sânicolaul Mic a achiziţionat „două
clopote mari din aliaj în greutate de 71 Kg respectiv 38 kg, diametru 50
cm., înălţimea 40 cm, confecţionate în Timişoara în anul 1920”43,
amândouă au fost „cumpărate din contribuţiile credincioşilor în locul celor
2 recvirate în anul 1916”44 iar parohia Chişineu Criş II a dobândit un clopot
din bronz, cu jug de fier, cu diametrul 75 cm. şi înălţimea de 73 cm., „turnat
de firma Fr. Honig cu cheltuiala parohiei şi credincioşilor din Erdeiş
1924”45 (n.n. Erdeiş este vechea denumire a parohiei Chişineu Criş II, astăzi
cu denumirea de Pădureni, cartier al oraşului Chişineu Criş). Parohiei Fiscut
i-au fost dăruite trei clopote: primul din aliaj, de 80-100 cm, în greutate de
564 kg., al doilea din aliaj, de 60/70 cm., în greutate de 250 kg., ambele
înregistrate în Inventarul parohiei având în dreptul fiecăruia însemnată
menţiunea: „Cumpărat de credincioşi în anul 1926 de la fabrica de clopote
«Oituz» Bucureşti”46 iar al treilea din aliaj, de 50/60 cm., în greutate de 123
kg. „cumpărat în 1922 în Timişoara, turnat de fiul lui Antoniu Novotny”47.
În parohia Pecica, în anul 1925, clopotul „... cel mai mare în greutate de
1200 Kg. împreună cu scaunul de fier, s-a turnat din donaţiile
41

Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului, Nr. 275-P, Inventar 1983, Protocol
despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în
sesiunea ordinară din anul 1914, Arad, Tiparul Tipografiei diecezane greco-orientale
române, 1914, p. 90.
42
Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Arad, Parohia Comlăuş, Lista de inventariere
Nr. VI, Nr. Crt. 84, Nr. Inv. 84, 1968, f. 14.
43
Idem, Parohia Arad-Sânicolaul Mic, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 88, 89, Nr.
Inv. 28, Dosar 5/1968, f. 16.
44
Idem, Istoricul Parohiei Arad-Sânicolaul Mic, dosar 5/1968, f. 4.
45
Idem, Parohia Chişineu Criş II, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 94, Nr. Inv. 47,
Dosar 4/1968, f. 14.
46
Idem, Parohia Fiscut, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 18, 19, Nr. Inv. 9, 10, Dosar
5/1968, f. 9.
47
Ibidem, Nr. Crt. 20, Nr. Inv. 11, Dosar 5/1968, f. 9.
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credincioşilor”48 iar parohia Secusigiu a primit două clopote: un „clopot
mare”, din aliaj de culoare arămie, de 87/85 cm., cu inscipţia: „turnat sub
domnia gloriosului Regele Ferdinand I al României de credincioşii bisericii
din Secusigiu 1922, turnat de P. Honig- Arad”49 şi un „clopot mic”, din
aliaj de culoare arămie, de 44/45 cm., „turnat în anul 1922, Fr. Honig Arad, donat de credincioşii bisericii din Secusigiu”50. Parohia Pilu a primit
în dar pe lângă un clopot din bronz, de 300 kg., „dăruit Sf. Biserici de Petru
Botaş în anul 1922 «Fabrica Nicolae Ionescu, Bucureşti»”51 şi un clopot
din bronz, de 150 kg., „dăruit de David Pantoş şi familia şi Iosif Popovici şi
familia în anul 1922, aceaşi fabricaţie ca mai sus”52, un clopot din bronz,
de 100 kg., „dăruit de obştea cred. în 1922, tot fabricaţia de mai sus”53. În
parohia Sintea Mare, la „Biserica I”, „clopotul mare”, din aliaj, în greutate
de 215 kg, înalt de 58 cm. şi cu un diametru de 72 cm., a fost „cumpărat de
credincioşi şi conf. de Iosif Riszac din Ghioroc în anul 1925”54. În aceiaşi
parohie Sintea Mare, la „Biserica II”, „clopotul mijlociu”, din aliaj, în
greutate de 170 kg, înalt 51 cm. şi cu un diametru de 68 cm., „s-a cumpărat
pe spesele credincioşilor Gr. Cat. din Sintea 1923, turnat de fiul lui Antoniu
Novotny Timişoara”55. Parohia Şeitin II a primit patru clopote: „clopot I”,
din alamă, în greutate de 527,5 kg, gravat Maica Domnului, frunze de ştejat
şi ghindă, „turnat 1922 de Honig Arad pe spesele poporului”56; „clopot II”,
din alamă, în greutate de 355 kg., gravat Sfântul Evanghelist Ioan, „turnat
1911 Arad de Honig pe spesele bisericii”57; „clopot III”, din alamă, în
greutate de 149 kg, gravat Sfântul Evanghelist Ioan, „turnat 1922 Arad de
Honig prin daniile credincioşilor”58 şi „clopot IV” din alamă, în greutate de
48

Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Pecica, dosar 5/1968, f. 7-8.
Idem, Parohia Secusigiu, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 67, Nr. Inv. 24, Dosar
5/1968, f. 17.
50
Ibidem, Nr. Crt. 88, Nr. Inv. 24, Dosar 5/1968, f. 17.
51
Idem, Parohia Pilu, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 18, Nr. Inv. 33, Dosar 5/1968,
f. 12.
52
Ibidem, Nr. Crt. 19, Nr. Inv. 33, Dosar 5/1968, f. 12.
53
Ibidem, Nr. Crt. 20, Nr. Inv. 33, Dosar 5/1968, f. 12.
54
Idem, Parohia Sintea Mare (Biserica I), Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 50, Nr. Inv.
11, Dosar 5/1968, f. 13.
55
Idem, Parohia Sintea Mare (Biserica II), Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 18, Nr.
Inv. 18, Dosar 5/1968, f. 7.
56
Idem, Parohia Şeitin II, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 50, Nr. Inv. 11, Dosar
5/1968, f. 13.
57
Ibidem, Nr. Crt. 51, Nr. Inv. 11, Dosar 5/1968, f. 13.
58
Ibidem, Nr. Crt. 52, Nr. Inv. 11, Dosar 5/1968, f. 13.
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68,5 kg, gravat Răstignirea, „turnat 1922 Arad de Honig prin daniile
credincioşilor”59.
Nu întotdeauna actele parohiale menţionează clar, în expresii
specifice, dăruirile de clopote. Parohiei Felnac, spre exemplu, i-a fost dăruit
„clopotul cel mare”, din aliaj, de 63/77 cm, cu greutatea de 250 kg., fără
precizare de dăruire în Inventar ci doar cu menţiunea că a fost primit de la
„… N. Georgevici şi M. T. prin truda şi sârguinţa personală, în 1817, a lui
N. Georgevici, hramul Arhanghelilor, în loc. Felnac, Cosmich Iacob”60.
Cu valoare financiară considerabilă, clopotele erau achiziţionate doar
la nevoie iar dăruirea acestora era considerată un act deosebit, de credinţă în
cele dîntâi, apoi de milostenie dar şi de înţelegere a necesităţilor locaşului de
cult. Ţinând cont apoi şi de rolul şi rostul clopotului nu numai în cadrul
slujbelor religioase ci şi în viaţa cotidiană a comunităţii, a satului situat în
miezul universului închipuit, despărţirea de el, factorul de reglaj al
ritmurilor vieţii rurale, era inimaginabilă. Rareori vreo parohie dăruia alteia
clopot, eventual o parohie bogată, prin achiziţionarea unui clopot nou, lua
decizia dăruirii clopotului vechi unei parohii mici şi neajutorate din punct de
vedere financiar deşi, în multe parohii, clopotele vechi erau topite şi
returnate. În spiritul sloidarităţii între parohiile bogate şi cele sărace
înţelegem dăruirea unui „clopot mic”, din bronz, în greutate de 35 kg., de
30/45 cm., parohiei Hunedoara Timişană în a cărei evidenţe figurează ca
„donat de parohia Fiscut 1927”61.
Dăruiri de clopote în parohiile Protopopiatului Ortodox Român
Ineu
Unele dintre dăruirile de clopote ale comunităţilor întregi din
parohiile protopopiatului Ineu, sunt menţionate în actele parohiale prin
formule scurte. Aşa de exemplu, în actele câtorva parohii se precizează că
dăruirea clopotelor a avut loc urmare achizţionării acestora de către
credincioşi: parohia Berechiu are două clopote „cumpărate de credincioşi”
în anul 1925; parohia Camna are două clopote „cumpărate de obştea
credincioşilor” în anul 1924; „clopotul mare” al parohiei Moroda este
„cumpărat de credincioşi” în anul 1960; parohia Pîncota are un clopot
„cumpărat de credincioşi” în 1922 iar parohia Şicula are un clopot turnat la
„Fabrica Nicolae Ionescu Bucureşti. Cumpărat de credincioşi în 1921”.
59

Ibidem, Nr. Crt. 53, Nr. Inv. 11, Dosar 5/1968, f. 13.
Idem, Parohia Felnac, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 77, Nr. Inv. 12, Dosar
5/1968, f. 7.
61
Idem, Parohia Hunedoara Timişană, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 39, Nr. Inv.,
Dosar 5/1968, f . 8.
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Preoţii parohi ai câtorva parohii au preferat să folosească pentru dăruirile de
clopote cuvântul „donat”: parohia Drauţ are un clopot „donat de
credincioşi” în anul 1933; parohia Dud are două clopote „donate de
credincioşi”: unul confecţionat şi donat în 1883 şi unul donat în 1926;
parohia Lunca Teuzului un clopot „donat credincioşi în 1924”; filia Avram
Iancu are un clopot „din 1948. Donat de credincioşi”, iar parohia Şiad are
două clopote „donate” în anul 1923.
Cele mai multe dăruiri de clopote sunt înscrise în actele parohiilor
alături de numele dăruitorilor şi foarte rar au fost făcute precizări privind
soarta celor confiscate pentru război. Biserica filiei Botfei „a avut 2 clopote
dintre care unul donat de Crişan Moise zis Bobulaş, tatăl lui Gheorghe
Doagă mai sus amintit, care clopot a fost ridicat de autorităţile AustroUngare, 1914-1915 pentru fabricarea de muniţii şi al doilea clopot mai mic
care se crede că ar fi fost donat de o credincioasă cu numele Maria Onteţ
scrisă pe clopotul aflat actualmente la biserica Botfei”62. De altfel un
număr însemat de clopote au fost luate din biserici pentru nevoile războiului
şi nu au mai fost returnate „în natură”, adică nu s-a primit în schimbul lor
material specific, niciodată. În parohia Archiş „biserica edificată în anul
1931 este prevăzută cu două clopote. Unul rămas de la biserica veche iar
altul nou mai mare. Clopotul mic are inscripţia «Arkys Kozseg-947Rosenthal es Krausz. Nagyvarad-1870-». Clopotul cel mare poartă
inscripţia: Acest clopot s-a turnat din partea credincioşilor ortodocşilor
Români din Archiş-1932-. Turnat de Iosif Bazak din Ghioroc. Despre un alt
clopot pe care l-a avut bisericuţa de lângă Valea Groşenilor, spun locuitorii
că a fost ridicat de către autorităţile maghiare în anul 1916, cu forţa,
isbindu-l din turn jos, imediat distrugându-se şi trimis apoi nu se ştie
unde”63. Şi clopotele parohiei Mânerău au fost luate în primul război
mondial de către armatele maghiare, însă, moşierul locului, Herman Crislan
din Viena, „... a dăruit un clopot pe care,l avea la curte pentru a aduna
muncitorii, văzând că biserica este fără clopot. Acel clopot există şi azi la
sfânta biserică. În anul 1924 credincioşii au contribuit cu bani şi au mai
cumpărat un clopot. Toate aceste informaţii cari n,au documente fiind
pierdute în timpul războiului au fost luate dela credincioşii cei mai bătrâni
ai Satului ca: Lucea Miron de 86 ani care a fost tot timpul cântăreţ al
acestei biserici şi dela Abrudean Simion care a fost Epitrop al acestei
62

Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Ineu, Istoricul Bisericii Ortodoxe Române din
Filia Botfei, 1969, f. 2.
63
Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Archiş, 1970, f. 1.

395

biserici”64. Din biserica parohiei Nadăş, „în timpul primului război mondial
în anul 1915 din cele trei clopote, două au fost ridicate de către stăpânirea
maghiară pentru a fi folosite ca materie primă pentru armament. În anul
1918 este procurat un clopot de dimensiuni mari fabricat la Intreprinderea
Francisc Honig din Arad. Pe el se găsesc înscrise numele a 20 de cetăţeni
care au contribuit cu bani la procurarea acestui clopot cu un sunet foarte
plăcut, o sonoritate impresionantă şi puternică.”65. Parohiei Beliu II i s-a
dăruit un clopot mare, din aliaj bronz, în greutate de 675 kg., turnat în anul
1926 şi donat de credincioşii bisericii, cu următoarea inscripţie: „Înaintaşul
meu dus în război, eu vestesc «Pacea» pe cei vii îi chem la viaţă, pe cei
morţi îi petrec la odihnă. Turnat de credincioşii români uniţi din Beliu în
onoarea Sf. Ivan Botezătorul 1926”66. Textul acestei inscripţii, în cuvinte
puţine dar cu semnificaţii adânci, prezintă un dialog imaginar între două
clopote, unul, cel vechi, dus în război iar celălalt, cel nou, cel care aduce
vestea păcii, animă viaţa viilor şi-i conduce pe cei morţi spre locul de
odihnă.
Dăruirile de clopote cu numele dăruitorilor gravate pe clopote sau
doar înscrise în evidenţele parohiilor au fost aşezate întotdeauna la loc de
cinste şi în scris dar şi în memoria colectivă a comunităţii. Uneori au donat
persoane singure sau grupuri ori întreaga comunitate, alteori soţi şi soţii sau
familii. Parohia Dud a primit un „clopot mijlociu” din bronz, aliaj, cu un
diametru de 60 cm., „donat de familia Stoia Lazăr în anul 1926”67, iar filia
Nermiş a primit un clopot din aliaj bronz, cu dimensiunile de 0,35/033 –
0,04 cm., în greutate de 60 kg., „donat de fiul lui Gheorghe Nicodim”68.
Parohia Pâncota a primit în dar un clopot din aliaj, de 106/100 cm., „donat
de Lazăr Palcu în anul 1922”69 iar în Inventarul parohiei Cermei este
înscris un clopot din aliaj de bronz, cu greutatea de 70 kg. cu următoarea
inscripţie: „turnat de Antoniu Beiuşan în anul 1924 în Arad. Doamne Isuse
Hristoase primeşte sufletele noastre. Cornel Mager”70.
Una dintre dăruirile de clopote se află însemnată într-un exemplar al
Noului Testament‚ tipărit la Alba Iulia, 1648, pe filele 3 – 12, din care reiese
Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Mânerău, 1968, f. 1.
Idem, Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Nadăş, 1971, f. 2.
66
Idem, Parohia Beliu II, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 109, Nr. Inv. 128, 1969, f.
13.
67
Idem, Parohia Dud, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 35, Nr. Inv. 23/B, 1969, f. 10.
68
Idem, Filia Nermiş, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 19, Nr. Inv. 89, 1969, f. 9.
69
Idem, Parohia Pâncota, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 91, Nr. Inv. 46, 1969, f. 21.
70
Idem, Parohia Cermei, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 128, Nr. Inv. 502, 1968, f.
16.
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că dăruitorul cărţii se numeşte Şerb Ioan, ctitor de biserică, dăruitor al
banilor necesari executării lucrărilor de pictură dar şi dăruior al clopotelor
pentru parohia Tăgădău: „Iară să să ştie că sv(â)nta beserică încă în
cheltuiala dumisale s-au făcut şi svintele ico(ane) cu toată ctapeteasma şi
clopotele să-i fie pomană în veci până [la] a 7 [-a] semenţie”71. În schimbul
pomenirii veşnice i-a fost dăruit şi parohiei Beliu I un „clopot mare”, din
aliaj, bronz, în greutate de 500 kg., „acest clopot s,a făcut din donaţia rep.
Mihăilă Ioan al bis.ort.rom. din Beliu spre veşnica lui pomenire în anul
1929. Vărsat de Biszak Iosif din Ghioroc”72.
Alături de credincioşi în actul dăruirii de clopote s-au înscris şi
autorităţile precum şi asociaţiile locale din parohii. Filiei Mărăuş i-a fost
dăruit un clopot din aliaj bronz, cu greutatea de 50 kgr., „donat Consiliul
com. în 1937”73, iar parohiei Drauţ, pe lângă un clopot dăruit, de 95 Kg., din
aliaj bronz cu următoarea inscripţie: „Adnotare: Emlekul Daniel Odon es
Lengyel Anna, orekesey, Drautz 1882 Marcius 19”. În traducere – «În
amintirea lui Daniel Odon şi Lengyel Anna, donaţie, Drauţ 1882 Martie
19»”74 i-a fost dăruit şi un clopot din aliaj alamă şi bronz, culoare cenuşie,
110/80 cm. dim. Greutate 300 kgr. „donat Sf. biserici de Composesoratul
Urbarial din comuna Drauţ 1933. Vărsat de J. Biszak din Ghioroc”75.
Asemeni urbarialiştilor din parohia Drauţ şi în parohia Răpsig, în anul 1910,
au dăruit „urbarialiştii, un clopot în preţ de 2600 cor”76.
Alături celor care au dăruit clopote bisericilor parohiale din
protopopiatul Ineu sunt aşezaţi la loc de cinste şi credincioşii ajunşi pe „alte
tărâmuri” care de acolo, de departe, au sprijinit după putinţe biserica satului
natal aşa cum au făcut cei „de loc”, „de pământ” din Arăneag, dăruind
parohiei un clopot din aliaj de alamă şi bronz, în greutate de 120 kg.,

Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din ţara Bihorului vol. 1 [1536 – 1760],
Timişoara, Edit. De Vest, 2007, p. 100.
72
Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Ineu, Parohia Beliu I, Lista de inventariere Nr.
VI, Nr. Crt. 146, Nr. Inv. 179, 1969, f. 15.
73
Idem, Filia Mărăuş, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 24, Nr. Inv. 46, 1969, f. 7.
74
Idem, Parohia Drauţ, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 1, Nr. Inv. 141/c, 1968, f. 4.
75
Ibidem, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 169, Nr. Inv. 171/A, 1968, f. 17.
76
Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului, Nr. 266-P, Inventar 1983, Protocol
despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în
sesiunea ordinară din anul 1911, Arad, Tiparul Tipografiei diecezane greco-orientale
române, 1911, p. 92.
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menţionat în Inventarul parohiei astfel: „donat de credincioşii emigraţi în
America în anul 1935. Vărsat de Iosif Bisak din Ghioroc”77.
-Dăruiri de clopote în parohiile Protopopiatului Ortodox Român
Sebiş
Între dăruirile existente în actele parohiilor din protopopiatul Sebiş
sunt menţionate două dăruiri aparte: parohiei Buteni în anul 1910 i-a dăruit
„Institutul «Codru», pentru vărsarea din nou a 1 clopot 100 cor.;”78 iar
parohiei Lazuri i-a fost dăruit un clopot din bronz, cu greutatea de 68 kg.,
fabricat de fraţii Honig Arad, cu următoarea inscripţie: „Patent 68 Kg.
Turnat Fraţii Honig Arad 1923, «comuna Ortodoxă» în Lazuri”79.
Personalităţi locale dar şi factori decizionali ai vremii au dăruit din
preaplinul lor clopote: parohia Iosăşel a primit un clopot din aliaj bronz,
confecţionat la: „Patent Fronig” din Arad, în anul 1922, cu greutatea de 50
Kg., care cu următoarea inscripţie: „În amintirea preotului Gheorghe donat
de Deputatul Dr. Costina în anul 1922”80; în Inventarul parohiei Vârfurile
este înscris un clopot, din aliaj bronz, cu greutatea de 160 kg., cu următoarea
inscripţie: „Ferdinand I. Gral. Răşcanu Oct. Goga Eugen Barbul”81, text în
care deşi nu se precizează actul în sine al dăruirii, numele gravate cu
siguranţă sunt ale dăruitorilor.
Aşa cum s-a întâmplat în multe parohii arădene, cu banii bisericii,
care de fapt sunt ai membrilor comunităţii religioase, şi în parohia Bârsa a
fost cumpărat un clopot din aliaj de bronz, în greutate de 360 kg., înalt de 65
cm. şi lat de 80 cm., cu următoarea inscripţie: „Clopotul acesta este turnat
pe spesele bisericii din Bârsa prin stăruinţa preotului Miron Grecu în anul
1928, Epitrop Ioan Lungu, Maestru Bizsak Iosif din Ghioroc”82. Uneori,
pentru adunarea fondurilor necesare achiziţionării clopotelor preotul paroh
împreună cu membrii corporaţiilor parohiale au fost nevoiţi să înfiinţeze
colecte. În acest fel parohia Bonţeşti a cumpărat două clopote: un „clopot
mijlociu” din aliaj, cu diametrul de 0,65 cm. şi greutatea de 75 kgr., cu
Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Ineu, Parohia Arăneag, Lista de inventariere Nr.
VI, Nr. Crt. 75, Nr. Inv. 39, 1969, f. 4.
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Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului, Nr. 266-P, Inventar 1983, Protocol
despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în
sesiunea ordinară din anul 1911, Arad, Tiparul Tipografiei diecezane greco-orientale
române, 1911, p. 94.
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Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Sebiş, Parohia Lazuri, Lista de inventariere Nr.
II, Nr. Crt. 3, Nr. Inv. 13, 1969, f. 4.
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Idem, Parohia Iosăşel, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 8, Nr. Inv. 29, 1969, f. 12.
81
Idem, Parohia Vârfurile, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 16, Nr. Inv. 25, 1969, f. 5.
82
Idem, Parohia Bârsa, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 47, Nr. Inv. 61, 1969, f. 10.
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următoarea menţiune în Inventarul parohiei: „turnat în anul 1920 prin
colectă”83 şi un „clopot mic” din aliaj, cu diametrul de 0,55 cm. şi greutate
de 50 kg., cu următoarea menţiune în acelaşi Inventar: „turnat în anul 1920
din colectă în timpul preotului Mâneran”84. Şi în parohia Hălmagiu s-a
procedat la fel, „Clopotul cel mare s’a făcut la anul 1830 prin colectă şi
crepând la 1867 a fost turnat din nou la Timişoara. Clopotul al doilea s’au
cumpărat la anul 1873”85.
Apreciaţi şi cinstiţi de toţi membrii comunităţii, fără sprijin din
partea nimănui, unii credincioşi au dăruit singuri clopote bisericilor
parohiale din Ţinutul Aradului, spre surprinderea şi mirarea noastră, a celor
care trăim vremurile de acum şi constatăm că numărul dăruitorilor de acest
fel este minim, chiar pe cale de dispariţie deşi posibilităţile fianciare ale
potenţaţilor zilelor noastre depăşesc uneori orice presupuneri. Cu siguranţă
acei dăruitori, din vremurile demult trecute, cunoşteau că darul e în stare să
asigure un gen special de comunicare, cel transcedental, prin care se
realizează împăcarea dintre creat şi Creator chiar dacă fiecare aparţine altui
plan. Între parohiile care au primit clopote de la o singură persoană se află
parohia Avram Iancu căreia i-a fost dăruit un clopot mare din aliaj de bronz,
în greutate de 300 kg. cu dumensiunile de 75/65 cm. „... donat de Dr. Eugen
Barbu 1920/1921”86, parohia Lazuri, căreia i-a fost dăruit un clopot din
bronz, cu greutatea de170 kg., „returnat de Marian Dumitru Jilău - clu”87
(n.n. Jilău - Cluj). Biserica parohiei Dieci, în secolul al XVIII-lea, a avut un
singur clopot provenit de la biserica parohiei Dumbrăviţa. În anul 1863,
parohia a achiziţionat două clopote din a căror inscripţii reiese că au fost
turnate la fabrica de clopote Honig Friedrich din Arad. Dacă primele trei
clopote nu au fost dăruite bisericii parohiale de cineva anume, „în anul
1910, Iuliu Ianoş, pe spezele lui donează un al patrulea clopot care a fost
cel mai mare”88. Dăruirea este consemnată şi în Protocolul sinodului
eparhial Arad, însă din anul 1913: „8. Dieci: Ionas Gyula, un clopot la

Idem, Parohia Bonţeşti, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 144, Nr. Inv. 216, 1969, f.
18.
84
Ibidem, Nr. Crt.145, Nr. Inv. 217, 1969, f. 18.
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Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni, Ţinutul Hălmagiului, monografie, cadrul
istoric, partea I, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezene Arad, 1938, p. 92.
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Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Sebiş, Parohia Avram Iancu, Lista de
inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 5, Nr. Inv. 69, 1969, f. 7.
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Idem, Parohia Lazuri, Lista de inventariere Nr. II, Nr. Crt. 4, Nr. Inv. 20, 1969, f. 4.
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biserică 1200 cor.; ...”89. În parohia Cărand a fost cumpărat un clopot din
aliaj de bronz, cu greutatea de 100 kgr., de 65 cm., cu următoarea inscripţie:
„Acest clopot s,a vărsat în anul 1846. Cetre care Pasca Vasalie au
agiutorat 100 de florinţi a satului. T. Carand”90.
Au fost şi situaţii în care achiziţionarea unui clopot presupunea
alocarea unei sume mai mari decât potenţialul financiar al unei singure sau
chiar al mai multor persoane cazuri în care se asociau mai mulţi credincioşi.
Aşa s-a întâmplat de pildă în parohia Bonţeşti unde a fost cumpărat un
clopot mare din aliaj bronz, cu greutatea de 100 kgr., 65 cm. înălţime şi 80
cm. lăţime, menţionat astfel în Inventarul parohiei: „acest clopot s’a vărsat
din iniţiativa preotului Paroh Popa Roman, cu concursul Domnului
Gheorghe, şi Elena Costar, Virgil Frenţiu Neaga şi alţi buni credincioşi din
Bonţeşti şi America în anul 1928”91. În parohia Nadăş au contribuit „Indrie
Horga şi mai mulţi credincioşi, pentru cumpărarea unui clopot 300 cor.”92.
Mai cu stare, patru credincioşi din parohia Prunişor au ... donat 2 clopote
...: Balaj Toader, Hada Milentie, Filip Teodor şi Popa Gheorghe” 93 iar în
parohia Sălăjeni a dăruit un clopot, din aliaj bronz, cu greutatea de 160 kg.,
doi credincioşi a căror nume sunt trecute pe inscripţia clopotului: „Rodeşte
Doamne holdele Sălăjeniului. Donat Moţ M. şi Rus Petru”94.
Când nu se aflau dăruitori care să-şi ofere sprijinul financiar pentru
cumpărarea clopotelor pentru bisericile parohiale, sumele necesare erau
adunate de la membrii comunităţii. În acest fel au cumpărat credincioşii din
parohia Honţişor un clopot din bronz, cu greutatea de 50 kg., fabricat de
Biszak J. din Ghioroc, judeţul Arad, cu următoarea inscripţie: „Întru
mărirea lui Dumnezeu credincioşii din Honţişor anul 1930”95, asemenea au
89

Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului, Nr. 269-P, Inventar 1983, Protocol
despre Şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-or. a Aradului ţinute în
sesiunea ordinară din anul 1913, Arad, Tiparul Tipografiei diecezane greco-orientale
române, 1913, p. 115.
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Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Sebiş, Parohia Cărand, Lista de inventariere Nr.
III, Nr. Crt. 18, Nr. Inv. 51, 1969, f. 4.
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Idem, Parohia Bonţeşti, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 143, Nr. Inv. 215, 1969, f.
18.
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Arhiva Protopopiatului Ortodox Român Sebiş, Istoricul Parohiei şi Bisericii Ortodoxe
Române Prunişor, 1969, f. 1.
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Idem, Parohia Sălăjeni, Lista de inventariere Nr. III, Nr. Crt. 16, Nr. Inv. 60, 1969, f. 5.
95
Idem, Parohia Honţişor, Lista de inventariere Nr. VI, Nr. Crt. 6, Nr. Inv. 30, 1969, f. 12.
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procedat şi credincioşii din filia Brazii cumpărând un clopot, din aliaj bronz,
cu greutatea de 40 kgr., turnat de Biszak H. I. Ghioroc, judeţul Arad, în anul
1931, cu următoarea inscripţie: „O.N.NT.O.TT. Biszak. Z.Ghiorokon «Întru
mărirea lui Dzeu. Ortodoxii creştini din Satu Rău 1931»”96 (n.n. Satu Rău –
vechea denumire a localităţii Brazii) iar parohiei Zimbru i-a fost dăruit un
clopot, din aliaj bronz, cu greutatea de 126 kg., consemnat astfel în
Inventarul parohiei: „donat de credincioşi sub păstorirea lui Valer Cristea
preot în 1923”97.
Dacă dăruirile de clopote, prezentate mai sus, au avut ca destinatar
bisericile parohiale, au fost şi momente, la vreme de război desigur, în care
parohiile au dăruit clopote Statului. În cele mai multe rânduri acestea au fost
confiscate, cu sau fără acte doveditoare. Au fost însă şi parohii ai căror
preoţi au prins în actele parohiale astfel de evenimente nedorite, aşa cum s-a
întâmplat în filia Văsoaia, date consemnate în Protocolul din data de 25
octombrie (7 noiembrie): „Comitetul aduce următorul concluz: Pentru
mântuirea patriei oferim clopotul turnat la anul 1903 în greutate de 102 ½
chlgr. cu inscriăţia următoare: «Întru cinstea şi mărirea preasînctei
Născătoarei de Dumnezeu sa făcut acest clopot, pe sema s. biserici rom. gr.
or. din Văsoaia la a cărui cumperare a contrib. înt. alţii şi Ioan Bogdan cu
suma d. c. 200 c. An Domn MCM III. 1903. Turnat Honig Frigyes Arad.»
Pe clopot se află gravat şi chipul Prea s. Fecioare cu Dl Hristos în braţe.
Preţul lui atunci a fost 348 cor. Oferim clopotul statului pe lângă
condiţiunea restituirea preţului lui sau pe lângă restituirea clopotului în
natură. Vas ă zică preţiu sa clopotul în natură de aceeaşi greutate (102 ½
chlgr) sau preţul lui după cum va fi atunci când se va restitui”98.
Între cei care şi-au adus aportul la procurarea clopotelor pentru
biserici sunt şi credincioşii emigraţi în America. Preotul paroh al parohiei
Băneşti, Şandru Nistor în anul 1969, prezenta în Istoricul întocmit atât
soarta clopotelor vechi cât mai ales felul prin care au fost achiziţionate
clopotele noi: „În timpul primului război mondial, stăpânirea Austroungară a luat clopotele dela biserică, iar în anul 1924 au fost cumpărate
clopotele actuale, cu banii colectaţi, dela românii din America, de către
credinciosul Groza Aviron acolo, la îndemnul preotului Gligor
Alexandru”99. Autorul colectei, Groza Aviron, este probabil descendentul
96
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uneia din familiile Groza aflate între „Proprietarii la 1867: Banici 37,
Bondea 2, Faur 2, Forton 1, Filimon 1, Gâş 1, Greminger 1 (neamţ,
comerciant) Groza 14, …”100. În acelaşi fel a fost sprijinită şi biserica din
filia Cristeşti în Istoricul căreia preotul paroh Şandru Nistor în anul 1969
nota: „în timpul primului război mondial au fost luate clopotele dela
biserică de către stăpânirea Austro-ungară, iar la anul 1924 au fost
cumpărate clopotele actuale cu banii colectaţi dela românii din America, de
către credinciosul Oneţ Gheorghe a Catanii, la îndemnul preotului Gligor
Alexandru”101. Oneţ Gheorghe a Cătanii, fiu al satului, a fost descendentul
uneia din „Familiile vechi: Cristea, Oneţ, Pag (nobili) Iancul, Tolciu,
Mihuţ, Bran – Brăneţ”102. Asemeni parohiei Băneşti şi filiei Cristeşti şi
parohia Sârbi a dobândit un „clopot mijlociu”, din aliaj bronz, cu greutatea
de 70 kg. „cumpărat prin colecta de Românii din America 1929”103.
Dăruiri de clopote în parohiile Protopopiatului Ortodox Român
Lipova
Câteva dintre bisericile din protopopiatul Lipova care au primit
clopote, au menţiuni în Listele de inventariere întocmite la parohii cu fac
precizarea clară că acestea au fost dobândite fie prin donaţie fie prin
cumpărare cu banii credincioşilor. Astfel parohia Bălcescu a primit un
clopot dăruit de credincioşi în anul 1967, parohia Căpălnaş a primit un
clopot „donat de evlavioşii credincioşi ai comunei bisericeşti Căpălnaş în
anul 1923”, parohia Bîrzava I a intrat în posesia unui clopot cumpărat de
credincioşi în anul 1937 iar parohia Bîrzava II a cumpărat trei clopote prin
contribuţia credincioşilor în anul 1938. Deşi în Inventarul parohiei Zăbalţ nu
se menţionează modalitatea dăruirii, acesteia i-au fost date de către
credincioşi în anul 1923 două clopote: un „clopot din aramă şi bronz, de
85/58 cm.”104 şi un „clopot aramă şi bronz, de 75/48 cm.”105.
Funcţie de anii în care au fost dăruite şi de capacitatea financiară a
membrilor comunităţii, parohiei Cuvin i-au fost dăruite patru clopote, unul
de către o familie (soţ şi soţie), două de către toţi credincioşii parohiei şi
unul de către un singur credincios: „clopotul mare”, are următoarea
100
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inscripţie: „Dăruit de Avram Perţa cu soţia Sida, în anul 1922”, Turnat la
fabrica Friederic Honig 1922.”106; „clopotul de post”, cu următoarea
inscripţie: „Dăruit sf. noastre biserici de credincioşii din Cuvin anul
1922”107; „clopotul de amiazi” cu inscripţia: „G. R. Orient din Cuvin, care
are praznicul «Sf. Gheorghe» prin Ioraţiu Hilzer 1871.”108 şi „clopotul
mic”, care are inscripţionat textul următor: „Dăruit de credincioşii bisericii
ort. rom. din Cuvin în anul 1930”109.
Asemeni altor parohii şi în parohia Galşa corul bisericii a dăruit
parohiei un clopot alăturându-se, astfel, dăruirilor făcute de masivul
comunitar. Preotul paroh al parohiei Galşa, Tiberiu Gh. Dârlea, în anul
1968, în Istoricul parohiei prezenta astfel situaţia clopotelor bisericii:
„Biserica are 5 clopote. Patru din ele sînt de după Războiul I Mondial: 2
cumpărate din daniile credincioşilor; 1 din donaţia corului bisericesc
bărbătesc; unul mic de la fosta biserică greco catolică; 1 „bătrînul” 1794,
rămas atunci cînd celelalte trei au fost luate de armata în timpul primului
Război Mondial”110.
Parohiei Ostrov i-au fost dăruite trei clopote aşa după cum a
menţionat preotul paroh Hurduban Aurel în Inventarul întocmit în anul
1967: „Biserica din Ostrov posedă 3 clopote, dintre care primul cu
greutatea de 190 Kgr. şi a costat 638 coroane şi 17 fileri. S-a cumpărat prin
contribuţia benevolă a credincioşilor şi a epitropiei parohiale de la fabrica
de clopote Haning Frigyes din Arad, în anul 1906. Pe acest clopot se află
următoarea inscripţie; «Turnat de Haning Frigyes Arad. S-a turnat în 1906
pentru Biserica Ort. Romănă din Ostrov Iulian Popescu Paroh, Coriolan
învăţător, Ion Ardelean ep. I Serafim Tamşa ep. II.», ... , în anul 1925, tot
din contribuţia credincioşilor s-au procurat încă 2 clopote de la fabrica de
clopote „Oituz” din Bucureşti, ...”111. Bogat în amănunte, textul înscris în
Inventarul parohiei Ostrov nu aminteşte doar autorii actului de dăruire ci dă
şi date despre greutatea unuia dintre clopote şi preţul acestuia, conţinutul
inscripţiei de pe clopot şi locul turnării altor două clopote.
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În anul 1967, preotul paroh al filiei Virişmort, Hurduban Aurel, în
Inventarul întocmit, prezenta cu lux de amănunte istoria clopotelor bisericii
parohiale: „Biserica din Virişmort a avut în trecut 2 clopote care au fost
ridicate în primul război mondial de armata austro-ungară. Fără a lăsa
vreun act referitor la ridicarea lor. De atunci şi pînă în anul 1930 biserica a
fost fără clopote şi s-a folosit de toacă de fier şi lemn.
În anul 1930 s-a strîns suma necesară pentru cumpărarea a 3
clopote. Prin intervenţia preotului capelan Iuliu Stoica s-a obţinut de la
familia Livia Crăciun din Lugoj suma de 10.000 lei pentru cumpărarea unui
clopot în amintirea răposatului ei soţ Teodor Crăciun. Preotul Iulian Stoica
a donat suma de de lei 7.800 lei, familia preot Aurel Cărăbaş a donat 3.700
lei credincioşii bisericii au colectat lei 4.200 lei, iar din partea bisericii s-a
contribuit cu 5.500 lei şi astfel s-a strîns suma de 31.700 lei, cu care s-a
cumpărat 3 clopote de la firma BISAK din Ghioroc Jud. Arad. ... Primul
clopot, cel mare, este în greutate de 200 kgr. Pe el se află următoarea
inscripţie; «Vărsat de Bisak I. Ghioroc. Făcut de preot Aurel Cărăbaş şi
soţia sa Ana. Preot Iuliu Stoica Notar:, A. Rambanstry, I. Iovănescu, Stefan
Vodicean şi mai mulţi credincioşi din Virişmort 1930», Al II-lea clopot în
greutate de 150 kgr. are inscripţia: «Aurel Cărăbaş, preot, Iuliu Stoica. În
amintirea soţului răposat Teodor Crăciun, Vărsat de Bisak I. Ghioroc –
Virişmort 1930», Al III-lea clopot în greutate de 60 kgr. are inscripţia:
«Donat de preotul Aurel Cărăbaş şi soţia Ana Cărăbaş. Preot Iuliu Stoica,
vărsat Bisak I. Ghioroc – Virişmort 1930»”112.
O dăruire care surprinde o aflăm însemnată în evidenţele parohiei
Ususău, parohie căreia deşi conform înscrisurilor nu i-a fost confiscat vreun
clopot în timpul celui de-al doilea Război Mondial (cu precizarea că e tot
atât de posibil ca evenimentul confiscării să nu fi fost înregistrat în
evidenţe), a primit alamă provenind din schijele de război din care a fost
turnat un clopot din bronz cu următoarea inscripţie „Acest clopot s-a turnat
în anul 1922, din schijele obuzelor duşmane, pentru biserica greco-ortodoxromână din Ususău. Prin Decizia Ministerului de Război nr.39336 din 26
III. 1921, s-a aprobat în mod gratuit bisericii ortodoxe române din Ususău
300 kg. alamă din schijele de război de la Iaşi 1916 – 1918”113.
Concluzii
Obiect de cult de mare însemnătate, clopotul, marchează sonor viaţa
credincioşilor dintr-o parohie. Astfel, clopotul cheamă la slujbe, punctează
112
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momentele cele mai importante ale seviciilor divine, anunţă trecerea la cele
veşnice a viilor, readuce în amintire chipurile morţilor, măsoară timpul
marcând sonor momentele zilei şi ale nopţii (rol de ceas sătesc public),
anunţă primejdiile (războiul, focul devastator, inundaţiile, bolile contagioase
necruţătoare, năvălirea altor popoare), împrăştie norii, „cheamă” ploaia, …
Dacă la cele mai multe biserici parohiale clopotul era achiziţionat
prin efortul común al credincioşilor parohiei au fost cazuri în care acesta era
dăruit bisericii de către o singură persoană sau familie.
Date despre istoria clopotului în Episcopia Aradului apar destul de
târziu, de menţionat însă că cel mai vechi clopot din aceste părţi despre care
avem informaţii, este cel din 1722 donat bisericii din Cicir de căpitanul sârb
Simeon Radocanachi.
Începând din anul 1840, cele mai multe clopote ale bisericilor din
Episcopia Aradului au fost turnate în Arad, în atelierele turnătoriei Frideric
Honig. Mai apoi, începând din anul 1880, parohiile arădene au comandat
clopote atelierelor turnătoriei lui Antoniu Novotny din Timişoara. Parohiile
arădene, au cumpărat clopote şi de la fabrica lui Josif Biszak din Ghioroc. O
altă turnătorie de la care au fost achiziţionate clopote pentru câteva dintre
bisericile arădene a fost Fabrica de clopote „Oituz” din Bucureşti.
Documentele Episcopiei Aradului prezintă un număr impresionant
de clopote dăruite parohiilor arădene. Cu texte gravate ce cuprind date
despre dăruitori şi anii în care au fost dăruite, citate biblice sau strict numele
turnătoriei la care au fost executate, clopotele sunt menţionate în evidenţele
parohiilor din protopopiatele: Arad, Ineu, Sebiş şi Lipova. Paginile
protocoalelor sinoadelor Eparhiei Aradului precum şi cele ale Istoricelor şi
ale Listelor de inventariere ale parohiilor din Eiscopia Aradului abundă în
dăruiri de clopote, semn că rolul şi rostul clopotului au fost bine înţelese din
totdeauna de către cei ai căror vremelnicie a fost marcată prin ritmicitatea şi
continuitatea transmisă de acesta.
Exemplele de dăruiri prezentate mai sus sunt garanţii ale respectului faţă
de clopot – obiect bisericesc fără de care viaţa cotidiană, spirituală şi materială, în
special a localităţilor din mediu rural, îşi pierde înţelesul şi bunul mers. Aşa după
cum se poate constata, aplecarea spre actul dăruirii de clopote a avut-o uneori o
singură persoană, alteori mai multe persoane asociate, familii sau întreaga
comunitate. Credincioşi de rând sau personalităţi locale, nevoiaşi sau bogaţi, toţi
aceştia au dăruit clopote sau au contribuit cu bani pentru achiziţionarea acestora din
convingerea că dăruind menţin sau restabilesc relaţia de pace cu Divinitatea şi
înţelegerea cu semenii, asigurându-se astfel pacea şi ordinea socială precum şi
starea de odihnă a sufletelor celor plecaţi în lumea umbrelor, pentru a căror iertare
de păcate cei vii se roagă şi dăruiesc neîncetat.
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Politehnica din Timişoara – începuturi
Raul Ionuţ Rus,
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale
Intenţia de a scrie despre începuturile Politehnicii din Timişoara a
fost determinată şi de absenţa unor studii şi cercetări consistente asupra
Şcolii Politehnice, cu atât mai mult cu cât în România la începutul perioadei
interbelice au funcţionat doar două instituţii de învăţământ superior cu profil
tehnic la Bucureşti (prin transformarea Şcoli naţionale de poduri şi şosele)
şi Timişoara, în ordinea constituirii lor, dar şi faptului că „instituţiile de
învăţământ superior au constituit mereu un câmp de investigaţie (...) şi nu
întâmplător, de-a lungul timpului, acest spaţiu a reţinut atenţia
specialiştilor, am putea spune cu obstinenţă (...)”1.
Dintr-un bun început trebuie subliniat faptul că Universităţii
Politehnice din Timişoara i-au fost dedicate monografii şi încercări
monografice, studii, albume de prezentare, însă acestea au fost elaborate cu
precădere la momente aniversare2. Or′ în aceste momente de sărbătoare
tendinţa este de a celebra, elogia şi de a marca evenimentul. Inevitabil şi
istoria Politehnicii din Timişoara a avut parte de abordări care au dorit să
reliefeze continuitatea instituţiei, rolul formator major asupra tehnicii şi
culturii române pe care l-au avut producţiile ştiinţifice ale profesorilor
acestei şcolii, precum şi efortul de a forma zecile de generaţii de studenţi.
Astfel, criteriul de abordare al Politehnicii din Timişoara a fost cu precădere
cel instituţional şi cultural, cititorul sau mai bine zis cel interesat de istoria
Politehnicii, fiind familiarizat cu momentele fondării Şcolii Politehnice, şi
mai puţin cu demersurile iniţiate pentru înfiinţarea acesteia, cu structura şi
evoluţia sa (paradoxal din studiile parcurse, evoluţia politehnicii în
Lucian Năstasă, „Suveranii Universităţilor Româneşti. Mecanisme de selecţie şi
promovare a elitei intelectuale, ed. Limes, Cluj Napoca, 2007, p. 7.
2
Vezi în acest sens: Victor Vâlcovici, Şcoala Politehnică din Timişoara. 10 ani de
existenţă, Timişoara,1930; Ispas Moţiu, Coleta De Sabata, Aurel Cosma, Gheorghe Silaş,
Constantin Şora, Institutul Politehnic Timişoara: Monografie 1920-1950, ed. Ministerul
Învăţământului, Bucureşti, 1970; Coleta de Sabata, Petru Andea, coord. Universitatea
„Politehnica” la 80 de ani, ed. Politehnica, Timişoara, 2001; Nicolae Robu, Radu Adrian
Vasiu, Diana Andone, Cristian Tzecu, Universitatea „Politehnica” la 90 de ani, ed.
Politehnica, Timişoara, 2011, etc.
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ansamblu şi a facultăţilor în particular a fost redată destul de sintetic şi
sumar, accentul fiind pus după anul 1948).
Despre Școala Politehnică din Timişoara se ştie că a fost întemeiată
în toamna anului 1920, însă ideea unei şcoli superioare de profil tehnic la
Timişoara a existat cu mult înainte de acest an. Voi menţiona pe scurt aceste
tentative de înfiinţare a unei unităţi superioare de învăţământ tehnic pentru a
scoate în evidenţă faptul că a reprezentat un deziderat pentru oficialităţile
oraşului încă de la sfârşitul anului 1906.
Astfel, la 26 noiembrie 1906 primarul Timişoarei Karol Telbisz
propune Consiliului Municipal înfiinţarea Şcolii Politehnice, propunere
aprobată şi sintetizată într-un memoriu înaintat guvernului maghiar în anul
19073. Memoriul respectiv cuprindea 44 de puncte şi erau invocate
argumente economice, culturale şi politice pentru înfiinţarea celei de a doua
Politehnici din Ungaria la Timişoara. Între argumente erau invocate poziţia
geografică a Timişoarei (se afla în centrul Banatului) şi însemnătatea
administrativă, economică, politică şi culturală pentru interesele Ungariei în
zona Dunării. De asemenea în Banat exista o industrie dezvoltată, o întinsă
reţea feroviară, o diversitate de meserii şi activităţi comerciale care
impuneau, pentru a le asigura progresul o îndrumare ştiinţifică pornită de la
înălţimea unei Şcoli Politehnice Superioare4. Asupra acestui memoriu
Ministerul Ungar al Instrucţiunii se pronunţă abia în anul 1911, fară să-i dea
un curs favorabil5, deşi contele Ioan Zichy, ministrul cultelor şi al
instrucţiunii publice a supus Parlamentului din Budapesta un proiect de lege
pentru înfiinţarea şcolii politehnice la Timişoara, proiect ce nu a întrunit
condiţiile necesare pentru a fi adoptat6. Anterior acestei acţiuni Primăria
Timişoara a informat guvernul ungar că oraşul este hotărât să susţină
material înfiinţarea şcolii politehnice, contribuind „şi din partea sa cu mari
jertfe materiale”7.
Eşecul acestui demers nu a descurajat oficilităţile Primăriei, astfel că
în anul 1912 îl abordează pe dr. Kornel Zelovich, profesor la Politehnica din
Budapesta, cu rugămintea de a susţine argumentat necesitatea întemeieri
Servicul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţional (în continuare SJAN Timiş), fond
Primăruia Municipiului Timişoara, dosar nr. 5/1907, f. 1 – 17. Vezi în acest sens şi Fondul
familial Aurel Cosma, dosar nr. 118, f. 13 – 16.
4
Ibidem.
5
Ioan Munteanu, Ctitori ai Şcolii Politehnice din Timişoara în „Universitatea Politehnica
din Timişoara la 80 de ani”, Editura Politehnica, Timişoara, 2001, p. 7.
6
SJAN Timiş, Fond familial Aurel Cosma, dosar nr. 118, f. 17.
7
Ioan Munteanu, Ctitori... în „Universitatea Politehnica din Timişoara la 80 de ani”,
Editura Politehnica, Timişoara, 2001, p. 7.
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unei politehnici la Timişoara8, sau mai bine spus de a aduce şi alte
argumente în favoarea înfiinţării unei instituţii tehnice superioare la
Timişoara.
Profesorul Zelovich elaborează un nou Memoriu foarte documentat
prin care demonstrează că Timişoara prezintă toate avantajele pentru
activitatea respectivă. Timişoara dispune de toate instituţiile culturale, are
două licee clasice, un liceu real, 21 şcoli profesionale, o filială a Uniunii
inginerilor, o Societate de Ştiinţe Naturale, o Societate Istorică Arheologică,
deţine un potenţial ştiiţific autentic9. Profesorul Zelovich îşi fundamentează
acest memoriu pe o analiză comparativă a realităţilor din Ungaria, Austria,
Germania, Franţa, Anglia şi demonstrează necesitatea înfiinţării unei noi
politehnici în Ungaria, întrucât Politehnica din Budapesta nu mai poate
acoperi cerinţele unei economii în plină ascensiune industrială. Germania
avea 11 politehinici la 65 milioane de locuitori, Austria – 7 politehnici la
28,5 milioane de locuitori, Ungaria o singură politehnică la 21 milioane de
locuitori10.
Cu acest Memoriu Consiliul municipal se adresează din nou
guvernului maghiar în anul 1916. Cererea Timişoarei este susţinută de
Rectoratul Şcolii Politehnice din Budapesta şi de Uniunea Inginerilor din
Ungaria. În anul 1917 o delegaţie Timişoarei este invitată la ministrul Albert
Appony pentru a dezbate problemele concrete legate de înfiinţarea Şcolii
Politehnice. În cadrul acestei şedinţe din 23 noiembrie 1917 delegaţia
timişoreană prezintă un program realist. Municipiul se angaja cu
următoarele: acordarea gratuită a unui teren de 8 ha, pe malul stâng al
Canalului Bega, pentru construirea edificiilor necesare Şcolii Politehnice, va
susţine financiar instituţia şi amenajarea clădirilor, va asigura un cămin
pentru cazarea studenţilor etc.11. Evenimentele de la sfârşitul primului
război mondial întrerup pentru scurt timp evoluţia acestor strădanii
referitoare la fondarea şcolii politehnice.
După terminarea primului război mondial se vor relua demersurile
pentru înfiinţarea Politehnicii la Timişoara. Un rol însemnat pentru
începuturile politehnicii timişorene îl va juca inginerul Stan Vidrighin,
SJAN Timiş, Fond familial Aurel Cosma, dosar nr. 118, f. 18
Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Universitatea de Vest din Timişoara, ed. Universităţii
de Vest, Timişoara, 2004, p. 16.
10
Apud, Memoriu redactat, în chestiunea Şcoalei politehnice ce să se înfiinţeze în
Timişoara, de Kornel Zelovich, prof. Titular la Şcoala Politehnică din Budapesta, f.a., p. 8,
în Ioan Munteanu, Ctitori..., p. 78.
11
Victor Vâlcovici, Şcoala Politehnică din Timişoara. Zece ani de existenţă, Timişoara,
1930, p. 6 – 7.
8
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primarul oraşului Timişoara la aceea vreme. Coriolan Băran în Memoriile
sale12, descrie plastic şi suficient de sugestiv momentul înfiinţării acestei
şcolii „După ce Stan Vidrighin a ajuns întâiul primar al Timişorii primul
gând i-a să înfiinţeze o şcoală Politehnică în Timişoara. Primăria oraşului
prin Vidrighin a luat iniţiativa şi tot primăria oraşului a donat terenul
necesar în acest scop şi a suportat cheltuielile de ridicare a clădirilor de pe
Bulevardul Mihai Viteazul. Cum Vidrighin nu avea legături cu cercurile din
Bucureşti, a cerut concursul profesorului Traian Lalescu care era deja
lansat şi binecunoscut şi făcea politică liberală, având o mare influenţă la
ministerul instrucţiunii şi care i-a dat tot concursul pentru a înfăptui idealul
lui Vidrighin: Politehnica din Timişoara. Cel dintâi rector a fost Traian
Lalescu. După un an Lalescu din motive familiale s-a întors la Bucureşti,
luându-i locul la rectorat Stan Vidrighin până la venirea lui Victor
Vâlcovici. Acesta este adevărul în legătură cu înfiinţarea Politehnicii, care
nu a fost relevat la sărbătorirea de 50 de ani de la înfiinţarea şcolii”.
Trebuie menţionat faptul că afirmaţia lui Coriolan Băran nu este
lipsită de adevăr şi temei. Într-un memoriu adresat la 27 februarie 1920
Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor, Stan Vidrighin expune pe larg, cu
argumente economice, raţionamentul pentru care se impune înfiinţarea unei
Universităţi Politehnice la Timişoara13. Potrivit acestui memoriu „ridicarea
politecnicei este de o necesitate imediată” având în vedere că „Timişoara
este aşezată în apropierea unui teritoriu care oferă toate condiţiunile pentru
crearea unei şcoli tecnice. Tendinţa de a esploata chimice, cereale şi
celelalte materii brute, pădurile seculare din apropiere, bogăţiile de fier şi
cărbuni al munţilor învecinaţi, energia apelor, prezenţa diferitelor metale şi a
marmurei, etc. sunt atâtea condiţiuni cari aşteaptă să fie întrbuinţate în
măsură cât mai mare în folosul progresului. Toate acestea dau cadrul
necesar şi suficient teren de esploatare pe seama ştiinţei tecnice”14. În acest
memoriu Vidrighin s-a gândit inclusiv la „chestiunea adăpostirii acestei
şcoli”. Astfel, „după un studiu temeinic a ajuns la convingerea că cursurile I
şi II ar putea fi aşezate interimal în fosta cazarmă Francisc Iosif şi în şcoala
militară, eventual într-una din acestea, apoi în şcoala de comerţ care se va
ridica. Toate cheltuielile împreunate cu câştigarea, adaptarea acestor edificii
Coriolan Băran, Reprivire asupra vieţii – Memorii, ed. „Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2009. Studii introductive: Eugen Criste, Raul Ionuţ Rus, Vasile Popeangă.
13
Berghian Sorin, Novăcescu Doru, Daba Dumitru (eds), Şcoala Politehnică din
Timişoara în documente şi imagini (1920 - 1948), ed. Universitatea „Politehnică”,
Timişoara 1995, pp.29-33.
14
Ibidem.
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le suportă oraşul”15. După realizarea unui calcul matematic a ajuns la
concluzia că Primăria Timişoarei „e gata să aducă în bani următoarele jertfe:
12050000 cor. adecă douăsprezece milioane cincizecimii coroane” 16. În
încheierea memoriului, Stan Vidrghin ruga ministerul ca „în interesul mare
al cauzei, să binevoiţi a o aprecia după ponderositatea sa, a decreta, în
principiu, cât mai urgent ridicarea politecnicei în Timişoara, a lua o sumă
corespunzătoare în gestiunea din anul curent a bugetului, în scopul începerii
lucrărilor, şi a desemna factorii cu al căror concurs comuna va avea să
lucreze la înfiinţarea cât mai grabnică a acestui templu al ştiinţei româneşti
spre ărirea neamului şi a Ţării”17.
De bună seamă că înfiinţarea Politehnicii nu a fost doar contribuţia
unei singure persoane, fie ea şi primarul Timişoarei. La realizarea acestui
deziderat au contribuit şi alte peronalităţi ale vremii ca Traian Lalescu,
Miron Cristea, Traian Vuia, Valeriu Branişte, Dimitrie Grecianu, etc. De
altfel întemeirea unei unităţi de învăţământ tehnic superior la Timişoara spre
sfârşitul anului 1920 se înscrie în procesul de reorganizare şi extindere a
învăţământului de toate gradele pe întreg teritoriul României.
Eforturile pentru organizarea unei instituţii de învăţământ superior
cu profil tehnic au dat rezultate în toamna anului 1920, favorizate şi de
apariţia Decretului – Lege nr. 2521 din 10 iunie 1920 privind organizarea
învăţământului tehnic superior din România. Acest Decret fost publicat
iniţial în Monitorul Oficial nr. 57 din anul respectiv, dar „înserându-se cu
erori în Monitorul Oficial nr. 57 se publică din nou” în Monitorul Oficial nr.
6118.
Din toate prevederile Decretului referitor la înfiinţarea şcolilor
politehnice, câteva se impun a fi subliniate, întrucât vor ajuta la înţelegerea
multor particularităţi ale învăţământului universitar tehnic. În primul rând
se prevedea că „şcolile politehnice sunt institute de învăţământ tehnic
superior asemănate ca grad de cultură universităţilor. Ele au drept scop
formaţiunea inginerilor şi depind de Ministerul Lucrărilor Publice (art.1)19”.
De asemenea „prima şcoală politehnică se înfiinţează prin completarea şi
transformarea actualei Şcoli Naţionale de Poduri şi Şosele, care va deveni
Şcoala Politehnică din Bucureşti (art. 2)”. Apoi învăţământul şcolilor
politehnice cuprinde: cursuri şi conferinţe cu exerciţiile respective,
15

Ibidem.
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Monitorul Oficial nr. 61/19 iunie 1920 pp.2111 – 2115.
19
Ibidem.
16

410

„desemnul”, proiecte, lucrări practice în laboratoarele şi atelierele şcolii,
practica pe teren a toporafiei şi geodeziei, practica şi şantierele de
construcţiuni în uzine, fabrice, ateliere şi mine, vizite de lucrări, uzine,
fabrici, ateliere, exploataţii, mine, etc, excursiuni ştiinţifice20. Durata
„învăţământului în şcolile politehnice este de 4 ani, căutându-se a se da în
primii ani cunoştinţe generale necesare inginerilor, iar în ultimii ani
cunoştinţe de specializare21.
Administraţia şi conducerea şcolilor politehnice era încredinţată
directorului şcolii, ajutat de comitetul direcţiunii, de subdirector şi
personalul administrativ. Din punct de vedere ştiinţific conducerea şi
perfecţionarea şcolii era realizată de comitetul de direcţiune, consiliul de
perfecţionare şi consiliul profesoral22. Astfel comitetul de direcţiune era
compus din directorul şcolii, preşedinţii diferitelor secţiuni de specializare,
unul din profesorii „cursurilor comune secţiunilor şcolii ales de consiliul
profesoral”, subdirectorul şcolii dacă este profesor al şcolii, în caz contrar
participa cu „voce consultativă”23.
Din comitetul de perfecţionare făceau parte membrii comitetului de
direcţiune, precum şi un membru al secţiunii ştiinţifice din Academia
Română, delegat de Academie, un membru al consiliului tehnic superior, un
membru al consiliului profesoral, doi reprezentanţi ai industriei desemnaţi
de ministerul industriei şi comerţului, precum şi un „vechiu elev al şcolii
făcând parte din promoţiunea care a terminat 4 ani de şcoală” numit prin
decizie ministerială24. Consiliul profesoral era formt din toţi profesorii
titulari ai şcolii. La şedinţele consiliului profesoral puteau lua parte şi
profesorii suplinitori şi conferenţiari, însă aveau doar un rol consultativ.
Aceştia din urmă nu participau la şedinţele consiliului profesoral de
desemnare a comisiilor pentru ocuparea locurilor vacante şi la cele pentru
definitivarea cadrelor didactice.
Directorul şcolii era ales într-o şedinţă reunită a consiliului
profesoral şi a consiliului de perfecţionare, dintre profesorii ingineri ai şcolii
cu o vechime de cel uţin 8 ani ca profesor titular. Alegerea celor două
consilii era confirmată prin decret regal în urma propunerii ministerului
lucrărilor publice. În schimb subdirectorul era numit prin decret de
ministerul lucrărilor puliceîn urma recomandării directorului şcolii. Nu
20

Ibidem.
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Ibidem, p. 2112.
24
Ibidem.
21
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puteau fi desemnaţi subdirector decât inginerii diplomaţi ai unei şcoli
politehnice din ţară sau al unei şcoli „echivalente ca grad de cultură cu acele
şcoli”25.
Din atribuţiile comitetului de direcţiune merită menţionate cele
referitoare la stabilirea principiilor după care trebuşeşte condus învăţământul
în şcoală, întocmirea regulamentelor privitoare la ordinea şi disciplina
interioară, stabilirea şi armonizarea programelor anlitice ale cursurilor şi
lucrărilor practice, avizarea tuturor chestiunilor „interesând şcoal ce-i sunt
supuse de director”26.
Consiliul de perefecţionare al şcolii era cel care stabilea înfiinţarea
de noi secţiuni de specialitate sau „suprimarea ori modificarea unor din
secţiunile existente”, precum şi stabilirea „gradului de specializare a
diferitelor secţiuni ale şcolii adică a importanţei de dat învăţământului
special faţă de învăţământul comun tuturor secţiunilor potrivit nevoilor ţării
şi posibilităţilor de realizare”27. Consiliul profesoral se pronunţa asupra
tuturor „chestiunilor interesând şcoala şi cari îi sunt supuse de minister sau
de direcţiune”.28
Capitolul VIII al Legii fundamentează o relaţie între învăţământul
universitar tehnic şi cel secundar în sensul că pe lângă şcolile politehnice va
funcţiona o „diviziune pregătitoare, în care se vor preda cunoştinţle cerute la
examenul de admitere în şcoală. Vor fi primiţi în diviziunea pregătitoare toţi
acei care posedă actele necesare pentru a se putea prezenta la acest examen.
Nimeni nu va fi admis a urma cursurile acestei diviziuni mai mult de un
an”29.
Din textul Legii de organizare a şcolilor politehnice se remarcă
faptul că la începutul perioadei de funcţionare aceste instituţii şcolare îşi
desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi nu
Ministerului Instrucţiunii ca celelalte universităţi. Aşadar se instituie un
raport de subordonare faţă de puterea politică reprezentată în acest caz de
ministrul lucrărilor publice.
La 11 noiembrie 1920 Regele Ferdinand I semnează Decretul –
Lege nr. 4822 prin care „se aprobă înfiinţarea pe ziua de 15 noiembrie 1920
a unei Şcoale Politehnice în Timişoara, care va funcţiona în conformitate cu
dispoziţiunile din Decretul – lege nr. 2521 din 10 iunie 1920, relativ la
25

Ibidem.
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem, p. 2115.
26
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înfiinţarea şi organizarea şcoalelor politehnice din România”30. Totodată în
decretul respectiv se specifica şi provenienţa resursele financiare necesare
pentru începerea şi funcţionarea şcolii „astfel pâna la punerea în aplicare a
bugetului Ministerului Lucrarilor Publice pe exercitiul 1921 – 1922,
cheltuelile ce se vor face cu înfiinţarea şi functionarea şcoalei politehnice
din Temisoara se vor acoperi din fondul de un million lei prevăzut în acest
scop în bugetul Ministerului Instrucţiunei”31.
Începuturile activităţii didactice la Şcoala Politehnică din Timişoara
sunt reprezentate de organizarea unui concurs „pentru a putea face triajul”32,
deoarece au fost depuse 180 de cereri de înscriere. Acest examen de
admitere „era privit cu ochi răi întâi pentru că nu erau deprinşi cu acest
examen la Politehnicele din străinătate şi al doilea pentru că severitatea
examenului de la Bucureşti nu putea să inspire decât teama acelor care se
prezentau.”33 Examenul s-a desfăşurat în zilele de 24-27 noiembrie 1920, iar
din comisia de examinare au făcut parte: Traian Lalescu, directorul şcolii,
Teodorescu Constantin, subdirectorul şcolii şi lt. – col Gh. Buicliu. „S-a
făcut candidaţilor examenul în limba română sau germană, iar cei care nu le
cunoşteau bine pe acestea au fost examinaţi şi în limba ungară de d-l Emil
Mihai, profesor de matematici şi directorul şcolii comerciale. Nivelul
general al candidaţilor a fost mai mult înspre slab ... Deşi erau vreo 20 care
se prezentau binişor, şi nu din vechiul regat, totuşi maoritatea arăta
cunoştinţe reduse şi mai cu seamă putin asimilate”34. În final au fost admişi
65 de elevi.
Dupa cum se poate vedea şi din cele căteva rânduri expuse mai sus şi
extrase dintr-o „dare de seamă asupra mersului Şcoalei Politehnice din
Timişoara”, auspiciile sub care îşi începe activitatea Politehnica nu sunt
dintre cele mai încurajatoare, în ceea ce priveşte calitatea candidaţilor şi a
celor admişi. Pentru a „ridica nivelul acestui an de studii am adus de la
Bucureşti 15 elevi admişi la examenul de admitere de acolo sau care au
urmat deja un an preparator. Această idee a şi dat foarte bune rezultate
fiindcă aceştia au adus cu dânşii disciplina şi dorul de muncă de la Şcoala de
Poduri, precum şi o pregătire mai temeinică, aşa că bănuim că vor fi în
fruntea seriei”35. Ulterior au mai fost acceptaţi 2 candidaţi care
SJAN Timiş fond Primăria Municipiului Timişoara, dosar nr. 12/1920, f. 3.
Ibidem.
32
Idem, dosar nr. 11/1920, f. 74 v.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem, f. 72.
30
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„frecventaseră Politehnica din Budapesta şi care deşi la examen au dat
răspunsuri slabe, au fost primiţi pe baza indexului de frecvenţă de la
Politehnică. În aceleaşi condiţii am mai primit pe urmă şi pe un candidat de
la Roma”.36
Imediat după desfăşurarea examenului de admitere în data de 29
noiembrie au început cursurile pentru cele două specializări: mecanică şi
mine37, „făcându-se în prima săptamână o repetiţie generală a materiei de
liceu”38. Este important de menţionat faptul că multă vreme după înfiinţare
Politehnica din Timişoara a cuprins doar două secţiuni 39 „secţiune de
ingineri electromecanici şi secţiune de ingineri de mine şi metalurgie”, până
în anul 1941 când se înfiinţează Facultatea de Construcţii.
Primul corp profesoral al şcolii a fost desemnat prin decizia
Ministerului Lucrărilor Publice nr. 28977 din 3 decembrie 1920 şi potrivit
acesteia „următoarele persoane erau însărcinate în mod provizoriu cu
predarea cursurilor:
Domnul Lalescu Traian, profesor universitar şi director40 al şcoalei
cu predarea cursului de analiză;
Domnul inginer Teodorescu C. Constantin, subdirector41 al şcoalei
cu predarea cursului de mecanică;
Domnul locot. – colonel Buicliu <Gheorghe> cu predarea cursului
de geometrie analitică;
Domnul inginer Vlad V. cu predarea cursului de geoemtrie
descriptivă;
Domnul dr. Stăncescu C. cu predarea cursului de fizică;
Domnul dr. Inginer Cândea C. cu predarea cursului de chimie;
Domnul Kaldor <Augustin> cu predarea cursului de desen;
Domnul Popescu C. şef de lucrări la laboratorul de chimie;
Domnul Coman C. repetitor de matematici”42;
Dacă am menţionat primele cadre didactice care au compus corpul
profesoral, aş dori să enumăr şi membrii primului Consiliu de perfecţionare
al şcolii, şi anume: Ludovic Mrazec (membru al Academiei Române), în
36

Ibidem.
Ibidem, f. 70.
38
Ibidem, f. 72 v.
39
Până la transformarea acestora în facultăţi în anul 1931.
40
SJAN Timiş, fond Institutul Politehnic „Traian Vuia”, dosar nr. 11/1920, f. 88. A fost
numit director prin Decretul Regal nr. 4907 din 16 noiembrie 1920, conform acestui decret
„era însărcinat în mod privizoriu cu lucrările de organizare şi conducere a acelei şcoale”.
41
Ibidem.
42
Ibidem, f. 77.
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calitate de preşedinte, Traian Lalescu, Adalbert Veith (directorul general al
Societăţii „Uzinele metalurgice şi Domeniile din reşiţa S.A”), Stan
Vidrighin, Aug. Maior (profesor de fizică la Universitatea din Cluj), Const.
Răileanu (inspector general, director special al Podurilor, C.F.R.) şi
Constantin Teodorescu43.
Aşadar la sfârşitul anului 1920, Şcoala Politehnică îşi începe
cursurile cu 83 de studenţi44 şi 9 profesori, iar fondurile materiale necesare
pentru funcţionare erau de un milion de lei reprezentând cheltuieli de
„personal şi materiale necesare până la 31 martie 1921”, credit deschis pe
seama Ministerului Lucrărilor Publice45.
Am realizat această scurtă trecere în revistă cu privire la demersurile
şi începuturile Politehnicii din Timişoara pentru a a arată importanţa
constituirii unei universităţi politehnice la Timişoara, dar şi pentru a scoate
în evidenţă situatia acestei instituţii de învăţământ superior la momentul
înfiinţării.

Berghian Sorin, Novăcescu Doru, Daba Dumitru (eds), op. cit., p. 47.
Ibidem, f. 72.
45
Ibidem, f. 84.
43

44
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Două reviste religioase rurale din Banatul timişan
Preot dr. Valentin Bugariu
Revista religioasă a cunoscut în istoria bisericească o dezvoltare
aparte, ea cunoscând un dublu rol: primul pastoral de îndrumare religioasă a
credincioşilor şi al doilea cultural anume acela de iniţiere a cititorilor în
valorile locului, ale provinciei dar şi a tradiţiilor, obiceiurilor care formează
zestrea românilor în opoziţie cu fenomenul globalizării, al urbanizării şi al
dezrădăcinării identitare.
Subiectul căruia i se adresează o astfel de publicaţie este supus
presiunii vieţii, cunoscând criza la nivel psihologic şi religios: De când vine
pe lume până închide ochii, omul este într-o perpetuă criză. Nu există prag,
o nouă intersecţie existenţială, o nouă etapă de viaţă, fără criza specifică.
Fiecare răs-cruce de viaţă declanşează sau e declanşată de o nouă criză1.
Postmodernitatea presează omul născut şi crescut în tradiţia culturală şi
religioasă românească. Întâi formele cunoscute ale inculturaţiei:
urbanizarea, industrializarea, emigrarea, apoi cultura averii, a plăcerii şi a
puterii, apoi secolul vitezei. La drept vorbind, suntem în ,,secolul agitaţiei”.
Toată lumea se precipită. Toţi fug de acolo – acolo şi-şi consumă timpul cu
,,sufletul la gură”. Agitaţia lumii, vrând – nevrând, te scoate din ritmul tău
personal de viaţă. Omul este din ce în ce mai stresat şi mai ,,pre/ocupat”. Un
om ocupat nu mai are loc liber în interior. Este populat şi ,,posedat” de o
,,legiune” de activităţi şi situaţii, care-l copleşesc şi-l anulează ca persoană.
Îl înstrăinează de sine însuşi, de ceilalţi şi de Dumnezeu2. Toate aceste
fenomene cu consecinţele lor au dus la vulgarizarea ontosului neamului şi o
diluare a spiritualităţii. Se poate observa o vulgarizare a limbajului, a
chipului sufletesc al românului prin mediatizarea ,,cărnii cosmetizate”,
accentuarea sexualităţii, distrugerea valorilor tradiţionale: familie, şcoală,
biserică3.

Eugen Jurca, Criza sacerdoţiului în ,,stihiile” lumii. Aspecte psihologice, re/orientări
vocaţionale şi pastorale, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu – Lăpuş, 2010, p. 99. (Se va
prescurta în continuare Criza sacerdoţiului…).
2
Eugen Jurca, op. cit., p. 29.
3
Emil Jurcan, ,,Resacralizarea societăţii româneşti. Nevoia de eliminare a vulgarităţii din
ontosul neamului”, în vol. Biserica în era globalizării, Editura Reîntregirea, Alba – Iulia,
203, p. 489 şi urm.
1
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Ca răspuns al unor astfel de probleme, Biserica se foloseşte de toate
metodele pastorale şi misionare pentru a transmite fiilor ei duhovniceşti
Cuvântul de Bun plin de credinţă, nădejde şi dragoste adică un spaţiu al
încrederii şi al valorificării darurilor credinţei prin fapte bune la căldura
dragostei pentru Dumnezeu şi aproapele. Unui om preocupat de grija zilei
de mâine prins în agitaţia clipei se adresează şi un astfel de foaie religioasă
şi culturală. Acest mod de răspândire a Evangheliei este atestată şi de
pedagogia creştină, el fiind un mijloc de catehizare eficient în zilele noastre,
atât pentru creştinii participanţi la Sfintele Slujbe, care-şi pot îmbogăţi,
astfel, cunoştinţele în materie de religie, cât şi pentru cei care, din diferite
motive, nu pot veni la biserică, dar se pot bucura de citirea unui cuvânt
ziditor şi pot fi beneficiarii unor îndrumări liturgice4.
Ca exemplificare a celor afirmate până acum vom ilustra cu două
exemple de astfel de reviste religioase şi culturale deopotrivă: ,,Lumină
lină” şi ,,Arhanghelul” din judeţul Timiş.
Revista ,,Lumină lină” a apărut la început ca un buletin, apoi revistă
a comunităţii parohiale din Colonia Gătaia în anii 2005 – 2011. În decursul
celor şapte ani de apariţie neîntreruptă publicaţia a trecut prin mai multe
transformări, atât la nivelul conţinutului din unul catehetic într-unul religios
cultural şi în ce priveşte grafica de la multiplicarea prin fotocopiere la
tiparul off-set. Apariţia acesteia a fost necesară din pricina dispersării
comunităţii parohiale nu atât sub raport geografic, cât mai ales fizic5.
Cititorii fideli sunt credincioşii parohiei, un număr mic din cele 100 ex.
tipărite sunt donate bibliotecilor locale, judeţene, universitare ş.a., Muzeului
Presei din Jimbolia dar şi ca schimb între membrii Asociaţiei Publiciştilor
din Presa Rurală din Banat.
Apariţia buletinului parohial a fost semnalată de presa eparhială:
,,Am primit la redacţie buletinul parohial ,,Lumină lină” (an. I, nr. 1-3/2005)
editat de parohia Colonia Gătaia, protopopiatul Deta, prin grija C. Părinte
Valentin Bugariu. Din cuprins spicuim: editorialul ,,La început de drum”,
tâlcuirea unor slujbe, articole de rememorare a unor vrednici înaintaşi,
dicţionar religios şi rubrica ,,Din viaţa parohiei”. Dorim publicaţiei ani mulţi
de apariţie, iar ostenitorilor putere de muncă neîmpuţinată6.
Sub formă de buletin parohial a apărut din 2005 până în 2007, în
anul 2008 a apărut sub formă de revistă parohială în patru pagini color, pe
hârtie dublu cretată în cadrul Trustului de Presă ,,Magazin”. Din zorii anului
Vasile Gordon, Introducere în catehetica ortodoxă, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, p.
171 – 172.
5
Valentin Bugariu, ,,La început de drum”, în ,,Lumină lină”, 2005, nr. 1-3, p. 1.
6
,,Din viaţa Bisericii”, în ,,Învierea”, 2005, nr. 15, p. 2.
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2009 şi până în 2011 publicaţia a intrat în cea de a treia etapă a devenirii
sale: revistă parohială, în opt pagini cu rubrici permanente: Editorial,
Povestea Vorbei, Valori poetice, Restituiri, Urme din trecut, Documentar,
Cateheză, Semne, Meditaţia zilei, Cronica parohială şi prezentări
bibliografice. Revista şi-a obţinut şi recunoaşterea Bibliotecii Naţionale a
României: ISSN: 2066-7396.
Gândită ca publicaţie trimestrială prin articolele, meditaţiile şi
poeziile apărute a încercat să iniţieze cititorii în arta frumosului.
Colaboratorii (redactorii) provin din toate palierele culturii rurale şi nu
numai: preoţi, profesori, bibliotecari şi elevi. Între colaboratori îi amintim pe
universitarii timişoreni: regretatul magistru G. I. Tohăneanu, lingvistul
Rodica Popescu, etnologul Ioan Viorel Boldureanu, istoricul bisericesc
Florin Dobrei, poeţii Anghel Dumbrăveanu şi Dimitrie Acea, muzeograful
Ioan Traia, teologul Bogdan Tamaş, profesorii Ion Murariu (Giroc), Horia
Musteţi, Călin Frăsie (Timişoara), Ioan Albu (Berzovia), Marius Iosif Circa
(Deta), Maria Pavlovici Pătruţ (Maşloc), Bianca Orăşanu (Şoşdea),
jurnalistul Alin Dirina (Jebel), preotul Călin Negrea (Gherman). Redacţia a
fost formată din: prof. univ. dr. Rodica Popescu, prof. Ioan Traia, pr. dr. Iliia
Pavlovici Pătruţ, prof. Călin Frăsie şi pr. dr. Valentin Bugariu în calitate de
redactor responsabil.
Ca structură şi conţinut revista a avut în prima uneori şi în
următoarea pagină un editorial care a tratat probleme generale din viaţa
creştinului: ,,Sărbătoarea creştină astăzi”, 2005, nr. 2; ,,Buna comportare în
biserică”, 2005, nr. 3-4; ,,Alcoolul în viaţa noastră”, 2006, nr. 1;
,,Protopopul Melentie Şora – 50 de ani de la moarte”, 2006, nr. 4; ,,Educaţia
religioasă astăzi”, 2007, nr. 1; ,,Istorisirea biblică a Naşterii Domnului”,
2008, nr. 3; ,,Istorisirea biblică a Învierii Domnului”, 2008, nr. 4;
,,Actualitatea Sfântului Vasile cel Mare”, 2009, nr. 1; ,,Chipul Maicii
Domnului în Sfânta Scriptură şi în literatura postapostolică”, 2009, nr. 3;
,,Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române”, 2010, nr. 1; ,,Sacrificiul sângeros
şi inspiraţia inumană a violenţei”, 2010, nr. 2; ,,Episcopia Ortodoxă a
Timişoarei (1939-1947), 2010, nr. 4; ,,Vino Duhule Sfinte!”, 2011, nr. 2.
O rubrică permanentă este cea catehetică în care au fost expuse
câteva probleme din ritualul bisericesc, teologia biblică şi patristica
ortodoxă. Cea de a treia rubrică ,,Povestea vorbei” a fost consacrată de
profesorul G. I. Tohăneanu cu restituiri lingvistice şi lămuriri terminologice:
,,Biserică/Bazilică” (2006); Comânda/Comanda (2007); ,,Cununa/(În)
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corona” (2008)7 şi studiul ,,Cum e corect? Dereglarea flexiunii verbale, în
etapa actuală a românei”, iscălit de prof. Rodica Popescu.
Nu a fost neglijată nici istoria locală, în revistă au apărut în cursul
timpului mai multe materiale care fac referire la slujitori ai altarului, istoric
al aşezării umane, de instituţii culturale din Banat. Aici menţionăm reuşitele
prof. Ioan Traia, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean care a desluşit
câteva din enigmele aşezării de pe Bârzava: ,,Biserici medievale din
microzona Gătaia I, II, III” (2008) şi ,,Investigaţii arheologice din
microzona Gătaia (2009).
Copiii au avut o pagină adresată lor intitulată ,,Hristos împărtăşit
copiilor” în care au fost aşezate o cateheză, un mic dicţionar religios. Trei
rubrici mai noi au fost: ,,Restituiri” în care a fost prezentată o tradiţie
folclorică din satul bănăţean; ,,Documentar”, o pagină de istorie orală a
locului; şi ,,Semne”, o descindere în istoriografia literară a provinciei.
Revista se încheie cu o ,,Cronică” bisericească şi ,,Meditaţia zilei”.
Publicaţia mai cuprinde cronica presei rurale, o recenzie, poezie şi fotografie
în mare parte originală.
Revista a reprezentat o pagină a activităţii cotidiene a bisericii
,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Colonia Gătăii şi s-a înscris în activitatea
media a Bisericii8. Ea a fost un grănicer al sufletului românesc din Colonie
care s-a adresat tuturor credincioşilor ortodocşi şi nu numai.
Prin redactorul – responsabil, publicaţia parohială a participat în data
de 10 aprilie 2008 la constituirea ,,Asociaţiei Publiciştilor Presei Rurale din
Banat”9 la Timişoara precum şi la adunările generale, simpozioane, mese
rotunde la Vladimirovaţ, Jimbolia, Giarmata Vii10 şi Urseni. În acest context
s-au încheiat colaborări cu alte publicaţii din spaţiul bănăţean:
,,Cenăzeanul”, ,,Suflet nou” (Comloşu Mare), ,,Vatră nouă” (Giarmata Vii),
,,Vatra satului” (Ferendia), ,,Lumina satului”, ,,Lumina Giroceană” (Giroc),
,,Medveşanul (Urseni) şi ,,Familia” (Vladimirovaţ)”.

De remarcat faptul că aceste reflecţii ale învăţatului lingvist timişorean au fost utilizate în
realizarea unor studii, aşa cum e de pildă cel realizat de părintele asist. univ. dr. Alin
Scridon, ,,Cununia – Dimensiune tainică în Biserica Bănăţeană (secolele XIX-XX)” în vol.
Taină şi mărturisire, Editura Episcopiei Caransebeşului, Caransebeş, 2011, p. 99- 107.
8
Până în 2011 a fost singura revistă parohială din Protopopiatul Deta (33 localităţi n. n),
una din puţinele reviste religioase rurale din Banat. (Cf. Marius Florescu, ,,Presa religioasă
bănăţeană” în vol. Vatră nouă 2000-2010. Interferenţe culturale, Editura David Press Print,
Timişoara, 2010, p. 80).
9
Iniţial Asociaţia s-a numit ,,Asociaţia Presei Rurale din Banatul istoric” n. n.
10
Ioan Traia, ,,Context asociativ”, în vol. Vatră nouă 2000-2010. Interferenţe culturale,
Editura David Press Print, Timişoara, 2010, p. 149-150.
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În cadrul concursului publicaţiilor parohiale iniţiat de Arhiepiscopia
Timişoarei pe anul 2011, revista ,,Lumină lină” a obţinut Menţiunea I, faza
eparhială.
Revista ,,Lumină lină” s-a bucurat de apreciere unanimă atât în
lumea credinţei cât şi în cadrul mai larg al spiritualităţii bănăţene. Astfel
Preasfinţitul Părinte dr. Lucian Mic nota într-un ,,Cuvânt de felicitare
următoarele: ,,…Prin râvna unor preoţi cu dragoste de Biserica lui Hristos,
unele parohii susţin şi ele o articulată activitate publicistică. Parohia Colonia
Gătaia, deşi este o parohie mică după numărul de credincioşi, este mare
după activitate pe care o desfăşoară. Meritul principal îl are Preacucernicul
Părinte dr. Valentin Bugariu, profesor asociat la Secţia de Teologie din
Caransebeş, un neobosit căutător al valorilor creştine şi al frumoaselor
tradiţii româneşti. Din căutarea Preacucerniciei Sale a apărut şi revista
,,Lumină lină”, o scriere bisericească de mare valoare prin conţinut şi
perseverenţă. În paginile revistei sunt întâlnite articole cu conţinut
duhovnicesc, restituiri ale istoriei locale, aspecte din viaţa catehetică a
parohiei, întreprinderi culturale de mare valoare. Misiunea pe care o
împlineşte această revistă în rândul credincioşilor se înscrie pe linia de
promovare a valorilor creştine autentice şi, în tonul întregii prese bisericeşti,
luptă pentru înlăturarea ideilor ce duc la dezrădăcinare identitară”11. Un
truditor al presei rurale a fost fostul redactor – şef al revistei ,,Cenăzeanul”,
prof. Gheorghe Doran care aprecia: ,,…Publicaţia din Gătaia editată sub
patronajul parohiei Colonia Gătaia nu se limitează numai la evenimente şi
acţiuni de răspândire a cultului divin, ci în paginile ei îşi găsesc locul şi
articole cu conţinut cultural, aşa cum îi stă bine unei publicaţii din mediul
rural. Este bine ştiut că nu am găsit nici măcar un rând cu caracter politic
fapt care îi onorează pe editorii ei”12.
Revista ,,Lumină lină” şi-a sistat apariţia în iarna anului 2011 prin
plecarea din parohie a redactorului responsabil.
În iarna anului 2012 a apărut la parohia Birda o revistă trimestrială în
opt pagini, ISSN. 2284 – 7731. Publicaţia şi-a menţinut structura,
colaboratorii şi mesajul aşa cum s-a făcut începutul la cea din Gătaia. Din
editorialul celui dintâi număr aflăm: ,,…Revista noastră îşi va propune să
răspândească învăţătura Mântuitorului Hristos, precum şi alte informaţii
culturale. Crezul nostru este de a da cititorilor o revistă parohială13,
Valentin Bugariu, Parohia Ortodoxă Colonia Gătaia. Istorie, misiune şi viaţă creştină,
Editura Sitech, Craiova, 2011, p. 62-63.
12
,,Lumină lină”, în ,,Cenăzeanul, 2009, nr. 5-6, p. 15.
13
A apărut ca revistă a Parohiei în anul 2012, 4 numere; 2013, 1 număr. Începând cu anul
2013, nr. 3-4, revista este editată de Asociaţia ,,Arhanghelul” din Birda.
11
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trimestrială de interes religios şi cultural, lipsită de orice caracter politic şi
de partid, ferindu-ne de orice ceruri politice şi confesionale şi având în
vedere doar cultivarea şi formarea cercului de cititori14”. Pe lângă
colaboratorii amintiţi au apărut alţii noi: prof. dr. Virginia Ardelean
(Caransebeş), dr. Nina Ceranu (Timişoara), prof. dr. Bogdan Enăşel (Birda),
prof. Octavian Gruiţa (Giroc), prof. Lucian Pavel Măgărin (Măureni),
teologul Andrei Petrescu (Jebel), mai mulţi copii cu articole şi poezii.
La nivel de conţinut revista a popularizat anii omagiali instituiţi de
Patriarhie: ,,Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii
bolnavilor” (2012); ,,Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”
(2013); Anul omagial euharistic (I): Sfânta Taină a Spovedaniei”; ,,Anul
omagial euharistic (II): Sfânta Taină a Împărtăşaniei”; ,,Anul comemorativ
al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” (2014). Tot prin intermediul acestei
publicaţii au fost consemnate acţiuni catehetice iniţiate de Parohie:
concursuri religioase, cateheze, vizonare de filme documentare, acţiuni
omagiale şi comemorative de genul: Ziua Bibliei sau Ziua Culturii Române.
S-a urmărit în paginile publicaţiei incursiuni în istoria locului, medalioane
de personalităţi ş. a.
În 27 septembrie a. c. a fost organizat în parohie ,,Forumul
publiciştilor bănăţeni” care a debutat cu prezentare de carte, simpozion
internaţional şi schimburi editoriale (cărţi şi reviste) ş. a.
În cadrul Concursului de reviste parohiale organizat de
Arhiepiscopia Timişoarei, publicaţia de la Birda a obţinut consecutiv, în
anii: 2013 şi 2014 Premiul I la secţiunea foi religioase.
Revista a cunoscut o apreciere în Biserica locală. Astfel
Înaltpreasfinţitul dr. Nicolae Corneanu aprecia: ,,Cinstite Părinte. Confirm
primirea ultimului număr al publicaţiei ,,Arhanghelul”. Apreciez strădania
ce o depuneţi pentru apariţia grafică în condiţii excepţionale a acestei reviste
şi totodată mulţumesc pentru paginile pe care mi le-aţi dedicat.
Atotputernicul Dumnezeu să Vă binecuvinteze. † Mitropolit Nicolae”15.
Alături de această revistă tot în acest scop religios şi cultural de susţinere a
catehizării prin puterea exemplului în cazul înaintaşilor, prin precizări şi limpeziri a
unor teme de învăţătură ortodoxă, de promovare a patrimoniului cultural local şi
provincial au mai apărut: cărţi, calendare de buzunar, pliante omagiale şi
comemorative ş. a.
Cele două reviste şi-au propus să ofere cititorilor atât de dispersaţi de
problemele vieţii un ghid auxiliar poporal care să-i conştientizeze de tezaurul
spiritual ortodox şi tradiţional românesc.
14
15

Redacţia, ,,Glasul Arhanghelului”, 2012, an. I, nr. 1, p. 1
,,Arhanghelul”, 2012, an. I, nr. 2, p. 8.
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Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere
monografice
Doru Sinaci,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Dacia a fost printre ultimele provincii cucerite de romani. Din
această cauză, colonizarea oficială a noii provincii a fost extrem de bine
organizată, iar procesul romanizării s-a petrecut rapid şi eficient1. Dar
romanizarea unui teritoriu atât de întins n-ar fi reuşit aşa de uşor, dacă nu
intervenea şi creştinismul aflat în plină expansivitate, venit la noi îndeosebi
pe fileră latină. Cuvintele de factură latină, care dovedesc practicarea
cultului creştin, păstrate şi astăzi în limba română sunt deosebit de
numeroase: altar, ancoră, înger, biserică, botez, binecuvântare, cimitir,
credinţă, cruce, creştin, coroană, câşlegi, cuminecătură, jurământ, păcat,
păgân, pâine, porumbel, ulei, vin, Paşti, Crăciun, Rusalii, Florii, Sânziene
etc. La fel de numeroase sunt şi cele care definesc meseriile practicate în
primele secole creştine: aurar, argintar, cărbunar, cerar, coronar, dogar,
fierar, fântânar, focar, frânar, lăptar, lânar, lemnar, măcelar, morar, olar,
pâslar, plăcintar, plutar, răşinar, salinar, săndălar, săpunar, spătar, uleiar etc.
În primul mileniu creştin, limba latină (protoromână) a fost utilizată ca
limbă de cult în tot spaţiul Banatului mureşan, descoperirile arheologice
reprezentând o dovadă incontestabilă în acest sens.
La Lipova, de exemplu, au fost descoperite vase în formă de peşte în
care se păstrase uleiul sfinţit (ampulla), ornamentate pe o parte cu o cruce cu
braţe egale, iar pe cealaltă cu un chrismon, deci rolul lor ca vas sacru, de
cult, este mai mult decât evident. Orificiul pentru alimentare cu ulei este
plasat pe spatele peştelui, între două aripioare perforate anume, pentru a
permite suspendarea lui deasupra altarului, cu ajutorul unei sfori. Izvoarele
scrise paleocreştine (Sedulius, Epist. XII; Sf. Ioan Gură de Aur, Hom. XIII)
semnalează vase euharistice în formă de porumbel, iar în Viaţa Sfântului
Vasile cel Mare este menţionat un porumbel de aur în care „…după ce a
frânt pâinea în trei părţi, partea a treia a depus-o într-un porumbel de aur
pe care l-a suspendat deasupra altarului”2. Alte izvoare scrise menţionează
Mircea Rusu, Paleocreştinismul şi etnogeneza românilor, în ***Istoria României.
Transilvania, Editura „George Barţiu”, Cluj-Napoca, 1997, pp. 220-230.
2
Ibidem, p. 233.
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episcopi sau papi care donează astfel de porumbei de uz euharistic, din aur
sau din argint, diferitelor biserici.
După retragerea aureliană, când limba latină nu mai era limbă
oficială de stat în Dacia, primele informaţii scrise despre Banat ne parvin
din partea lui Priscus Panaites Retorul, învăţat care s-a născut la Panion, în
sudul Traciei şi a trăit la Constantinopole. În anul 448 Priscus Panaites
Retorul face parte din delegaţia trimisă de către împăratul bizantin
Theodosius al II-lea la curtea regelui hunilor, Attila, iar fragmente din
scrierile lui s-au păstrat în excerptele făcute de un alt împărat bizantin,
Constantin al VII-lea Porfirogenetul (912-959)3 Cronicarul Priscus, însoţind
delegaţia bizantină, ajunge la curtea lui Attila4, unde stă la masă lângă un
barbar care vorbea limba „auşonilor” şi pe care el, romanul, a înţeles-o.
Evident, este vorba despre un grai latin sau cât se poate de apropiat de limba
latină, de fapt proto-româna în formare. B.P. Haşdeu precizează că sufixul
„oiu”, relatat în text, se rosteşte la bănăţeni şi la macedoromâni „oniu”
(strigoi-strigoniu), derivând din sufixul latinesc „oneus”. Ca atare, preciza
Haşdeu, vechiul cuvânt bănăţean „auşoniu” este de trei ori romanic: prin
tulpina „avus” şi prin sufixele „us” şi „oniu”5. În plus, „Ausonia” era o
provincie antică în Italia, astfel că Priscus l-a denumit „auson” pe protoromânul pe care-l întâlnise la curtea lui Attila din Banat. Conform
informaţiilor primite de la Priscus, aflăm că la curtea lui Attila se vorbeau
trei limbi: cea a ausonilor, cea a hunilor şi limba goţilor.
După oficializarea creştinismului ca religie de stat de către împăratul
Constantin cel Mare, preoţii şi episcopii misionari îşi ţineau predicile şi
oficiau serviciul religios în limba celor care locuiau în teritoriul respectiv.
Iniţial, creştinii nu aveau necropole separate şi nici nu-şi îngropau morţii cu
obiecte materiale distincte. Abia mai târziu apare vasul cu apă sau moneda
pusă în mâna sau în gura defunctului, precum şi inscripţiile funerare. În
secolele V-VI încep să apară şi fibule sau catarame decorate cu cruci în
mormintele din zona Banatului mureşan, cum s-au descoperit la Sânicolau
Ştefan Pascu, Hanga V., Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului R.P.R.,
vol.II, Feudalismul, Editura ştiinţifică Bucureşti, 1958, pp. 41-42, cf.Gheorghe Şincai,
Hronica Românilor, tom.I, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, pp. 127-129.
4
Pornind de la acelaşi text, B.P. Haşdeu localizează curtea lui Attila ca fiind undeva în
apropiere de Vârşeţ, conform toponimelor menţionate de cronicarul Priscus. (vezi
B.P.Haşdeu, Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatorismului dialectal şi
teritorial, Extras din Analele Academiei Române, seria a II-a, tom.XVII, Memoriile
Secţiunii Literare, Editura Institutului de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1896, pp. 3749).
5
Petru Ursulescu, Banatul de nord-est în secolele X-XVI, Editura Orizonturi Universitare,
Timişoara, 2005, pp. 30-31.
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Mare. Una dintre cele mai importante descoperiri arhologice are loc la
Felnac, în imediata apropiere a comunei Secusigiu, de unde au fost scoase la
lumină mai multe tipare pentru turnarea crucilor şi a altor podoabe, semn că
în zonă existau meşteşugari având ateliere destul de avansate pentru acea
perioadă. Crucile turnate la Felnac erau utilizate în tot arealul comunei
Secusigiu. Despre tezaurul de la Sânicolau Mare, care a aparţinut probabil
unei biserici episcopale din caganatul avar, specialiştii sunt de părere că
piesele descoperite aici au fost lucrate cu siguranţă în atelierele bizantine, iar
pe un vas a fost inscripţionat în limba greacă textul: „Prin apă curată,
Doamne, spre viaţă veşnică”6. Despre tezaurul descoperit la Sânicolau
Mare, reputatul cercetător şi universitar clujean Mircea Rusu este de părere
că „acesta a fost recuperat doar parţial, căci în afară de cele 23 de vase de
aur şi cornul de suflat al unui comandant de cavalerie (cf. Mauricius,
Strategicon, II, 16), au mai existat şi alte vase, precum şi o cruce masivă din
aur pe care descoperitorul ar fi donat-o mănăstirii Bezdin, la care se mai
adaugă şi o ladă plină de monede de aur, despre care nu se ştie unde au
ajuns. Cert este că acest tezaur de o valoare istorică inestimabilă,
cuprindea şi vase euharistice care obişnuit intrau în patrimoniul liturgic al
unei biserici episcopale, la care probabil a slujit şi episcopul Ursus7, situată
undeva în zonă. Ipoteza este confirmată şi de allte vestigii arheologice
creştine descoperite în localităţi învecinate, cum ar fi inelul din aur decorat
cu o cruce provenind dintr-un mormânt de la Sânicolau Mare, vasul
euharistic decorat cu cruce de la Periam, ori tiparele din plumb în formă de
cruce de la Felnac, indicii care semnalează prezenţa creştinilor din Banatul
mureşan în secolele VII-VIII”8.
La Sâmpetru German, în punctul numit „Magazin” a fost descoperit
mormântul unui călăreţ avar, care fusese înhumat cu o monedă de aur.
Vorbim despre o altă înfăţişare a practicilor creştine timpurii – păstrate până
în zilele noastre – dar şi despre confirmarea existenţei unei episcopii
creştine în această parte a Banatului mureşan.

6
Mircea Rusu, Caganatul avar şi romanitatea dunăreană, în ***Istoria României.
Transilvania, Editura „George Barţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 301.
7
Episcopul Ursus a participat la Sinodul de la Niceea din anul 787, fiind menţionat între
episcopii prezenţi pe locul al 73-lea, ca „Ursus Avaritianensium ecclesiae episcopus (cf.
I.D. Mansi, Sacrorum Conciliarum, XII, p. 1031 sq). Numelee de Ursus arată cât se poate
de clar originea lui romanică (poate chiar română). Apud: Mircea Rusu, op.cit., p.301.
8
Ibidem, p. 302.
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Comuna Secusigiu în perioada voievodatului bănăţean (934-1028)
Descoperirile de necropole şi aşezări de la Bulci, Lipova,
Vladimirescu, Hodoş-Bodrog, Felnac, Munar, Satu Mare, Igriş sau Cenad
indică o viaţă sedentară şi bine organizată a comunităţilor umane de pe
valea Mureşului inferior la cumpăna primelor două milenii ale erei creştine.
Cu toate că izvoarele documentare nu pomenesc despre data întemeierii
acestuia9, „voievodatul bănăţean” este deja un termen consacrat în
istoriografia contemporană, perioada de existenţă a acestuia fiind cuprinsă
între secolele al IX-lea şi al XI-lea. Comitatele Arad şi Cenad au făcut parte
integrantă din această structură medievală românească, iar Morisena
(Cenadul de astăzi) şi Arad-Vladimirescu s-au impus ca şi „capitale” ale
Banatului mureşan. Voievodatul lui Glad îşi avea graniţele delimitate de
Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţi, reşedinţa acestuia fiind, cel mai probabil, la
Morisena (Cenadul de astăzi).
Către mijlocul secolului al X-lea, ca urmare a diminuării constante a
profiturilor obţinute de pe urma incursiunilor de jaf în Occidentul Europei,
în paralel cu întărirea structurilor de putere a statelor medievale apusene, se
costată un început de sedentarizare a confederaţiilor tribale din Câmpia
Panonică. Momentul-cheie în acest sens îl reprezintă victoria obţinută de
Otto cel Mare la Lechfeld – în apropiere de Augsburg - în anul 955,
eveniment care pune capăt incursiunilor maghiare către Occidentul
bătrânului continent. Urmează un proces firesc de reorganizare a societăţii
maghiare, de întărire a puterii regale în detrimentul formaţiunilor tribale
anarhice şi turbulente, de accelerare a procesului de sedentarizare şi – de
departe lucrul cel mai important – de adoptare a creştinismului10. Despre
ungurii din secolele IX-X se păstrează o singură menţiune numerică,
aparţinând lui Dzaihani, din opera căruia s-au inspirat Ibn Rusta şi Gardizi,
care relatează că şeful ungurilor putea ridica un număr de 20.000 de
luptători11. O astfel de armată, structurată în principal pe satisfacerea
raidurilor, nu era aptă să cucerească şi să menţină un teritoriu populat
Aproximativ în anul 934 este amintit „ducele Glad”, care stăpâneşte Banatul „de la râul
Mureş până la cetatea Horom”. Anonymus, apud. Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru
Ţeicu, Cronologia Banatului II/1, Banatul între 934-1552, Repere cronologice. Selecţie de
texte şi date, Editurile Banatul şi Artpress, Timişoara, 2007, p. 17.
10
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României. Compendiu, Institutul Cultural Român,
Cluj-Napoca, 2004, p. 151.
11
Ioan Aurel Pop, Observaţii privitoare la structura etnică şi confesională a Ungariei şi
Transilvaniei medievale (secolele IX-XIV), în Istoria României. Pagini Transilvane, coord.
Acad. Dan Berindei, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţie Culturală Română, ClujNapoca, 1994, pp.13-14, apud. A. Bartha, Hungarian Society in 9 th and 10 th Centuries,
Budapest, 1975, p. 110.
9
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puternic cu sedentari. Din această cauză, cucerirea teritoriilor vecine şi
încadrarea lor în Ungaria medievală s-a făcut târziu şi treptat, mai ales după
anul 1000, adică după sedentarizarea, creştinarea şi feudalizarea parţială a
ungurilor.
În legendarul testament lăsat de regele Ştefan I (997-1038) se spunea
că regatul cu o singură limbă – în sens de „etnie” – este slab şi fragil12.
Aşezarea şi colonizarea noilor populaţii – unguri, secui, saşi – precum şi
colonizările eşuate (cavalerii teutoni şi cavalerii ioaniţi) n-au putut disloca
masa mare de români care exista pe aceste teritorii. În anul 953, un Gylas
din Ungaria s-a creştinat la Constantinopol şi l-a adus în ţara lui pe
Hierotheos, devenit, cu această ocazie, episcop al Tourkiei (Ungariei) 13.
Conform ultimelor cercetări (A. Madgearu), este vorba despre Câmpia
Aradului şi actuala localitate Gyula, unde s-a descoperit o concentrare
impresionantă de monede de aur emise în timpul domniei împăratului
bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Câteva decenii mai târziu, tot
în acest teritoriu îl găsim pe descendentul voievodului bănăţean Glad,
Ohtum (Ahtum), despre care Legenda Sfântului Gerard (Vita Sancti
Gerardi) ne informează că s-a botezat după ritul creştin în cetatea Vidinului
şi că la curtea sa de reşedinţă de la Morisena (Cenadul de astăzi) ridicase o
mănăstire de rit grec, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Aşa stând
lucrurile, conflictul dintre voievodul românilor, Ahtum, şi regele Ungariei,
Ştefan I, devine iminent din cel puţin două motive. Primul – şi cel mai
important – este cel economic, motivat de controlul transportului sării pe
culoarul Mureş-Tisa-Dunăre. La Vladimirescu, lângă Arad, a fost descoperit
un port fortificat cu valuri de pământ, îmblănite cu lemn şi cu şanţuri de
apărare, în care era depozitată sarea. Acest ansamblu portuar întărit a fost
construit, probabil, în perioada lui Glad, sau chiar mai devreme, după cum
rezultă din materialul arheologic recoltat. Se constată şi incendierea lui, cel
mai probabil în jurul anului 1028, cu ocazia luptelor purtate între Ahtum şi
Ştefan I14. Cel de-al doilea motiv este, însă, de ordin confesional, deoarece
primul rege creştin al Ungariei fusese încoronat cu o coroană trimisă de
către papa Silvestru al II-lea în ziua de 25 decembrie a anului 1000. Deşi
Ioan Aurel Pop, Istoria României.Transilvania, Volumul I, Editura George Bariţiu, ClujNapoca, 1997, pp. 451-543, cap.IV, Voievodatul Transilvaniei şi părţile vestice în sec. XII1541.
13
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României.Compendiu… apud. A. Madgearu,
Misiunea episcopului Hierotheos. Contribuţii la istoria Transilvaniei şi Ungariei în secolul
al X-lea, în Revista de Istorie, serie nouă, V, 1994, 1-2, pp. 147-154.
14
Mircea Rusu, Formaţiunile politice româneşti şi lupta lor pentru autonomie, în
***Istoria României.Transilvania, Editura „George Barţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 233.
12
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pare forţat să vorbim despre diferenţe confesionale în preajma anului 1028,
când Marea Schismă nu fusese încă pronunţată, dacă ne referim la „dreptul”
de a vămui transporturile de sare pe Mureş în beneficiul Bizanţului, sau în
beneficiul Romei, „diferenţele” dintre cei doi poli de putere se contrastează
cât se poate de clar. Toate mănăstirile catolice şi toate cetăţile feudale care
s-au ridicat pe firul Mureşului sau pe celelalte căi navigabile sau terestre sau făcut, în această parte a Europei, de pe urma vămuirii transporturilor de
sare. Drumul principal al transportului sării a fost pe Mureş, pornind cu
plutele din apropierea ocnelor de la Turda, apoi de la Uioara, întâlnindu-se
cu sarea provenită de la Vinţul de Jos şi Ocna Sibiului. Cea mai bună sare se
extrăgea din salinele de la Turda, fiind o sare albă şi tare. O serie de date
confirmă faptul că ţaratul bulgar îşi procura sarea necesară din Transilvania,
drumul principal trecând pe apa Mureşului până la Szeghed şi de aici, pe
Tisa, până la Dunăre15. Nicolae Iorga arăta că, în jurul anului 890, pe Mureş
se transporta sare înspre Balcani16. La aceleaşi concluzii ajunge şi Aurel
Decei, care precizează că sarea din Transilvania ajungea pe Mureş şi pe Tisa
la Dunăre, unde era descărcată la „Piatra Sării” – Slankamen – localitate
situată chiar în locul unde Tisa se varsă în Dunăre. Drumul sării pe râul
Mureş era, la acea dată sub controlul lui Glad, respectiv al lui Ahtum 17.
Însuşi Anonymus povesteşte că Tuhutum aflase că în Transilvania se
găseşte aur şi sare18, fapt care ne dovedeşte că ocnele de sare erau exploatate
intens în această zonă încă înainte de pătrunderea triburilor maghiare.
Potrivit tradiţiilor vremii, instituite de secole, voievozii din părţile Albei
Iulii erau supuşi obligaţiei de a trimite sare pe râul Mureş stăpânului lor
nominal din Panonia, fie că acesta era hanul avar – secolele VII-VIII – fie
ducele maghiar (începând cu secolul al X-lea). Pe parcursul secolului al IXlea, mai toate formaţiunile româno-slave din acele locuri au fost nevoite să
trimită, pe relaţia Mureş-Tisa-Dunăre, sare bulgarilor de la Vidin, centru
religios de care erau legaţi şi sub ascultarea căruia se aflau. Legenda
Sfântului Gerard vorbeşte despre porturile existente pe malul Mureşului,
stăpânite de către Ahtum, acesta fiind de fapt principalul motiv al

Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII-lea, în
Ziridava, XII, 1980, pp. 193-194.
16
Iorga Nicolae, Notes d’un historien relatives aux evenements de Balcan, Academia
Română, Bull. Sect. Hist: I, 1913, p. 68.
17
Pascu Ştefan, Voievodatul Transilvaniei I, Cluj-Napoca, 1971, pp. 28-32.
18
Kovach Geza, op.cit., p. 194 (apud: Anonymus, Gesta Hungarorum, Budapest, 1977,
cap. 25).
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conflictului dintre voievodul bănăţean şi regele Ştefan I. 19 Chiar şi în
primele documente scrise care se referă la Transilvania găsim tratată
problema sării, semn că acest domeniu era considerat ca fiind extrem de
important în epocă20. Alte menţiuni le găsim şi în anul 1138, care vorbesc
despre obligaţia locuitorilor din satele Şeitin şi Sâmbăteni de a transporta
sarea din porturile de vamă de pe Mureş către mănăstirile şi celelalte foruri
ecleziastice din interior21. Cartulariul din 1177, editat de către regele Bela al
III-lea către capitlul Aradului, confirmă existenţa lângă Arad a portului
„Esteuerd”, iar mai la est, pe firul Mureşului se afla portul mănăstirii
benedictine Bizere (Byzere – Bistra), unde de asemenea ancorau vasele cu
sare şi unde era luată vamă22. Un alt document, din 118323, menţiona faptul
că abaţia de la Bizere precum şi capitlul şi prepozitul din Arad aveau dreptul
la o treime din vama sării de pe vasele care coborau pe Mureş şi se duceau
până la Szeged. Tot din acest act aflăm că de aceleaşi drepturi se bucura şi
abaţia Nytra din Slovacia, ceea ce ne confirmă faptul că sarea din
Transilvania, transportată pe Mureş, ajungea până pe teritoriul Moraviei
Mari24. Mai mult, sarea transportată pe Mureş ajungea şi în Croaţia,
conform unui document din anul 1217 emis de către regele Andrei al II-lea,
care acorda dreptul bisericii din Zagreb să ia în fiecare an sare în valoare de
50 de mărci de la slujbaşii sărari care coborau cu plutele pe Mureş 25. Făcând
un calcul aproximativ referitor la cantitatea de sare atribuită bisericii din
Zagreb, deducem o cantitate de 500.000 de kilograme pe an 26. Având în
vedere faptul că vorbim doar despre o biserică, atunci putem considera că pe
râul Mureş se transportau cantităţi considerabile de sare. Bula papală din
data de 15 mai 1218, emisă de Papa Honoriu al III-lea, prin care acesta din
Gluck Eugen, Contribuţii cu privire la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui
Ahtum, în Ziridava, VI, 1976, pp. 96-99).
20
În anul 1075, regele Geza I dăruieşte mănăstirii Sfântul Benedict vama de sare provenită
de la Turda. Vezi Documente privind istoria României, Seria C – Transilvania, I. Bucureşti,
1951.
21
Ibidem, pp.2-3, originalul în Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 2635.
22
Geza Kovach, op.cit.p.195: „...indde ad montem et sic versus orientem et habet cum filiis
Ecclesie de Geled, deinde cum praedio Bani, unque ad portum Esteuenrd, et ibi Ecclesie
habet tertiam partem tributi, et sic revertitur ad priorem Metam per Morisium...” Arhiva
Naţională Ungară, Budapesta, DL.29.450, 31.121.
23
Ibidem:„...Praeterea tres naves saliferas ea libertate, quam habent naves monesterii de
Bisra in emendo et deferendo sale sive Orodini sive in Ciggedini servarii placuerit.” Vezi
Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 25.
24
Ibidem. Actul de la 1183 va fi reînnoit şi în anul 1211, cu aceleaşi privilegii acordate
abaţiilor şi autorităţilor ecleziastice menţionate.
25
Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, pp. 162-163.
26
Geza Kovach, op.cit. p. 196.
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urmă îi mulţumeşte reginei Iolantha de Courtenay pentru donaţia de 8.000
de mărci de argint27 făcută în favoarea pelerinilor care tranzitau Ungaria, din
sarea transportată pe râul Mureş, evidenţiază cât se poate de clar importanţa
strategică a acestui comerţ la nivel european. Considerând că un bolovan de
sare care se transporta pe Mureş cântărea între trei şi cinci kilograme, putem
estima că se transporta cam 10 - 15.000 de tone de sare anual. Conform
documentului din 20 august 1233, emis de Andrei al II-lea, drepturile anuale
privind beneficiile din comerţul cu sare în comitatul Arad erau următoarele:
abaţia din Bulci avea dreptul la 5.000 de bolovani de sare, mănăstirea din
Chelmac (Eperyes) la 4.000, mănăstirea de la Bizere la 4.000, biserica din
Ronka (Rohoncha) 4.000, iar capitlul din Arad la 2.00028. Aceste cantităţi de
sare sunt considerabile chiar şi pentru acele vremuri, ceea ce ne permite să
tragem concluzia că o parte din cantitatea cuvenită fiecărei abaţii era
utilizată pentru achiziţionarea materialelor de construcţie, pentru ridicarea şi
consolidarea clădirilor şi bisericilor monahale, pentru cumpărarea de
manuscrise, mobilier etc. Recentele descoperiri arheologice de la Frumuşeni
– Bizere confirmă supoziţiile noastre, ansamblul monahal scos la lumină
evidenţiind clădiri somptuoase, o basilică pavată cu un mozaic desăvârşit,
debarcader şi ziduri de apărare. Însă, de departe cea mai fulminantă
dezvoltare datorată comerţului cu sare o va cunoaşte Lipova, localitate care
va deveni în perioada angevinilor vamă regală. Aici se vor construi depozite
de sare, portul va fi mărit la proporţii considerabile iar locaţiile de vamă şi
clădirile destinate funcţionarilor şi militarilor vor fi lărgite. Datorită
cantităţilor mari de sare care vor fi tranzitate prin Lipova aici se va înfiinţa
şi o monetărie regală, iar în anul 1389 orăşenii lipovani vor obţine de la
Sigismund de Luxemburg o arendă valorând o treime din vama sării29.
Revenind la Banatul mureşan din primii ani ai celui de-al doilea
mileniu creştin, conflictul dintre „ducele Ahtum” şi regele Ştefan I şi va
soluţiona prin înfrângerea voievodului bănăţean, mai ales ca urmare a
trădării omului său de încredere, Chanadinus. Mărturiile arheologice de la
Vladimirescu şi de la Morisena indică faptul că s-au purtat bătălii aprige în
cele două centre ale voievodatului bănăţean, ambele fiind cunoscute şi ca
porturi cu depozite de sare. Lupte s-au purtat şi pe teritoriul actualei comune
27
O marcă de argint poate să fie echivalată la 400 de grame de argint, întreaga sumă
acoperind o cantitate de 3.200 de kilograme, sumă considerabilă pentru acea vreme. Pentru
comparaţie, menţionăm faptul că, la 1330, Basarab I îi oferea lui Carol Robert de Anjou
suma de 7.000 de mărci de argint în schimbul păcii.
28
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Budapesta, 1909, vol. I, p. 294 (apud.Geza Kovach,
op.cit. p. 197).
29
Arhiva Naţională Ungară,. Budapesta, DL. 14.839 (apud. Kovach Geza, op.cit. p. 199).
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Secusigiu, mai ales că în această zonă existau şi câteva puncte de observare
întărite. În semn de recunoştinţă pentru victoria obţinută împotriva lui
Ahtum şi pentru uciderea acestuia, Chanadinus va fi răsplătit de către regele
Ştefan I, devenind, de fapt şi de drept, succesorul ducelui bănăţean.
Chanadinus intră în Morisena şi preia controlul întregului voievodat
bănăţean, de la culoarul Mureş, Tisa, Dunăre, până la Carpaţi. Inclusiv
denumirea cetăţii de reşedinţă a voievodatului bănăţean, Morisena, se
schimbă în timp, luând numele noului domn de pământ, Cenad
(Chanadinus).
Comuna Secusigiu în perioada regatului maghiar (1028-1552)
După cucerirea maghiară, putem spune că Banatul mureşan intră
într-o nouă fază a istoriei sale, caracterizată în primul rând prin
instituţionalizarea relaţiilor feudale şi prin creşterea influenţei catolice. De
fapt, cele două instituţii feudale – regalitatea şi biserica – aveau aceleaşi
interese în ceea ce priveşte dominarea şi exploatarea teritoriilor centraleuropene nou cucerite, precum şi scoaterea lor de sub influenţa bizantină
sub care fuseră până atunci.
„Legenda Sancti Gerhardi” vorbeşte despre un stareţ al mănăstirii
„Sfântul Ioan Botezătorul” din „Urbs Morisena”, fără însă să-i dea şi
numele30. Acest stareţ depindea probabil de episcopia Vidinului, unde
ducele Ahtum, care era probabil iconoclast, a fost rebotezat ca ortodox de
către împăratul Vasile al II-lea în anul 1004. Această mănăstire ortodoxă de
la Cenad primeşte privilegiul să folosească o treime din taxele oraşului
Morisena pentru întreţinerea călugărilor de aici şi a mănăstirii. În anul 1030,
stareţul şi călugării ortodocşi de aici au fost mutaţi la Oroslanos (astăzi
Banatske-Aranjelovo). Tot în acest an, la Cenad este înscăunat ca episcop
catolic Gerhardus (Gerard), care va construi o mănăstire închinată Sfântului
Gheorghe.
Răscoala care începe în anul 1046 în Ungaria şi în Banatul mureşan
îmbracă şi un puternic caracter religios, în urma evenimentelor fiind ucişi şi
trei episcopi catolici: „Gherardus, Bestricius şi Buldus”31. Răsculaţii îl prind
Mircea Rusu, Biserici, mănăstiri şi episcopii ortodoxe, în ***Istoria României.
Transilvania, Editura „George Barţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 245 (apud: Legenda Sancti
Gerhardi, cap. 8, Script. Rer. Hung., II, p. 489 sq).
31
Mircea Rusu, Formaţiunile politice româneşti şi lupta lor pentru autonomie, în
***Istoria României.Transilvania, Editura „George Barţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 239.
(apud: Anonymus, Gesta Hung., cap. XXIV; Legenda Sancti Stephani regis, în SRH II, p.
386 şi 423; Chronicon Posoniense, în SRH II, pp. 33, 36; Chronicon Pictum Vindobonense,
cap. XXXVII-XXXVIII).
30
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cu această ocazie şi pe regele Petru, împreună cu toată suita acestuia formată
din nemţi şi latini (flandrezi). Pe rege îl orbesc, după obiceiul pedepsirii
uzurpatorilor de tron, iar pe cei din suita regească îi omoară. În locul lui
Petru este ales ca rege Andrei I, care va fi supranumit şi „catholicus”,
tocmai pentru a se nuanţa detaşarea acestuia faţă de de „păgânii” care se
răsculaseră, printre care erau, cu siguranţă, şi românii bănăţeni ortodocşi. Pe
lângă substratul religios, răscoala a avut şi un puternic caracter social,
îndreptat împotriva tendinţelor tot mai puternice de feudalizare a ţăranilor
de către regalitate şi biserică, indiferent de etnia acestora. La 24 de ani de la
această răscoală, în anul 1060 – după moartea regelui Andrei I şi urcarea pe
tron a regelui Bela I – ţăranii se răscoală din nou, solicitându-i noului
monarh scutiri de prestaţiile feudale şi de datoriile băneşti. Regele Bela I
reuşeşte să-i înfrângă pe răsculaţi, cu ajutorul oştenilor.
În secolul al XII-lea sunt amintite în documente mai multe mânăstiri
din Banatul mureşan. Hudusmonustura apare menţionată la 1177, astăzi
numindu-se Hodoş-Bodrog32. Geled este menţionată ca mănăstire la 1135 şi
1177, fiind localizată între Arad şi Zimand, în locul numit „Feldioara”.
Lângă Frumuşeni este menţionată „Monasterium de Bissere” la 1183, aici
fiind făcute cercetări arheologice de dată recentă, de către cercetătorul
clujean Mircea Rusu. Printre altele, la Bissere (Bizere) a fost dezgopat unul
dintre cele mai frumoase şi mai bine conservate mozaicuri bizantine din
această parte a Europei. Mănăstirea de la Eperyes, localizată lângă Firiteaz,
apare în documente la 1177, iar mănăstirea Bezdin, de lângă Munar, este
menţionată ca „Ecclesia de Isou” la 1133.
Pe parcursul secolului următor, în spaţiul Banatului mureşan sunt
atestate documentar mai multe mănăstiri ortodoxe. Lângă Semlac este
localizată o mănăstire de pe vremea lui Ahtum, fiind menţionată la 1202 sub
numele de Ahtonmonustura33. În documentele papale din 25 octombrie 1216
şi 26 ianuarie 1218 sunt menţionate şi alte mănăstiri, biserici sau schituri
ortodoxe din Banat, care ţineau de mănăstirea Sfântul Teodosie Cenobiarhul
din Berroie (lângă Thessalonic), cum este schitul de la Arad-Ceala
(Chalassa) sau Miniş (Minisi). Unele dintre aceste mănăstiri vor rămâne pe
mai departe ortodoxe, altele însă vor fi populate de către călugări catolici.
Densitatea acestor mănăstiri pe firul Mureşului ne duce la concluzia că
acestea controlau şi vămuiau transporturile de sare care se efectuau pe apă.
Hudus înseamnă castor, ceea ce ne duce cu gândul la prezenţa acestor animale în
meandrele Mureşului de aici.
33
Mircea Rusu, Biserici, mănăstiri şi episcopii ortodoxe...op.cit., p.248.Mănăstirea mai este
menţionată cu aceeaşi denumire şi în anul 1315, pentru ca la 1343 să apară cu numele de
„Othummonustura”, iar la 1455 ca „Ahtum Monustur”. Idem, op. cit.
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Cele mai multe dintre mănăstiri au fost întemeiate chiar pe locurile fostelor
puncte de observaţie dacice sau castre romane (Bulci, Chelmac, Lipova,
Vladimirescu, Ceala, Felnac, Cenad etc.), în locuri unde râul Mureş este
strangulat de forme naturale de relief, făcând astfel controlul mult mai facil.
Doar mănăstirile de la Arad şi Cenad aveau şi sarcini de elaborare a
documentelor regale.
Prima menţiune documentară despre comuna Secusigiu poate fi
considerată cea din 1133, când este pomenită „Ecclesia de Isou” de lângă
Munar, actuala Mănăstire Bezdin.
Cea de-a doua menţiune documentară o găsim în anul 1217, când
este amintită localitatea Munar: „Absalom şi Gyuri, fiii lui Ioachim, ucis de
mai mulţi săteni din Munar, Popi, Corneşti etc. îi trimit pe aceştia la proba
fierului roşu la Oradea”34. Nu cunoaştem care este şi rezultatul acestei
„probe a focului” – cum mai este cunoscută această probă a verităţii în
terminologia vremii – dar cea de-a doua menţiune documentară a zonei se
petrece douăzeci şi patru de ani mai târziu, la 3 mai 1241, când trupele
mongole conduse de Hulaga han atacă şi cuceresc „Cenadul35şi Igrişul36,
prădând întreaga zonă”37. Din cunoscuta lucrare a călugărului Rogerius
„Carmen miserabile”38 aflăm că tătarii au chemat înapoi populaţia fugită şi
organizează teritoriul cucerit în districte de circa 1.000 de sate, conduse de
câte un han, situaţie care se perpetuează până anul viitor. Legat de acest
34
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului II/1, Banatul între
934-1552, Repere cronologice. Selecţie de texte şi date, Editurile Banatul şi Artpress,
Timişoara, 2007, p.30 (DRH, C, XI-XIII, I, p. 95-96).
35
Cenadul este atestat ca „Urbs Morisena” încă de la începutul secolului al XI-lea, ca oraş
şi reşedinţă voievodală a lui Ahtum. Pe lângă palatul ducelui Ahtum, este menţionată şi o
mănăstire cu „călugări greci” (deci, de rit răsăritean) mănăstire care va fi populată după
cucerirea maghiară cu „călugări latini”. Tot aici ia fiinţă şi prima şcoală atestată
documentar de pe teritoriul României, cu puţin înainte de mijlocul veacului al XI-lea,
şcoală întemeiată de Gerard, episcopul de rit latin al zonei. (vezi: Ioan Haţegan, Cultură şi
civilizaţie medievală la Mureşul de Jos. Comunităţi, populaţie şi habitat într-un spaţiu de
interferenţe culturale, Editura „Almanahul Banatului” Timişoara, 1995, pp. 74-81).
36
Aici ia fiinţă o mănăstire cisterciană imediat după anul 1179, mănăstire populată cu 12
călugări ai mănăstirii Pontigny (Franţa). Primul abate, Hugo, cere trimiterea la Igriş a unor
cărţi de la Pontigny, pentru a fi copiate. Dintr-un investar de dinainte de anul 1200 aflăm că
au fost trimise un număr de 7 volume groase, fiecare dintre acestea cuprinzând câte 5-8
opere ale unor autori antici sau patristici: Anselm de Caterbury, Grigorie de Nazianz, Yves
de Chartres, Fericitul Augustin, Seneca, Suetoniu, Quintilian, Cicero etc. Este prima
atestare a unei biblioteci pe teritoriul românesc. (vezi: Ioan Haţegan, Cultură şi civilizaţie
medievală la Mureşul de Jos. Comunităţi, populaţie şi habitat într-un spaţiu de interferenţe
culturale, Editura „Almanahul Banatului” Timişoara, 1995, p. 89).
37
Ibidem, p. 41.
38
Cântec de jale (lat.).
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aspect, marele nostru istoric Silviu Dragomir precizează că tătarii puneau în
fruntea fiecărui sat câte un baliv sau un cneaz. Deoarece instituţia cneazului
era folosită exclusiv în cazul comunităţilor româneşti, putem trage concluzia
că toate aceste localităţi erau populate majoritar de către români39.
Următoarea menţiune documentară a comunei Secusigiu o găsim la
30 martie 1330, când aflăm că familia nobiliară Gara stăpâneşte şi
posesiunile Choney (Cenei), Bachy, Sarad şi Rekachofew în comitatul
Timiş şi Felnac şi Swervusdey în comitatul Arad40. Patru zile mai târziu, pe
data de 3 aprilie 1330, aceeaşi familie nobiliară solicită despărţirea şi
hotărnicirea posesiunilor amintite mai sus, ceea ce dovedeşte că până atunci
le stăpânise în devălmăşie41. Desele schimbări de posesii, cauzate în primul
rând de instabilitatea politică din acele vremi, vor conduce uneori la
deteriorarea raporturilor dintre iobagi şi domnii de pământ. Aşa se întâmplă,
bunăoară, la Periam, în imediata vecinătate a comunei Secusigiu, unde la 5
aprilie 1347 regele Ludovic I primeşte ştiri despre „necontenitele plângeri
ale iobagilor din Periam şi din satele înconjurătoare, care au obosit
urechile maiestăţii voastre prin faptul lucrurile şi bunurile lor le-au fost
luate cu silnicie, tâlhăreşte şi hoţeşte de către nişte nobili şi alţi oameni
semeţi şi li se iau fără încetare, într-atâta că foarte mulţi dintre ei au ajuns
în cea mai grozavă sărăcie”42. Apelul la rege făcut de către iobagii bănăţeni
denotă faptul că aceştia erau conştienţi de drepturile lor şi înţelegeau să le
apere inclusiv pe această cale.
Referitor la obligaţiile sătenilor din Secusigiu şi din localităţile din
jur faţă de domnii de pământ şi de autorităţile statului, cea mai importantă
obligaţie bănească pe care proprietarii de sesii o aveau de achitat stăpânului
feudal era censul, sau birul pământului. De regulă, el avea valoarea de un
florin pentru o sesiu, iar când în socoteli figurează nume colective de iobagi
se înregistrează venituri mai mari. El se plătea în două rate inegale:
primăvara, la Sfântul Gheorghe (23 aprilie) sau la Rusalii (iunie) şi toamna,
fie la Sfântul Mihai (29 septembrie), fie de Sfântul Martin (11 noiembrie).
Aşa cum rezultă din analiza înscrisurilor domeniului, ratele de primăvară ale
censului erau mai mici comparativ cu cele ce erau achitate toamna. De plata
censului erau scutiţi cnezii, străjile, minerii, spălătorii de aur, micii
Silviu Dragomir, Studii de istorie medievală, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de
Sorin Şipoş, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca,
1998, p. 120.
40
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu op.cit., p. 69 (apud: Nagy I., Anjoukori okm.,
II, pp. 479-482).
41
Ibidem, (apud: DRH, C, XIV, II, p. 314).
42
Ibidem, p. 86.
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meşteşugari şi cei ce nu deţineau pământuri43. Preoţii ortodocşi nu erau
scutiţi de cens, ei trebuind să-l plătească în fiecare an, la 26 octombrie, de
Sfântul Dumitru (Sâmedru).Darea regală (dica regia) sau taxa extraordinară
(taxa extraordinaria), era destinată regelui sau, după caz, marelui senior.
Darurile sau „daturile” reprezentau taxe în natură care se colectau
de mai multe ori pe an: de Paşte, de Sângeorz, Ispas, Sânmartin sau de
Crăciun. Ele constau în pâine (panem), spată de porc afumată (scapulum),
carne de fript (osatura), ouă, un sestar de ovăz şi un car de fân, precum şi
câte un ţap (edum castratum) şi un cerb lopătar (dama) de fiecare aşezare.
Cnezii erau scutiţi de aceste dări pe considerentul că aveau obligaţia de a
transporta darurile la curtea seniorului. Registrele anilor 1516-1517
evidenţiază faptul că dările în natură au avut o evoluţie constantă, raportată
direct la numărul de sesii.
Dijmele din semănături sau din vin figurează în socoteli fie ca o
completare a censului, fie ca dijmă sau nonă din produse44.
O sarcină care greva asupra familiilor de iobagi din zona
Secusigiului era dijma sau „datul din porci”. Ea trebuia onorată de
sărbătoarea Sfântului Martin (11 noiembrie) şi cuantumul său varia în
funcţie de suprafaţa pădurilor de stejar şi de fag din ţinut. Îndeobşte se
dădea câte un porc la fiecare 10 porci aflaţi în posesie, iar cnezii satelor
dădeau un porc indiferent de numărul porcilor pe care-l deţineau. O altă
obligaţie era datul oilor. Quinquagesima ovium însemna o oaie la cincizeci
aflate în posesie, după cum îi spune şi numele.
La 28 februarie 1358, nobilul bănăţean Nicolae Laţcu, prezent la
Avignon, îi cere papei Inocenţiu al IV-lea scutiri şi privilegii pentru
bisericile sale din Banat, aflate între ortodocşi. Printre bisericile enumerate
de Laţcu sunt cea din Covăsânţ, cu hramul Sfântul Laurenţiu, cea din
Seceani, cu hramul Sfânta Maria, dar şi cea din Kerekegyhaz (Biserica
Rotundă, sau Rotunda Ecclesia), de lângă Sâmpetru German. Papa
Inocenţiu al IV-lea acordă „o iertare de păcate de cinci ani şi de cinci ori
patruzeci de zile tuturor celor ce se vor pocăi pentru faptele lor în aceste
biserici”, solicitându-i totodată nobilului bănăţean să le pună „sub
ascultarea episcopiei de Cenad, fie a celei transilvane, pentru că nu sunt
arondate nici uneia dintre acestea”45. Curioase vremuri, mai ales că la 13
octombrie 1374, tot de la Avignon, papa Grigore al XI-lea le solicită
Pataki I. Domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, pp. 24-25.
44
Ibidem.
45
Ibidem, p. 95.
43
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episcopilor catolici să verifice adevărul despre „acei români care, trecuţi la
catolicism, refuză slujba preoţilor unguri şi cer un episcop al lor”46.
Dieta ţinută de regele Sigismund de Luxemburg la Timişoara, pe
parcursul întregii luni octombrie a anului 1397, impune serviciul militar
obligatoriu, stabilind sarcini deosebit de clare pentru nobili, pentru cler şi
pentru ţăranii iobagi. Astfel, se stipulează că fiecare nobil va veni la oaste cu
câte un om, iar cei aflaţi în indiviziune vor veni personal. Nobilii cu mai
mulţi iobagi vor aduce câte un om pentru fiecare 20 de iobagi, iar jumătate
din veniturile nobiliare vor fi utilizate pentru întreţinerea oştirii. Dările
legale se vor plăti în produse, iar în cazul în care nobilul cu iobagi nu
parcitică la oastea regatului, atunci va plăti câte un galben pentru fiecare
iobag47. Rosturile dietei de la Timişoara sunt motivate în primul rând de
victoria turcilor asupra creştinilor la Nicopole, victorie repurtată doar cu un
an în urmă. În primăvara anului 1399, la 23 martie, Sigismund de
Luxemburg precizează cât se poate de clar primejdia turcească şi necesitatea
ajutorării domnitorului Mircea cel Bătrân:„...în scrisoarea acelui Mircea
băgăm de seamă şi vedem în chip neândoios că, dacă nu ne îngrijim fără
zăbavă de ajutor potrivit şi nu ne apropiem de părţile acelea, va trebui să
ne îndoim şi să ne temem foarte mult că românii, văzându-se lipsiţi de
ajutorul nostru, nu vor mai rămâne credincioşi şi nu vor mai fi statornici, ci
se vor supune în scurtă vreme jugului turcesc. Dacă s-ar întâmpla acest
lucru, pe care bunul Dumnezeu să-l îndepărteze de noi, ştiţi foarte bine în
ce primejdie şi pericol ar ajunge apoi ţara noastră. Nu este îngăduită
întârzierea cum s-a întâmplat altădată, anume pe vremea lui Ştefan, banul
de Losonch, când am fost nevoiţi să dăm de trei ori solda înainte de a fi fost
strânsă armata şi, mai înainte de a fi fost strânsă din toate părţile, a pierit
de sabia turcilor numitul Ştefan împreună cu ostaşii săi, şi din pricina
întârzierii altora, îndatoraţi şi ei”48. În contextul luptelor antiotomane, cu
precădere după Nicopole, regele Sigismund de Luxemburg acordă mai
multe posesiuni oştenilor care s-au făcut remarcaţi, printre care şi nobililor
„de Macedonia” – cum apar în actele vremii – care vor stăpâni şi domenii
din actuala comună Secusigiu. Nobilii de Macedonia sunt de origine
românească, numele lor de botez fiind Andrei, fiul lui Ioan, Danciu, fiul lui
Petru etc. Cu timpul vor trece la catolicism, pentru ca să-şi conserve

46

Ibidem, p. 124 (apud: DRH, C, XIV, vol. 14, pp. 493-494).
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului, II, 1, Banatul între
934-1552, Repere cronologice. Selecţie de texte şi date. Editurile Banatul şi Artpress,
Timişoara, 2007, p. 146.
48
Ibidem, pp. 147-148 (apud: DRH, D, I, p. 171-174).
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proprietăţile49. Prima menţiune documentară care ne parvine din anul 1400,
de pe 16 ianuarie, este un act prin care comiţii de Timiş ordonă capitlului
din Arad să-i introducă pe noii proprietari în posesia moşiilor Kerekeghaz
(Biserica Rotundă) şi Zewdy (Frumuşeni), în ciuda împotrivirii iogabilor
români de pe aceste domenii50.
În primăvara anului 1404, regele Sigismund de Luxemburg îl
numeşte pe florentinul Filippo Scolari (Pippo Spano) în funcţia de comite de
Timiş, Cenad, Arad, Caraş şi Cuvin, după care va fi numit şi ban de Severin.
Scolari va deţine aceste funcţii până la moartea sa (1426), dovedindu-se un
excelent diplomat, un susţinător al domnitorilor români Mircea cel Bătrân şi
Dan al II-lea, precum va deveni şi protectorul lui Ioan de Hunedoara.
Filippo Scolari îl va lua pe Ioan (Iancu) de Hunedoara paj, iar mai apoi
scutier, învăţându-l meseria armelor. Florentinul Filippo Scolari va învăţa şi
limba română, alături de cea maghiară, fiind împreună cu Ioan de
Hunedoara primii care le-au demonstrat umaniştilor florentini caracterul
latin al limbii române şi originea latină a poporului român. În plan cultural,
Filippo Scolari va aduce umanismul şi renaşterea italiană în Banat 51. Moare
la Lipova, la 26 decembrie 1426. Despre susţinerea românilor bănăţeni şi
transilvăneni sub Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin nu dispunem decât de
dovezi indirecte, dar ceea ce putem afirma cu certitudine este că în această
perioadă mulţi români ajung în dregătorii importante, de castelani, bani,
comiţi, comişi, notari ai curţii sau curteni, iar ortodoxia s-a bucurat sub
Matei Corvin de o anumită toleranţă52. Din această perioadă avem şi
mărturia despre români a ambasadorului veneţian Sebastiano Baduario:
„Sunt lăudaţi mai presus de toţi pentru meritele contra turcilor; ei fac parte
din neamul serenisimului rege (Matei Corvin) şi au luptat întotdeauna şi

De exemplu, la 25 iunie 1420 îl găsim pe Ladislau, fiul lui Danciu de Macedonia, care
este canonic de Cenad şi care vine în armata comitelui de Timiş, cu tot cu familiarii săi, să
lupte împotriva turcilor. Magistrul Ladislau va deveni unul dintre cei mai reprezentativi
episcopi catolici ai zonei, dar şi unul dintre sprijinitorii umanismului şi remaşterii italiene în
Banat. ( vezi: Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului, II, 1,
Banatul între 934-1552, Repere cronologice. Selecţie de texte şi date. Editurile Banatul şi
Artpress, Timişoara, 2007, p. 181).
50
Ibidem, p.150 (apud: Mályusz Elemér, Zsigmondkori okleveltar, I-II / 1-2, Budapesta,
1951-1958, p. 110).
51
Ioan Haţegan, Filippo Scolari, Editura Banatul, Timişoara, 1997.
52
*** Istoria României.Transilvania, coord. Ioan Aurel-Pop, volumul I, Editura „George
Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 513.
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alături de părintele său (Iancu de Hunedoara) şi alături de maiestatea
sa”53.
Un eveniment extrem de important pentru zona comunei Secusigiu
se consumă pe data de 19 februarie 1462, când regele Matei Corvin
confirmă donaţia făcută mamei sale pentru cetatea Lipovei şi încă şase sate
din apropierea acesteia, printre care şi localitatea Biserica Rotundă
(Kerekegyhaz)54. Această donaţie este făcută la doar doi ani după căsătoria
lui Matei Corvin cu Ecaterina Podiebrad, fiica regelui Cehiei, iar
introducerea localităţii Biserica Rotundă (Kerekeghaz) între posesdiunile
familiei regale, alătură de puternica şi bogata cetate a Lipovei, confirmă
importanţa de care se bucura acest sat la acea vreme. De fapt, întreaga zonă
secusigeană era cât se poate de apreciată de către feudalii vremii, nu doar
din cauza bogăţiei pământului şi a hărniciei locuitorilor, cât mai ales din
cauza aşezării sale strategice, pe firul Mureşului şi între limitele teritoriale
ale celor două comitate vecine, Arad şi Cenad.
În luna decembrie a anului 1467 se desfăşoară campania militară a
lui Matei Corvin împotriva lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care se încheie cu
lupta de la Baia. Pavel Chinezu, pe atunci comite de Maramureş, are un rol
decisiv în salvarea vieţii regelui Ungariei. Deşi nu dispunem de informaţii
certe în acest sens, putem presupune că au participat la aceste lupte şi soldaţi
proveniţi din zona Secusigiu, domnii de pământ având obligaţii stricte în
ceea ce priveşte contribuţia lor la întregirea contingentelor militare.
Începând cu anul 1478, Pavel Chinezu este numit comite de Timiş şi căpitan
suprem al armatei regale, iar pentru întregul Banat va urma o perioadă
glorioasă prin organizarea administrativă şi prin şirul de succese militare pe
care acest comandant român le va repurta împotriva otomanilor. Pavel
Chinezu se va remarca prin două lucruri deosebite, care vorbesc de la sine
despre conduita militară şi morală a acestui român care s-a ridicat la cele
mai înalte demnităţi ale regatului: este singurul general creştin care n-a
pierdut nici o bătălie împotriva turcilor în acea perioadă şi nu l-a trădat
niciodată pe regele Matei Corvin. Dincolo de faptul că atât regele Matei
Corvin, cât şi Pavel Chinezu provin din vechi familii româneşti – primul din
Haţeg, al doilea din Banatul de câmpie, de la Satchinez – ambii îşi vor pune
amprenta pe dezvoltarea acestei zone central-europene în ultima jumătate a
veacului al XV-lea.
Ibidem, p. 514 (apud:Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor,
vol.III, Bucureşti, 1897, p. 101).
54
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit., p. 243 (apud: József Teleki,
Hunyadiak kora Magyarorszagon, XI, Pesta, 1852-1865, pp. 45-46).

53

437

Un eveniment mai puţin înţeles se petrece în toamna anului 1490,
când aflăm dintr-o scrisoare a abatelui Martin de la mănăstirea cisterciană
Sfânta Maria din Igriş, adresată papei Inocenţiu al VIII-lea, că Pavel
Chinezu a asediat, cucerit şi prădat mănăstirea cu pricina55. Deşi abatele nu
invocă şi motivele pentru care comitele şi comandantul armatei regale,
Pavel Chinezu, a procedat la acest atac împotriva mănăstirii, putem bănui că
la mijloc ar putea să fie refuzul călugărilor cistercieni de a contribui
financiar, sau material, la eforturile de război, mai ales că în primăvara
anului următor, turcii atacă Timişoara şi Oradea. La fel de adevărată ar
putea să fie şi ipoteza implicării călugărilor cistercieni de la Igriş în războiul
civil privind succesiunea la tron, război declanşat în urma morţii regelui
Matei Corvin în aprilie 1490. Cum Pavel Chinezu a jucat un rol militar şi
diplomatic de primă mărime în contextul pacificării taberelor aflate în acest
conflict de succesiune la tronul Ungariei, cucerirea mănăstirii de la Igriş
poate să fie citită şi în această cheie.
Războiul „curuţilor” – ţărani plecaţi la cruciada antiotomană sub
conducerea lui Gheorghe Doja, care-şi schimbă planurile şi se revoltă
împotriva nobilimii – îşi desfăşoară cele mai importante momente şi lupte în
Banat şi, cu precădere, pe Valea Mureşului: Cenad, Secusigiu, Felnac, Arad,
Lipova, Şoimoş şi, în final, Timişoara. Armata nobiliară a Banatului,
condusă de episcopul Nicolae Csáki şi de către comitele de Timiş, Ştefan
Báthory, este zdrobită de către curuţii lui Gheorghe Doja în bătălia care se
dă lângă Cenad în primăvara şi vara anului 1514. Însuşi episcopul Nicolae
Csáki este capturat şi ucis de către ţăranii răsculaţi, cum aflăm într-un
document din 27 mai 1514, după care trupele conduse de Gheorghe Doja
înaintează pe malurile Mureşului, prin Secusigiu, Munar, Satu Mare,
Biserica Rotundă, Servus Dey, Sâmpetru German şi asediază cetatea
Felnacului, pe care o cuceresc56. Cad, apoi, în urma asediilor curuţilor lui
Doja şi cetăţile din Zădăreni, Ceala şi Arad57. Între 6 şi 9 iunie 1514 trupele
ţărăneşti asediază şi cuceresc cetatea Lipovei, după care trec Mureşul şi
atacă şi puternica cetate a Şoimoşului, pe care o bombardează cu tunurile
luate de la Lipova, pe 7 iunie. Pe data de 8 iunie o asediază iarăşi, fără
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit, p.265 (apud: Koloman Juhász, Die
Stifte der Tschander Diozese im Mittelalter, Münster, 1927, pp. 283-285).
56
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit, p.286 (apud: Márki Sándor, Dosza
György, Budapesta 1913, pp. 284-285).
57
Doar în partea bănăţeană a Mureşului se aflau numeroase cetăţi sau fortificaţii :
Pordeanu, Cenad, Sânnicolaul Mare, Saravale, Igriş, Periam, Variaş, Biserica Rotundă
(Kerekegyhaz), Hodoş, Bodrog, Munar, Felnac, Zădăreni, Frumuşeni, Aradul Nou,
Sânnicolaul Mic, Lipova, Chelmac, Bulci, Zaad, Căpâlnaş.
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rezultat, dar cetatea Şoimoşului se predă pe 10 iunie, când grosul armatelor
ţărăneşti se îndreptau deja către Timişoara. Nu dispunem de date certe
legate de participarea ţăranilor români, sârbi sau maghiari din zona
Secusigiului la războiul curuţilor condus de Gheorghe Doja, dar
presupunerile noastre conduc înspre o astfel de implicare. Pe de o parte,
mişcarea ţărănească s-a extins pe măsură ce nucleul oastei curuţilor se
deplasa pe malul bănăţean al Mureşului, de la Cenad, prin Munar,
Secusigiu, Sâmpetru German, Satu Mare, Biserica Rotundă, Servus Dey,
către Lipova. Dacă ţăranii iobagi din această zonă s-ar fi retras din calea
armatei ţărăneşti, atunci documentele vremii ar fi consemnat distrugerea sau
prădarea gospodăriilor acestora. Nu există astfel de menţiuni, semn că
oastea ţărănească a fost primită cu entuziasm de către secusigeni. Pe de altă
parte, cetăţile de la Cenad, de la Felnac, dar mai ales puternicele cetăţi ale
Lipovei sau Şoimoşului cad în mâinile ţăranilor după asedii minore, de
două-trei zile, iar acest lucru se petrece în condiţiile în care oastea curuţilor
nu dispunea de cele mai complexe tehnici şi arme de asediu. Cetatea
Lipovei, de exemplu, cade aproape fără asediu pe data de 4 iunie, deoarece
orăşenii din interiorul acesteia fraternizează cu ţăranii şi le deschid porţile.
Prin urmare, varianta acceptată de către majoritatea istoricilor care s-au
apropiat de aceste evenimente este aceea că ţăranii au fraternizat cu nucleul
armatei lui Gheorghe Doja, iar secusigenii nu puteau face excepţie de la
regulă58. La 15 iunie 1514 ţăranii răsculaţi ajung în faţa Timişorii, unde îşi
stabilesc tabăra pe câmpia Ulicia. Comitele de Timiş, Ştefan Báthory,
adună întreaga oştire din zonă şi solicită sprijinul voievodului Transilvaniei,
Ioan Zápolya. Între timp, Gheorghe Doja ordonă devierea cursului râului
Timişul Mic (astăzi Bega) spre a se apropia de zidurile cetăţii. Are loc
bătălia finală între curuţi şi oştile nobiliare, ţăranii fiind înfrânţi. Gheorghe
Doja şi alţi 40 de fruntaşi din oastea curuţilor sunt întemniţaţi, judecaţi şi
ucişi în chinuri groaznice, rămase în analele istoriei. Tradiţia istorică
păstrează locul supliciului lui Gheorghe Doja în zona actualei pieţe Maria
din Timişoara59. După înfrângerea războiului ţărănesc condus de Gheorghe
Doja, în toată zona Banatului mureşan urmează ani de răzbunări din partea
nobililor la adresa ţăranilor iobagi, indiferent de neam sau de confesiune.
Prin urmare, între anii 1526 şi 1527 ţăranii români şi sârbi de pe Valea
Mureşului se răscoală din nou, conducătorii acestora fiind Ivan cel Negru şi
Ivan (Iovan) Nenada. Oastea ţăranilor se strânge la Lipova, iar nobilii îşi
concentrează forţele la Arad. Iniţial, Iovan Nenada se aliază cu Ioan
58
59

Ioan Haţegan, Cultură şi civilizaţie medievală la Mureşul de Jos…, pp. 23-24.
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit, p. 286
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Zápolya, primind chiar ajutorul acestuia pentru a cuceri mai multe cetăţi din
zona Tisei. O luptă se dă lângă Cenad, iar răsculaţii înving şi îl ucid pe
Ladislau Csáky. Trupele lui Iovan Nenada îţi stabilesc cartierul general la
Szeged şi asigură paza regiunilor sudice în faţa trupelor otomane. Între timp,
răsculaţii atacă şi pradă curţile nobiliare, împărţind domeniile nobiliare între
ţărani. În luna iunie 1527 trupele nobiliare coboară de la Oradea spre Arad,
după care se aliază cu cele venite de la Lugoj şi Caransebeş. Bătălia finală
se dă la Frumuşeni, este câştigată de către nobili. Se remarcă îndeosebi
cavaleriştii veniţi de la Caransebeş. Rănit, Iovan Nenada se refugiază la
cartierul său general din Szeged, dar este prins şi împuşcat mortal de către
marele său rival Valentin Török. Este apoi decapitat, iar capul său este
trimis la Buda, unde este pus într-o ţeapă. Urmează alte răzbunări şi
atrocităţi la adresa ţăranilor bănăţeni, dar ruptura care se produce prin cele
două mari mişcări sociale – din 1514 şi 1526-1527 – între ţărani şi nobili
avea să conducă la dramatica bătălie de la Mohács din 29 august 1526, când
trupele regale maghiare sunt învinse de către turci, iar Ungaria este
transformată în paşalâc turcesc pentru o perioadă de aproape două sute de
ani.
Deoarece am făcut referire la comunitatea sârbească din Banat, este
necesar să precizăm faptul că primele cete de emigranţi sârbi s-au aşezat pe
malul stâng al Mureşului abia în adoua jumătate a secolului al XV-lea. În
anul 1464, regele Matei Corvin îi dăruieşte posesiunea din Nădlac familiei
Iaksič, iar noii proprietari aduc pe teritoriul noilor posesiuni vreo 1.200 de
soldaţi sârbi60, aşezându-i pe teritoriul comitatului Arad în trei sate: Felnac,
Şerfeşti şi Lupeşti (Farcastelek). Migrarea sârbilor continuă şi în urma
presiunii otomane, astfel că o statistică din anul 1667 „înşiră în tot comitatul
Aradului numai 12 sate sârbeşti”61.
În luna iunie a anului 1529 înregistrăm un act deosebit de important
pentru dezvoltarea economică a zonei bănăţene de la Mureşul inferior: Ioan
Zápolya acordă Lipovei un important privilegiu comercial, similar cu cel
avut de oraşul-capitală Buda. Altfel spus, cedează integral oraşului Lipova
censul, lucrul camerei de sare şi toate celelalte taxe, scutindu-i şi de taxele
de vamă în toate locurile regatului său. Ulterior, privilegiul va fi reînnoit de
mai multe ori de către principii transilvăneni62. La fel de importantă pentru

Silviu Dragomir, Studii de istorie medievală…op.cit., pp. 124-125.
Ibidem, op.cit., p. 126.
62
Ibidem, pp.300-301 (apud: Aurel Eisenkolb, Régi okmányok és történetere vonatkozó
egyéb hiteles iratok és hagyományok városunk multjából, în „A Lippai allami polgari iskola
Ertesitöje az 1899-1900 évrol”, Arad, 1900, pp. 28-31).
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bănăţenii din zona Secusigiului este şi menţiunea din 15 decembrie 1534,
prin care Felnacul are drept de a organiza târg săptămâna, liber de taxe63.
La 5 iulie 1548, capitlul din Cenad emite un document din care
aflăm că Gaspar Perusici, castelanul de aici, i-a furat văduvei lui Marcu
Jaksici un iobag din Pecica, pe care l-a aşezat la Kerekegyhaz (Biserica
Rotundă)64.
În vara anului 1551, trupele imperiale întăresc apărarea Banatului în
faţa ameninţării otomane. Giovanni Batista Castaldo şi Andrei Báthory sunt
la comanda trupelor. Ştefan Losonczy şi Gheorghe Seredy comandă trupele
de cavalerie, în vreme ce Aldana comandă pedestrimea spaniolă şi
germană65. Trupele otomane care se pregătesc să tracă Dunărea înspre Banat
sunt de-a dreptul impresionante: 8.000 de ieniceri, 100.000 de achingii, 13
sangiac-bei cu trupele lor, 70.000 de tătari, voievozii români şi beii din
Vidin şi Silistra cu trupele lor66. În luna august a aceluiaşi an, Petru
Petrovici este înlocuit din funcţia de comite de Timiş şi de căpitan suprem al
forţelor armate din regiunile sudice cu Ştefan Losonczy, Lucaci Szekely şi
Rafael Podmaniczky. Cu această ocazie, Petru Petrovici rosteşte celebrele şi
profeticele sale cuvinte: „Mă oblig să fiu grăjdarul şi să curăţ caii aceluia
care va reuşi să apere Timişoara de turci timp de trei ani de zile”67. O lună
mai târziu, în septembrie 1551, turcii, comandaţi de Ulama Paşa – persan
de origine - cuceresc, pe rând, cetăţile şi localităţile Cenad, Igriş, Munar,
Secusigiu, Satu Mare, Sâmpetrul German, Biserica Rotundă, Servus Dey,
Felnac, Bodrog, Zădăreni, apoi Chelmac, Păuliş şi Mândruloc. Nu peste tot
s-au dat lupte grele. Iată, de exemplu, cum a fost cucerită cetatea Cenad:
„Paşa cel norocos68, plecând cu bucurie şi fericire de la Becicherek69, a
condus oastea la cetatea Cenad, care era ca un fel de munte natural şi avea
zidărie solidă. Vederea cetelor islamice şi a steagurilor purtătoare de
victorie a pus capăt sforţărilor şi împotrivirii ghiaurilor. De aceea, ei au
cerut iertare (aman) şi comandantul cel înalt, la rândul său, dându-le
Ioan Haţegan, Cultură şi civilizaţie medievală la Mureşul de Jos… , p. 86.
Ibidem, p. 319 (apud: Juhász Koloman, A Temesváry székeskáptalan a középkorabn
(1036-1552), Mako, 1941, p. 158).
65
Ibidem, p. 324 (apud: Ováry Lipót, A Magyar Tudományos Akademia tórténelmi
bizottságának oklevél – másolatai, I, Budapesta, 1890-1894, p. 125).
66
Informaţiile ne parvin dintr-o scrisoare a vizirului Mehmed Sokollu (Socolovici) către
Martinuzzi, deci se cuvine să privim exagerările privind numărul trupelor otomane cu
maximă circumspecţie.(vezi: Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit, pp.324325 apud: Károlyi Arpád, Fráter György levelezése, Budapesta, 1881, pp. 265-266).
67
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit, p. 326.
68
Ulama Paşa.
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Zrenjanin, cetate care s-a predat fără luptă.
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sigiliul de aman, a trecut la stăpânirea acelei fortăreţe şi la paza ei”70.
Dincolo de limbajul tipic al cronicarilor turci, care îmbracă de cele
mai multe ori realitatea din teren într-o atmosferă mistică, musulmană,
datele istoriografilor creştini confirmă faptul că Petru Nagy, castelanul de
atunci al Cenadului, fugise cu întreaga garnizoană a cetăţii la apropierea
otomanilor. La fel de interesant îşi continuă naraţiunea cronicarul turc
Ibrahim Pecevi şi în ceea ce priveşte cucerirea cetăţii Lipova: „După aceea
(cucerirea Cenadului n.n.) s-a pornit asupra cetăţii Lipova, dar se auzise că
lângă ea se aflau adunaţi vreo 20.000 de ghiauri, împreună cu răufăcătorul
numit Patori Andraş (Andrei Báthory n.n.). Ei se pregăteau să aducă
pagube oştii islamice. Din cauza aceasta, numindu-se, din oaste, o ceată de
ostaşi renumiţi, a fost trimisă ca să prindă limbi. Prin înţelepciunea lui
Allah, un număr mare de călăreţi ai ghiaurilor veneau şi ei spre oastea
islamică pentru a obţine ştiri. Din întâmplare, ei s-au întâlnit pe drum şi,
venind faţă-n faţă, credincioşii şi necredincioşii s-au luptat crâncen. Cu
ajutorul lui Allah, musulmanii, devenind învingători, cei mai mulţi dintre
ghiauri au fost măcelăriţi cu săbiile, iar mulţi dintre ei au fost legaţi cu
lanţuri. Astfel, s-au întors victorioşi la oastea imperială. Necredincioşii,
atât cei aflaţi în oastea lor, cât şi cei aflaţi în cetate, auzind de măcelul
acela de la câţiva nenorociţi care au scăpat de săbii, au fugit cu toţii, unul
după altul, în ţinuturile lor neliniştite, fără ca măcar să se uite îndărăt. Unii
din raialele rămase în cetate au venit şi au luat asupra lor haraciul şi gizia,
devenind robi legaţi de gât ai padişahului cel fericit. În cetatea sus amintită,
Ulama Paşa fiind numit sangeacbei, i-au fost date, aşa cum se cuvine, cele
necesare…”71. În toamna aceluiaşi an, pe 4 noiembrie, trupele imperiale
comandate de Castaldo ajung în faţa Lipovei în încep asediul cetăţii. După
douăzeci de zile de asediu, comandantul turc Ulama Paşa capitulează. De
data aceasta, cronicarul creştin Francesco Griselini relatează bătălia, cu lux
de amănunte: „Castaldo ocupă de îndată, cu spaniolii şi germanii, o colină
înaltă spre răsărit, de unde putea bate oraşul şi cetatea. Gheorghe
(Martinuzzi n.n.) şi transilvănenii săi fură rânduiţi pe linia Mureşului,
înspre sud: ungurii, sub conducerea lui Báthory şi Nadasdy, luară poziţii
spre apus. După aceste pregătiri, la 13 noiembrie, artileria grea deschise
mai întâi focul cu o asemenea violenţă, din toate trei părţile, asupra
zidurilor oraşului, încât acestea fură stricate în mai multe locuri, astfel că
se putea încerca asaltul. Castaldo scoase cavaleria din tabără pentru a opri
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op.cit, p. 329 (apud: Cronici turceşti, I, p.
281).
71
Ibidem, pp. 332-331 (apud: Cronici turceşti, I, p. 484).
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trupele turceşti de ajutor, care ar fi putut, eventual, sosi. După această
precauţiune se dădu semnalul de asalt. Spaniolii, dornici să câştige gloria
cuvenită celor dintâi, forţară breşa. Ienicerii le erau, însă, superiori şi şapte
spanioli căzură, unul după altul. Aceasta, întărind dorinţa de răzbunare a
tovarăşilor lor, care îşi desfăşurară steagurile, porniră cu curaj împotriva
duşmanului şi oprind, cu mare risc, pe cei trei mii de turci ce se năpusteau
asupra lor. Pentru a fi, însă, părtaşi la primejdie şi la merite, germanii se
aruncară în urma spaniolilor, sprijinind atacul. Apărând, însă, noi duşmani
din toate părţile şi pierzând deja câteva steaguri, oştenii erau pe punctul să
se retragă, când Nadasdy, care observase aceasta, puse mâna pe o flamură,
dădu pinteni calului şi strigă oamenilor săi, cu voce puternică, să-l urmeze.
Aceştia, animaţi de această pildă, urmară calea onoarei şi se năpustiră atât
de viguros asupra duşmanului, încât germanii şi spaniolii prinseră curaj,
iar bătălia se reechilibră. Primejdia îl duse acolo pe Castaldo şi pe
cardinalul Gheorghe, care îmboldiră trupele cu promisiuni şi speranţe,
astfel încât lucrurile luară curând o altă înfăţişare. În bubuitul tunurilor,
italienii conduşi de Sforza Pallavicini, împreună cu spaniolii şi ungurii,
pătrunseră, în fine, prin breşă, iar pe zidurile distruse fu văzut fâlfâind
steagul victoriei. Ulama şi barbarii săi o luară la fugă. Unii se retraseră în
cetate; alţii fugiră prin poarta oraşului, spre Mureş, sperând să scape înot
pe malul celălalt. Acolo fură întâmpinaţi de cetele lui Ioan Török şii Andrei
Báthory, în chip atât de sângeros, încât nici unul nu mai scăpă cu viaţă.
Castaldo, stăpân acum asupra oraşului, nu mai voi să întârzie cu atacarea
cetăţii, pentru ca duşmanii să nu-şi revină din spaimă iar el să fie nevoit să
le acorde condiţii mai favorabile de capitulare. Îi ordonă lui Sforza
Pallavicini dispunerea a trei baterii de artilerie, care deschiseră focul cu
atâta vigoare, încât Ulama nu numai că oferi capitularea, ci promise
predarea Cenadului, dacă i s-ar fi îngăduit retragerea liberă, cu oameni şi
bagaje. Asupra acestei chestiuni, părerile cardinalului şi ale lui Castaldo
erau împărţite. Primul era de părere să se facă pe voie celor asediaţi,
pentru a nu-l stârni şi mai mult pe Soliman, celălalt susţinea, însă, că
Ferdinand i-ar fi dat puteri depline, în temeiul cărora condiţiile de
capitulare ar fi urmat să depindă de bunul plac al învingătorului. Totul fu în
zadar. Cardinalul îi dădu lui Ulama un răgaz de douăzeci de zile pentru a
se retrage cu cei 300 de oameni care-i rămăseseră, din patru mii. În timpul
nopţii, cardinalul mai avu o lungă întrevedere secretă cu Ulama. Îl copleşi
pe acesta cu daruri şi – după ce îl aprovizionă cu alimente, căruţe şi alte
trebuinţe – porunci să fie însoţit până la malurile Tisei”72. Două săptămâni
72

Ibidem, pp. 334-336 (apud: Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală
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mai târziu, la 28 noiembrie 1551, într-o scrisoare pe care cardinalul
Martinuzzi o trimite din Lipova, aflăm că au fost cucerite din mâinile
turcilor şi cetăţile Bulci, Chelmac, Păuliş, Ceala, Nădlac, Felnac, Cenad,
Mako, Dudeştii Vechi şi Galad.73 Prin urmare, deducem că inclusiv
localităţile din jurul comunei Secusigiu au trecut, iarăşi, în mâinile
creştinilor. Este vorba doar despre o victorie efemeră, de etapă, deoarece în
anul următor turcii recuceresc tot Banatul de câmpie, la fel cum vor cuceri,
din 1658, şi Banatul de munte. Cu alte cuvinte, din toamna anului 1552,
zona comunei Secusigiu intră în componenţa vilayetului de Timişoara,
aflându-se sub dominaţie turcească până în anul 1716, când întreg teritoriul
va fi cucerit de către austrieci.
Înainte de a ne ocupa despre administraţia turcească a Banatului
mureşan, o ultimă informaţie venită dinspre nunţiul papal din Viena, care la
7 martie 1552, arată într-o scrisoare că la moartea episcopului romanocatolic Gheorghe Martinuzzi – ce îndeplinise şi demnitatea de guvernator al
Transilvaniei – în locuinţa acestuia au fost găsite o mie de monede de aur
din tezaurul dacic (cosoni), tezaur care avusese iniţial 30.000 de monede,
aflate la pescarii români de pe râul Strei74.
1716)

Comuna Secusigiu în perioada administraţiei otomane ( 1552-

Conform unei butade a beilor otomani de pe Dunăre, culeasă de
Henrik Ottendorf în anul 1663, se spunea că „cel care cucereşte Buda,
stăpâneşte doar un oraş; cel care cucereşte Timişoara, stăpâneşte o ţară.”
Dincolo de tâlcuirea acesteia, cert este că teritoriul actualei comune
Secusigiu va face parte integrantă din vilayetul Timişoarei, unitate
administrativ-teritorială otomană care între anii 1552-1566 însuma patru
sangeacuri: Timişoara, Lipova, Arad, Cenad, Bećej-Becicherec. Sangeacul
de Timişoara, din care făcea parte şi zona actualei comune Secusigiu, avea
21 de oraşe şi târguri75, 1.146 de aşezări, 21 de mănăstiri ortodoxe, 360 de
a Banatului timişan, ediţie, traducere şi note de Costin Feneşan, Timişoara, 1984, p. 72).
73
Ibidem, p.336 (apud: Károlyi Arpád, Fráter György levelezése, Budapesta, 1881, pp.
328-329).
74
Ibidem, p. 339 (apud: Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor,
II/4, Bucureşti, 1887-1915, p. 686).
75
Ioan Haţegan, Cronologia Banatului, II/2, Vilayetul de Timişoara, Editura Banatul,
Editura Artpress, Timişoara, 2005, p.52. Oraşele şi târgurile erau: Timişoara, Recaş, Sarad,
Utvin, Felnac, Denta, Semlik, Ohod, Pancevo, Semlik/Vârşeţ, Gătaia, Bocşa, Caraşova,,
Berini, Ictar, Târgovişte, Bujor, Margina, Făget, Mănăştiur, Moldova şi Ilidia (vezi: Engel
Pál, A Temesváry és Moldovai szandzsák törökkori telepitései (1554-1579), Szeged, 1996,
date pe care le utilizează Ioan Haţegan în op. cit., pp. 51-52).
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puste şi 735 de sate locuite.Cea de-a treia unitate administrativ-teritorială
turcească, după vilayet şi sangeac, era nahia. Sangeacul Timişorii avea, în
anul 1554, un număr de 16 nahii76, iar satele care aparţin astăzi de comuna
Secusigiu făceau parte din nahia Felnac, care cuprindea 32 de aşezări, dintre
care un oraş, Felnacul, 9 puste, 22 de sate şi 657 de case impuse la dare.
Sangeacurile nu erau doar unităţi administrative, ci şi militare. În
caz de expediţii militare, sangeacbegii erau obligaţi să vină în fruntea unui
anumit număr de soldaţi. Aceştia erau în bună parte spahii, care primeau
pământurile sub formă de „feude”, însă nu ca proprietari, ci în arendă.
Conform dreptului islamic, pământul aparţinea sultanului, iar acesta îl
„închiria” acelor soldaţi care aveau merite în lupte. Sangeacbegii şi spahii
nu îşi transmiteau drepturile ereditar, ci le aveau doar pe timpul vieţii lor.
Aceast tip de exploatare era considerată mai uşoară, spahiul mulţumindu-se
să-şi primească drepturile cuvenite, de cele mai multe ori prin intermediul
cnezilor locali, care jucau rol de intermediar între comunitatea
locală,sătească, şi spahiul care, aproape niciodată, nu se deplasa din cetatea
de reşedinţă să-şi vadă feudele. Un document turcesc din data de 26
noiembrie 1555, în care se publică kanunnameul77 sangeacului Timişorii ne
edifică asupra statutului cnezilor din satele bănăţene: „Şi chehaiele
districtelor aflate în vilayetul amintit Timişoara sunt cunoscute sub numele
de chinezi. Din pricină că ajută la prosperarea ţinutului şi la strângerea
giziei78 şi la perceperea dărilor şi impozitelor de la raiale, fiind scutiţi de
dări şi impozite în timpul regelui Janos şi a lui Petru bey şi fiind cauza
învierii şi bunăstării ţinutului, dat fiind că, atunci când măria sa padişahul
– refugiu al lumii – sau emirii ce sunt valii79 în livaua80 respectivă trebuie
să facă expediţie într-o parte, mai sus pomeniţii urmează a fi însărcinaţi şi
ei să participe la expediţie, cu calul şi echipamentul şi halebarda şi scutul şi
celelalte arme ale lor, în noua condică imperială s-a înregistrat ca mai sus
pomeniţii să fie la fel precum au fost mereu ceilalţi chinezi, adică să fie
scutiţi de dări şi impozite, cu condiţia ca, astfel, ei, îndeplinindu-şi slujba
Idem. Nahiile erau sangeacului Timişorii erau: Timişoara, Felnac, Ciacova, Pancevo,
Semlik/Vârşeţ, Bocşa, Cserini, Ictar, Târgovişte, Fârdea, Bozvar, Bujor, Margina, Făget,
Mănăştiur, Moldova şi Caraşova.
77
Kanunnameul este un cod de legi otomane, care stipula cu exactitate obligaţiile supuşilor
faţă de sultan. (Vezi Cristina Feneşan, Instaurarea dominaţiei otomane în ţinutul Lipovei în
lumina codului de legi (kanuname) din 1554, în „S.C.E.I.”, vol.III, Caransebeş, 1977, pp.
319-340).
78
Gizia era taxa pe cap de gospodărie plătită de către supuşii creştini.
79
Valiull era guvernatorul unei provincii (vilayet).
80
Livaua era o unitate administrativ-teritorială numită şi sangeac (subdiviziune a unei
provincii mari).

76

445

precum mai înainte, să nu dovedească neglijenţă şi delăsare. Şi chehaiele81
satelor aflate în livaua pomenită sunt cunoscute sub numele de primiceri,
iar călăreţii creştini din vilayetul amintit sunt vestiţi sub numele de
husari”82.
Ţăranii de pe timarurile turceşti erau la început liberi din punct de
vedere juridic, însă legile sultanului Soliman Magnificul le-au îngrădit
posibilităţile de plecare de pe un domeniu pe altul sau în oraşe. Fugarii
puteau să fie returnaţi şi după 15-20 de ani. Erau obligaţi să nu lase loturile
în paragină, ci să le cultive, iar dacă doreau să le părăsească trebuiau să-şi
găsească înlocuitori şi să plătească în prealabil o sumă compensatorie.
Ţăranii erau obligaţi la 1/10 din produsele agricole şi din animalele mici faţă
de spahiii care percepeau aceste redevenţe în bani. Mai exista o taxă numită
„banul miresei”, dată cu ocazia căsătoriei, tinerii intrând, cu această ocazie,
în rândul contribuabililor. Faţă de stat, cele mai apăsătoare erau muncile la
întreţinerea drumurilor, repararea fortificaţiilor, construcţia podurilor83.
Vămile încasate la vadurile şi punctele de trecere de peste Mureş
erau calculate după marfa transportată. Chiriile şi arenzile plătite pentru
bărcile şi corăbiile fiscului, luate în chirie. Veniturile pescuitului din speciile
mai fine de peşte pescuit, jumătate sau contravaloarea trebuia predată
acestor vameşi. Din peştele obişnuit se plătea una din nouă părţi, iar din cel
ordinar, una din zece părţi....Peştele fiind o marfă căutată şi la turci, se
pedepsea cu străşnicie pescuitul clandestin. Morile plăteau „fertaliul”
(uiumul), un sfert din vama încasată, care era de una din nouă, ulterior una
din a zecea parte a măcinişului. Morile de apă erau scutite de alte taxe.
„Darea pe lumină” se percepea la crâşmele care serveau băuturi alcoolice84.
Fiscalitatea era încasată, evident, de către Spăhie (spahiu), dar mulţi
concesionau, arendau, această îndeletnicire fie către cneazul localităţii, fie
către o altă persoană de încredere. Fiscul, cadiul sau spahiul care arenda
drepturile cneazului contra unei anumite sume de bani, urmărea ca acesta să
fie destul de bogat, pentru a reprezenta o garanţie. Deseori, concesionarea se
făcea cu girul rudelor. În ceea ce priveşte termenul de „Spăhie” sau „Spăie”,
Chehaie, adică administrator, intendent.
Ioan Haţegan, Cronologia Banatului, II/2, Vilayetul de Timişoara, Editura Banatul,
Editura Artpress, Timişoara, 2005, p.53 (apud: Valeriu Veliman, Documente turco-osmane
privind vilaietul (eialetul) Timişoara (1554-1716), în „Revista Arhivelor”, an 62, nr. 4,
Bucureşti, 1985, pp. 413-427).
83
Rodica Colta, Doru Sinaci, Ioan Traia, Căprioara – monografie, Editura Mirador, Arad,
2011, p. 52.
84
Nicolae Săcară, Florin Ban, Consideraţii administrativ-fiscale cu privire la perioada
ocupaţiei otomane în Banat (1552-1716), în Vilaetul Timişoarei (450 de ani de la
întemeierea Paşalâcului) 1552-2002, Editura Mirton, Timişoara, 2002, pp. 93-115.
81
82
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acesta s-a păstrat până în zilele noastre în Banatul mureşan, inclusiv în
comuna Secusigiu. Bătrânii din Secusigiu, Munar, Sâmpetrul German sau
Satu Mare utilizează şi astăzi termenul de „Spăhie” („Spăie” – cu un „i”
lung, specific graiului bănăţean) atunci când se referă la Primărie. Există şi
„Pusta Spăiiei” în hotarul satului Secusigiu, după cum există şi „Uliţa
Domnească” şi „Uliţa Jălerilor”, elemente toponimice incontestabile, din
punct de vedere ştiinţific, în ceea ce priveşte trecutul acestei zone. Astfel că
„Spăiia” şi-a convertit înţelesul, de-a lungul vremurilor, asimilând tot ceea
ce ţine de administraţie şi de fiscalitate, traversând - cu acestă denumire
turcească - inclusiv cele trei secole de dominaţie austriacă. Dar să nu uităm
că la „Spăiia” de până la 1716 lucra un localnic din Secusigiu, care strângea
birurile pentru spahiul turc şi pentru care localnic giraseră toate rudele sale
cu propriile averi. Altfel spus, vorbim despre un reprezentant pe care şi-l
asumaseră toţi secusigenii, la fel ca în cazul cneazului – chinezului – de
odinioară. În plus, turcii aveau experienţa dominării creştinilor ortodocşi din
Balcani, astfel că înţelegeau să nu le dărâme bisericile din sate şi să nu le
pretindă convertirea la Islam. Doar trasul clopotelor era uneori interzis,
astfel că se apela la toacă. Nu la fel stătea lucrurile în cazul „domnilor”
austro-ungari, de cele mai multe ori străini de neam şi de limbă, care n-au
reuşit să impună denumirea instituţiei pe care o reprezentau în conştiinţa
bănăţenilor.
Una dintre cele mai glorioase pagini ale luptei creştinilor împotriva
musulmanilor se desfăşoară la Făget. Pe 12 august 1595, cu o zi înainte de
bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul obţinea o victorie
zdrobitoare împotriva turcilor, Gheorghe Borbely, numit la 27 mai 1595 ban
de Caransebeş-Lugoj, după ce cucereşte Bocşa, apare în faţa cetăţii
Făgetului, care era apărată de 200 de turci. Convinşi că nu vor rezista, turcii
negociază predarea cetăţii. Trimis să cerceteze zona, Ioan Lugossy, viitorul
căpitan al Lipovei, aduce vestea că paşa din Timişoara, cu vreo 8.000 de
soldaţi venea în ajutorul cetăţii de la Făget. Pentru a nu ajunge între două
focuri – al celor din cetate şi al turcilor care se apropiau de cetate – banul a
luat hotărârea de a-i aştepta pe turci la aproximativ 2.000 de paşi vest de
cetate, pe linia actualelor sate Begheiul Mic şi Bichigi. Bătălia s-a dat pe 13
august 1595. Amândouă taberele luptă cu mare îndârjire, dar la un moment
dat turcii reuşesc să rupă liniile de apărare. În faţa acestei situaţii, Borbely,
dovedindu-şi calităţile de bun strateg, trimite un corp de 100 de saşi, ascunşi
după deal, pentru a ataca din flanc. Acest atac al „legiunii negre” – numit
aşa după culoarea îmbrăcăminţii – combinat cu atacul frontal al lăncierilor
din centru, produce panică în rândul turcilor, punându-i pe fugă. În acelaşi
timp, garnizoana din cetate, prin aruincarea în aer a „prăvăriei şi a altor
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fortificaţii”, încearcă să facă joncţiunea cu oastea turcească venită în ajutor,
dar acţiunea eşuează, întreaga garnizoană fiind măcelărită85. Izvoarele
istorice sunt unanime în sublinierea obţinerii de către bănăţeni a unei victorii
de prestigiu86. Istoricul bănăţean Ion Sârbu, prezentând cu nedisimulată
admiraţie victoria de la Făget, considera că aceasta era răspunsul prin faptă
dat de „voinicosul Borbely îngâmfatului paşă de Timişoara”87. Nobilul
italian Cosimo Capponi – aflat în slujba principelui Transilvaniei – relatează
într-o scrisoare trimisă marelui duce de Toscana, Ferdinand de Medici, că
turcii înfrânţi la Făget au fost fugăriţi şi ucişi ca nişte pui de găină şi chiar
paşa Ahmed din Timişoara a fost nevoit să se ascundă într-o pădure88. Dacă
ar fi să dăm crezare relatărilor, pe câmpul de luptă turcii ar fi pierdut mii de
oameni, căzând în aceste lupte begul de Gyula şi Cenad şi fiind luaţi
prizonieri begul de Lipova şi cel de Ineu. În raportul înaintat aceluiaşi mare
duce de Toscana de către un oarecare Giovan Piere Giordano se aprecia la
10.000 de oameni pierderile otomane de la Făget89, cifră ce pare exagerată,
deoarece Cosimo Capponi consideră că întreaga armată era de 9-10 mii de
ostaşi, din care ar fi căzut în luptă cam două treimi. Şi Sigismund Bathory,
printr-o scrisoare trimisă din Alba-Iulia îl informa pe ducele de Toscana că
„venind paşa de Timişoara cu begul de Lipova şi cel de Ineu şi alţi vecini,
cu 8000 de cai tari ca să ajute numita cetate şi să-i alunge pe ai noştri, s-a
ajuns la bătălie cu ei din mila lui Dumnezeu au fost rupţi şi o bună parte
tăiaţi în bucăţi, rămânând prizonieri doi begi, de Lipova şi de Ineu, cu multe
căpetenii. Paşa s-a salvat cu greu cu al doilea cal şi se crede că a fost găsit în
nişte mlaştini, dar deocamdată nu este verificat. Cetatea a fost puternic
distrusă, rămânând multă vreme în ruină, deşi sunt amintiţi în continuare
castelani la Făget. Vestea victoriei obţinute de Gheorghe Borbely la Făget şi
a masacrului garnizoanei de aici a înspăimântat garnizoanele turceşti din
cetăţile Şoimoş, Şiria, Cenad, Felnac, Arad şi Lipova, care au predat aceste
cetăţi fără prea multă rezistenţă. In lunile august şi septembrie 1598, turcii
recuceresc toate cetăţile mureşene, inclusiv Felnacul, care rămâne în
stăpânirea lor până în anul 1695. Din anul 1660, luna iunie, avem şi o
descriere a cetăţii Felnac, făcută de către cunoscutul călător otoman Evlyia
Patriciu Dragalina, Din istoria Banatului Severin, 1-3, Caransebeş, 1899-1902, p. 50.
Radu Păiuşan, Corneliu Sav, Lupta antiotomană în Banat şi Mihai Viteazul, în SIB, 9,
1983, p. 24.
87
Ion Sârbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti, Timişoara, 1976, p.
185.
88
Călători străini despre ţările române, III, Bucureşti, 1971, p. 257.
89
Ibidem, p. 538; vezi şi A.Veres, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi
Ţării Româneşti, 4 (1593-1595), Bucureşti, 1932, p. 268.
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Celebi: „Este hassul90 paşei de Timişoara şi e administrată de voievodul
acestuia. Se află sub jurisdicţia naibului91 cadiului92 din Timişoara. Din
acest hass paşa scoate un venit de 2 poveri de aspri93. Cetatea e aşezată pe
malul râului Mureş, pe o colină înaltă; e o cetăţuie destul de frumoasă,
construită din cărămidă. Are doar patru sute de paşi în circumferinţă. De
asemenea are o singură poartă, care dă spre miazăzi şi o geamie mică de
vremea lui Suleiman han94. În cetate sunt numai cinci case şi cinci tunuri
împărăteşti. În faţa porţii se află un pod mobil cu lanţuri, iar în faţa
acestuia se găseşte un chioşc. Are un dizdar (comandant n.n.) şi cincizeci de
oştenii. Dar oraşul din afară nu are palancă. În el se află vreo sută de case
acoperite cu scânduri şi despărţite prin curţi. În afară de zece dughene nu
mai sunt alte clădiri, dar se găsesc multe vii”95.
Un eveniment deosebit de important pentru Banatul de sud-est a avut
loc în anul 1695, când Sublima Poartă a pus pe picior de egalitate pe ţăranul
român din Banat cu acela otoman, recunoscând printr-o iradea dreptul de
proprietate a celui dintâi şi dreptul de a moşteni, din tată în fiu, lotul muncit
până acum în schimbul zeciuielii. Această primă „împroprietărire” în Banat
a revoluţionat producţia şi cultura agricolă, dar mai ales a produs o fierbere
de nedescris în rândul ţărănimii din ţinuturile învecinate Banatului, la
aflarea ştirii că aici ţăranul a ajuns stăpân pe sesia iobăgească de până
atunci. Scopul urmărit de către otomani a fost pe deplin atins.
Împroprietărirea aceasta a adus, într-un singur an, peste 9.000 de familii de
emigranţi în Banat, în majoritate români96.

Hass – feudă cu un venit anual de peste 100.000 aspri.
Naib – ajutor de cadiu.
92
Cadiu – judecător ; dregător însărcinat cu aplicarea dreptului religios şi cu controlul
administraţiei.
93
Aspru – akče, monedă de argint, unitate monetară de bază în Imperiul Otoman. În Europa
se numea “aspru”.
94
Este vorba despre sultanul Soliman Magnificul.
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Vinga – contribuţii monografice
Ioan Rancov,
Vinga, Arad
Motto: „Fiecare loc de pe pământ are istoria lui, dar trebuie să tragi bine cu
urechea ca s-o auzi şi trebuie un gram de iubire ca s-o înţelegi.”
Nicolae Iorga
(1871-1940)
VINGA este ca o stea strălucitoare din constelaţia ce cuprinde
localităţile judeţului Arad, cu istorie şi cultură bogată, stârnind admiraţia
celor care-i pronunţă numele. Faima de care s-a bucurat în trecut, renumele
cu rezonanţă „dulce” ne determină să-i fie respectată istoria acestui colţ din
lume.
Cultura este un punct principal al vieţii unui popor, al unei
comunităţi. Cu cât un popor are o cultură mai ridicată cu atât este mai bogat
şi trăieşte mai bine. Acel popor care nu are istorie şi cultură îşi pierde
identitatea: de aceea se spune că poporul fără istorie este ca şi omul fără
nume. Vinga este ca un palat multicolor a cărui pereţi falnici respiră istorie
şi cultură.
Localitatea Vinga este situată în extremitatea vestică a României, la
limita sudică a judeţului Arad, face parte din provincia Banat şi se află între
două mari centre urbane din zonă – oraşele Arad şi Timişoara.
În prezent teritoriul Vingăi ocupă 8.013 hectare de pământ, din care
368 de hectare sunt cuprinse în intravilan. După colonizarea bulgarilor
ciprovcieni hotarul Vingăi s-a întins până la râul Mureş pe vremea
împărătesei Maria Thereza, după cum arată o hartă întocmită de ing.
Hauptmann Kayser la data de 20 noiembrie 1744.
După primele forme de organizare teritorială a Banatului în vremea
mai sus amintitei împărătese, localitatea Vinga a fost declarată comunitatate
privilegiată primind titlul de „oppidum”, având şi rol de târg, iar la 01
august 1744 – după primirea privilegiilor imperiale, a fost ridicată la rang
de oraş privilegiat primind numele de Theresiopolis. Dar după trecerea
timpului, în perioada dualismului austro-ungar, Vinga dobândeşte şi statutul
de plasă. Apoi, după primul război mondial (1914-1918), ea îşi pierde
rangul de oraş, dar primeşte statutul de centru de plasă în judeţul TimişTorontal. După al Doilea Război Mondial, începând cu anul 1950 au loc
reorganizări teritoriale ale României şi urmare acesteia Vinga se transformă
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în comună aparţinând de regiunile Arad (1950-1956) şi Banat (din anul
1956 în raionul Arad), iar din anul 1968 aparţine de judeţul Arad.
Geografic, Vinga se află situată în porţiunea înaltă din Câmpia Tisei
şi în regiunea mai ridicată a piemonturilor vestice. Cuprinsă între văile
râurilor Mureş şi Bega, Câmpia Vingăi reprezintă o zonă de trecere între
dealurile Lipovei şi câmpia joasă a râului Timiş. Ca geneză, Câmpia Vingăi
reprezintă o veche deltă a râului Mureş şi a cărei relief s-a constituit după
eroziuni şi depuneri de aluviuni ale acestui râu.
Terenurile arabile, caracteristice Câmpiei Vingăi, sunt
cernoziomurile levigate de culoare închisă. Aceste terenuri sunt oportune
pentru culturile de cereale şi legume. Pe lângă cultura cerealelor tradiţionale,
vinganii au rămas renumiţi în cultura lintei, tutunului, cânepii şi
borceagului, dar mai ales cultura arpagicului i-a făcut vestiţi în tot Banatul şi
în Ardeal. Nu trebuie omis faptul că vinganii s-au îndeletnicit şi cu
viticultura şi cu pomicultura. Zecile de hectare cu vii în locurile denumite
„La Maierete” şi „Afară la Vii”, unde se practica viticultura au fost defrişate
complet în perioada comunistă de prin anii 1968-1970.
Localitatea Vinga şi împrejurimile ei au un climat temperatcontinental moderat cu influenţe oceanice, cu ierni blânde şi veri relativ
călduroase. În câmpie clima suferă influenţa Oceanului Atlantic din partea
de vest, iar din partea de est pe culoarul Mureşului vin mase continentale de
aer. Acest lucru permite distribuirea unor precipitaţii pluviometrice care
asigură dezvoltarea culturilor agricole. Flora este reprezentată de vegetaţia
de silvostepă şi vegetaţie de pădure specifică pentru câmpie. Fauna, terestră
şi acvatică, face posibilă dezvoltarea unui turism sportiv, dar odată cu
trecerea timpului oamenii s-au dezobişnuit cu vânătoarea şi pescuitul.
Numeroase urme arheologice atestă că în acest ţinut au trăit oameni
încă din comuna primitivă, în special acele urme din perioada neoliticului,
constând din unelte de piatră şlefuită şi cioplită. În acest sens au fost
descoperite, urmare săpăturilor arheologice: un toporaş din piatră – şlefuit şi
cu gaură de înmănuşare, fusaiole din lut, un ciocan din piatră, fibule (agrafe
metalice întrebuinţate de antici pentru încheiat veşminte), cute de piatră, vas
pentru topit bronzul, ciocan de aramă cu muchii încrucişate, bardă şi topor
din bronz, apărătoare pentru braţe din bronz.
La locul numit „Trei Poduri” s-a descoperit un fragment de cuţit,
diverse obiecte de ceramică împodobite cu incizii şi onduleuri, greutăţi
pentru plase de pescuit, pietre pentru măcinat, pietre pentru şlefuit unelte,
greutăţi din piatră utilizate la ţesut.
La hotarul spre Jadani (Corneşti) s-a descoperit un ulcior cenuşiu cu
toartă lucrat la roată, cât şi un ulcior cenuşiu cu două toarte. Fără să fie
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precizat locul, tot în hotarul Vingăi s-a descoperit şi o amuletă din lemn
având dimensiunea 40x32 mm: pe una din feţe este gravat un bărbat
apucând o femeie, iar pe cealaltă faţă sunt gravate două mâini strânse. În
toamna anului 1995 pe teritoriul Vingăi s-a descoperit, ocazional, o brăţară
de bronz aparţinând perioadei bronzului târziu (secolul XIII î.Chr.). Pe
traseul autostrăzii Arad – Timişoara, aflat la marginea exterioară a
actualului hotar al Vingăi spre Şagu s-au descoperit brăţări de argint,
materiale ceramice de diferite tipuri, tipare pentru prelucrarea bronzului
(cum sunt cele pentru topoarele de luptă), mărgele vechi de mii de ani,
morminte şi locuinţe aparţinând epocii romane târzii. Hotarul Vingăi este
străbătut de a doua linie de valuri fortificate de pământ, numite după
cercetători – valul lui Fr. Dermendžin. Valul Roman de apărare este o
construcţie militară de pământ întărită cu lemn, din loc în loc, utilizată de
către armatele romane mai ales pentru a delimita şi a apăra graniţele
imperiului. Zona Vinga a fost inclusă ca făcând parte din puternicul centru
dacic Ziridava.
După cucerirea Daciei de către romani, regiunea a luat un avânt
economic important. Fragmente de ceramică romană, aşa zisa „terra
sigillata” cu ştampila Legiunii a IV-a Flavia Felix au fost descoperite în
apropierea Vingăi, la Mailat, Mănăştur şi Şagu. Tot din această perioadă au
fost descoperite un număr mare de monede romane, cărămizi romane,
obiecte şi statuete din ceramică romană având o calitate superioară de
prelucrare, ceea ce a înlesnit dezvoltarea schimburilor comerciale şi apariţia
meşteşugurilor.
Legat de epoca daco-romană se presupune că denumirea localităţii
Vinga derivă din latinescul VINCULUM – ceea ce înseamnă „legătură” sau
„cetate”, iar VINCULORUM înseamnă „strajă” sau „pază”. VINCULUM a
fost un teritoriu care a făcut legătura între vechea provincie romană Panonia
şi noua formată provincie – Dacia romană. Acest toponimic ar putea fi pus
în corelaţie cu locurile de popas sau strajă pe care le-au organizat romanii la
intervale de 20 km, poate că şi aici să fi fost asemenea loc. Şi cum de la râul
Mureş până la Vinga sunt aproximativ 20 de km, poate că şi aici să se fi
aflat loc de popas sau strajă.
Dintr-o veche denumire slavă, Vinga îşi are originea de la VINICA
(se citeşte Viniţa), ceea ce înseamnă „naşterea vinului”. Pe pantele
dealurilor unde se cultivau vii locul acela purta în limba slavă denumirea de
„Vinograd”, numele Vingăi putând proveni din acest cuvânt care înseamnă
„vie, loc pentru vie”.

452

Cu trecerea timpului denumirile purtate de Vinga vor suferi
schimbări lingvistice care se regăsesc în variantele toponimice: VINCLA,
WYNGA, VINKA, VYNGA, VINGA.
După părăsirea Daciei de către romani, pe teritoriul acesteia au trecut
câteva popoare migratoare, năvălirea acestora şi, totodată, convieţuirea lor
cu populaţia romanizată o perioadă de timp a făcut posibilă asimilarea unor
elemente ale culturii acestor popoare ce se regăsesc în originea poporului
român. Sub dinastia arpadiană ungurii îşi încep expansiunile militare, spre
est sunt cucerite ducatele româneşti ale lui Glad, Gelu şi Menumorut.
Despre luptele purtate de unguri cu populaţia locală din cnezatul lui Glad în
Banat sunt consemnate în „Cronica lui Anonymus” şi „Legenda Sfântului
Gerard” în care sunt menţionate preocupările populaţiei privind
îndeletnicirile lor de bază, iar cucerirea ducatului lui Ahtum face ca Banatul
să fie inclus în statul feudal maghiar.
Teritoriul ocupat de maghiari a fost organizat în forma comitatului
(megye), localitatea Vinga apare pentru prima dată ca atestată documentar
încă din anul 1214, când acest loc a fost domeniul (moşia) lui CSÁK
MIKLÓS din Komárom. Dezvoltarea economică ascendentă a zonei a fost
afectată de năvălirea tătarilor din anii 1241-1242, când hoardele tătare
conduse de Batu-Chan pustiesc şi distrug aşezările umane, iar Vinga rămâne
pustie şi distrusă, populaţia care s-a putut salva s-a ascuns în pădurile din
apropiere.
După stingerea dinastiei arpadiene, pe tronul Ungariei este adus
regele Carol Robert de Anjou, care aduce ideile din renaşterea italiană şi
franceză, iar în anul 1316 îşi stabileşte reşedinţa la Timişoara. În dijmele
papale din anii 1332-1337, Vinga este amintită ca având o parohie de sine
stătătoare, în anul 1333 preotul paroh Ştefan a plătit 16 banali, iar în anul
1335 a plătit numai 1 (un) grosch ca dijmă. În alte consemnări papale din
anii 1342-1380 Vinga este cunoscută sub numele de VICON, iar în anul
1403 Vinga are două nume: VYNGA ROTUNDĂ (Kerek Vynga) şi
VYNGA ROŞIE (Veres Vynga). Aceste două aşezări au fost cumpărate în
anul 1454 de către Iancu de Hunedoara pentru 2.000 de florini de aur,
Vinga aparţinând de-acum încolo de comitatul Arad. În acest timp Iancu de
Hunedoara ajunge guvernator al Banatului, ban de Severin şi regent al
Ungariei.
După moartea lui Iancu de Hunedoara, domeniile întinse ale acestuia
vor trece în proprietatea fiului său – regele maghiar Matei Corvin care în
anul 1478 dăruieşte Vinga sârbilor Nagylaki Jakšič Ştefan şi Dimitrie.
În anul 1514 trupele răsculate conduse de Gheorghe Doja au trecut
prin Vinga la asediul cetăţii Timişoarei, iar înfrângerea răsculaţilor sub
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zidurile cetăţii Timişoarei va pecetlui înăsprirea şi exploatarea iobagilor care
se va accentua, ceea ce va slăbi puterea nobiliară maghiară care, după
dezastrul de la Mohács din anul 1526, va favoriza cuceririle otomane în
câmpia panonică şi apoi în Banat. În anul 1552 oraşul Timişoara cade sub
asediul otomanilor şi astfel este transformat în paşalâc turcesc. Oraşul Arad
cade sub stăpânire turcească în anul 1556, iar Vinga a aparţinut de nahia
Felnac din sangeacul Lipova. Timp de 164 de ani de ocupaţie turcească
situaţia stării populaţiei s-a înrăutăţit, mulţi părăsesc locurile de baştină,
astfel că populaţiei rămase i s-au mărit dările. Datorită acestor măsuri,
Vinga este părăsită în totalitate, rămânând doar câteva case.
După eliberarea Banatului de sub stăpânirea turcească, noua
administraţie austriacă întocmeşte o situaţie urbarială în anul 1717 şi în care
locul numit VINKA figurează doar cu 9 (nouă) case care au fost şi ele
părăsite. În această perioadă în provincia Banat au loc colonizări masive cu
populaţii străine (în special de religie catolică), Vinga a fost colonizată cu
populaţie bulgară provenită din orăşelul CHIPROVTSI (Ciprovţi) situat în
nord-vestul Bulgariei – urmare înfrângerii unei răscoale de eliberare de sub
jugul turcesc din anul 1688.
Orăşelul Ciprovţi, fiind situat într-o zonă propice mineritului,
extracţiei şi prelucrării metalelor, a fost colonizat cu mineri din Saxonia şi
regiunea Meuze din Franţa, iar prin anul 1330 au fost aduşi saşi din zona
Braşovului să lucreze ca mineri. Saşii au fost catolici după religie şi au avut
legături cu populaţia catolică a raguzanilor (dubrovnicieni) colonizaţi în mai
multe aşezări în Bulgaria, fapt ce a avut un rol important în întemeierea
catolicismului pe aceste locuri. „Şcoala de aur (de giuvaergii) din Ciprovţi”,
cu vestiţii meşteri aurari, a găsit o primire largă în multe ţări şi provincii cu
unicatele obiecte lucrate în special pentru biserici şi mănăstiri. Ca buni
meşteşugari în prelucrarea metalelor aurifere şi buni târgoveţi, ciprovcienii
şi-au vândut mărfurile în întreg Imperiul Otoman şi în ţările vecine acestuia.
Din diferite documente ale vremii reiese că voievozii români au dat
ciprovcienilor privilegii cu diplome şi mari facilităţi ca să târguiască în Ţara
Românească şi Moldova.
Aşezările din nordul Bulgariei, peste care s-au perindat misionarii
catolici din Bosnia şi Raguza au îmbrăţişat religia catolică încă din secolul
al XVI-lea, iar Ciprovţi a devenit centrul catolicismului în Bulgaria, fiind
întemeiată şi Arhiepiscopia Catolică. De altfel, aici şi-au desfăşurat
activitatea cei mai de vază reprezentanţi ai catolicismului bulgar, aici s-au
creat premisele răscoalei împotriva stăpânirii otomane din secolul al XVIIlea. Urmare acestor conjuncturi favorabile, tot aici îşi deschide porţile prima
şcoală de învăţământ în Bulgaria încă din anul 1624: aici s-au născut bulgari
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care au învăţat şi au răspândit – chiar şi pe alte meleaguri străine,
cunoştinţele dobândite de la şcolile italiene, având ca scop final dezvoltarea
culturii şi a unei vieţi religioase adecvate acestei zone de trăit.
Încurajaţi de eşecurile asediului Vienei de către otomani din anul
1683 şi apropierea trupelor imperiale de Belgrad, populaţia din zona
Ciprovţi, Kopilovţi, Železna, Klisura şi Kutloviţa (azi cartier al oraşului
Montana) se ridică la răscoală împotriva stăpânirii otomane în luna
septembrie a anului 1688 – imediat după sărbătoarea religioasă prilejuită de
Naşterea Maicii Domnului. Iluzia reuşitei răscoalei a fost zădărnicită însă de
turci şi de armatele aflate în soldă turcească, astfel că armatele trec prin foc
şi sabie pe răsculaţi şi localităţile răsculate. Femeile şi copiii au luat drumul
prizonieratului, iar ultima redută – mănăstirea din Ciprovţi este salvată de la
distrugere de episcopul Ştefan Kneževič – ultimul păstor spiritual al
populaţiei catolice răsculate. Acest episcop, după plata despăgubirilor cerute
de turci, şi-a putut lua „turma” rămasă şi având în fruntea ei icoana Maicii
Domnului din biserica (catedrala) distrusă de turci din Ciprovţi a părăsit
definitv meleagurile natale, luând drumul pribegiei şi a purtat-o spre
Dunăre, trecând în Ţara Românească. O parte a răsculaţilor, mai ales mineri
şi meseriaşi, conduşi de baronul Gheorghi Pejačevič, a luat drumul spre
Novi Sad, Petrovaradin şi Osijek, stabilindu-se în final la Našice
(actualmente în Slavonia orientală – Croaţia).
Populaţia bulgară rămasă după înfrângerea din epopeea eroică de la
Ciprovţi din anul 1688, trecâd peste apele învolburate ale Dunării, a fost
primită să se stabilească în Ţara Românească de milostivul şi bunul creştin
voievod Constantin Brâncoveanu care a hotărât să le acorde locuri de
aşezare în câteva centre ale Olteniei şi Munteniei. Totodată le acordă mari
privilegii bulgarilor ciprovcieni prin Diploma din 02 aprilie 1691, care
confirmă şi extinde privilegiile pe care le-au avut negustorii ciprovcieni de
la predecesorii săi. Această diplomă tradusă şi scrisă în limba germană se
păstrează, restaurată fiind, până astăzi în biserica romano-catolică din
Vinga, al doilea exemplar al diplomei se păstrează în arhivele de stat din
Viena.
Nici nu şi-au tras bine sufletul de atâta fugă şi primejdii că grupa din
Câmpulung a fost atacată şi jefuită de către tătari. De teamă că nici în
Valahia nu vor avea o viaţă liniştită, o parte din grupa de bulgari ciprovcieni
de la Câmpulung în frunte cu episcopul Ştefan Kneževič a trecut în
Transilvania aflată sub ocupaţie austriacă. Sub ocrotirea puterii imperiale,
comandantul militar al Transilvaniei – generalul Friedrich Veterani a permis
şi altor grupe de bulgari catolici ciprovcieni să se aşeze în câteva oraşe
transilvănene, dintre care la 10 octombrie 1700 la Vinţu de Jos (Alvincz) şi
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în anul 1711 la Deva şi-au întemeiat două colonii puternice care aveau statut
de sine stătător de autoconducere şi şi-au consolidat dezvoltarea socială,
culturală, religioasă şi comercială a acestora. Familiile bulgare înstărite din
aceste două colonii au întemeiat câteva fundaţii cu mijloace financiare, care
au ajutat la ridicarea nivelului educaţional, cultural, spiritual şi material al
locuitorilor acestora. Câţiva bulgari aflaţi în serviciul armatei habsburgice sau distins şi au primit funcţii înalte şi diplome, unii au fost ridicaţi cu titluri
la ranguri nobiliare.
Bulgarilor grupaţi în coloniile ciprovcienilor din Ţara Românească li
s-a uşurat traiul nu numai datorită privilegiilor primite de la voievodul
Constantin Brâncoveanu, dar au primit şi slujbe în administraţie şi s-au
ocupat şi de strângerea dărilor către stat. Dar acest trai liniştit va fi tulburat
de uciderea mişelească a domnitorului, a celor patru fii ai acestuia
(Constantin, Ştefan, Radu şi Matei) şi a ginerelui său – logofătul Ianache
Văcărescu de către turci la Constantinopol în data de 15 august 1714.
Martirajul domnitorului Constantin Brâncoveanu şi a familiei sale care nu
şi-au vândut credinţa creştină, cât şi ţinuta demnă a voievodului în faţa
necredincioşilor este o pildă de patriotism pentru noi toţi şi a generaţiilor
viitoare care trăim şi convieţuim pe aceste meleaguri româneşti.
După războiul între turci şi austrieci din anul 1716 provincia Oltenia
cade sub administraţie austriacă în anul 1718. Coloniile bulgare de aici
continuă să se dezvolte şi să se întărească mai ales după acordarea şi
confirmarea unor privilegii sporite primite de la împăratul Carol al VI-lea
la 01 octombrie 1727. Coloniile bulgare de la Craiova, Râmnic şi Brădiceni
au avut pe lângă drepturi de autoconducere proprii şi dreptul de a-şi emite
blazoane (steme) pentru aceste comunităţi – ca semn al stării privilegiate.
Tot în această perioadă, mai precis între anii 1725-1731, urmare
agitaţiei autorităţilor austriece de colonizare a provinciei Oltenia (Mica
Valahie), au loc colonizări cu populaţie bulgară catolică de sorginte
pavlichiană din sudul Dunării în Izlaz, Uriţi şi Craiova. În acest fel
episcopul Nikola Stanislavič, născut în anul 1694 la Craiova, devine din
anul 1726 „administrator apostolicus” al episcopiilor din Nikopol şi Oltenia.
După eliberarea Banatului de sub ocupaţie turcească, a început
colonizarea provinciei cu populaţii străine de confesiune catolică, în special
cu populaţie germană. Referitor la bulgarii ciprovcieni din coloniile din
Oltenia şi Transilvania, istoricul român Aurel Ţintă, în lucrarea sa
„Colonizările habsburgice în Banat (1716-1740)”, menţionează că în anul
1719 administraţia provincială a Banatului a anunţat că 9 (nouă) familii de
bulgari catolici din Oltenia au ajuns în Banat şi aşteaptă alte câteva familii
să sosească. În arhivele Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara se
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păstrează numele a 5 (cinci) familii bulgare ciprovciene care şi-au plătit taxa
de cult în 25 octombrie 1725.
Negustorii bulgari din coloniile din Transilvsnia au avut prilejul să
cunoască întreg Banatul, chiar şi zone ale Ungariei, contribuind la intenţiile
de colonizare a zonei Vingăi prin informaţiile preluate şi predate episcopului
Nikola Stanislavič la Craiova.
Din ordinul contelui Mercy – guvernator militar al Banatului, între
anii 1723-1725 s-a întocmit o hartă a Banatului, Vinga nefigurând printre
localităţile Banatului din acel timp, fapt ce dovedeşte că locul era pustiu,
nelocuit. Domeniul Vinga apare doar sub numele de „praedium” - domeniu
întins între limitele cultivate ale vechilor sate bănăţene. Acest domeniu a
aparţinut baronului Johann von Mohrenfeld – fost ofiţer în rezervă în
armata imperială care s-a ocupat cu creşterea animalelor necesare susţinerii
trupelor armate. Dând faliment, acesta a părăsit domeniul cu slujitorii săi,
lăsând în urmă 9 (nouă) case părăsite şi grajdurile pustii. În aceste case
părăsite s-au aşezat primii locuitori bulgari ciprovcieni în Vinga, iar în unul
din grajdurile părăsite şi-au amenajat prima biserică. După aceea au urmat
grupe răzleţe de familii din Transilvania şi Oltenia. Colonizarea masivă a
Vingăi s-a produs în anul 1737, aşa după cum se consemnează în diverse
documente şi lucrări ale unor istorici.
Din colecţia de registre de stare civilă (CRSC) care se păstrează la
Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale s-au identificat datele de la
matricolele botezaţilor, căsătoriţilor şi decedaţilor de la Oficiul Parohial
Romano-Catolic (OPRC) din Vinga şi se pot consemna următoarele:
- din registrul LIBER BAPTIZATORUM VINGENSIS la pagina
(fila) 32 aflăm că la 18 ianuarie 1734 este înregistrată prima naştere în
Vinga: „Anno Domini 1734 die 18 Januarij baptizatus fuit SEBASTIANUS
filius leganus Stajko Necsov et ejus conjugis Lucia. Levante Georgio
Karagjenov.ã Dño Blasio Milli Parocho in Ores”.
- din registrul LIBER COPULATORUM la pagina 87 prima
căsătorie în Vinga: 8 iulie 1742 între Kalcsa Ivan şi Ana Bečuleč (Joannes
Calcsa cum Anna Becsulecs vidua), naşi fiind Stojan şi Dobra Paulitian, iar
călugărul Gheorghi Pešin a oficiat cununia religioasă.
- din registrul LIBER DEFUNCTORUM din Cathalogus
Mortuorum la pagina 293 este înscris primul deces la Vinga: 4 ianuarie
1742, decedatul fiind Simon Brankovič la vârsta de 58 de ani, serviciul
funerar fiind săvârşit de călugărul Anton Brigin.
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La Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale sunt în păstrare în
colecţia de registre de stare civilă (CRSC) a Oficiului Parohial Ortodox
Român (OPOR) din Vinga următoarele registre:
- registrul nr. 1: matricola botezaţi, cuprins între anii 1820-1852 (vol.
II) şi între anii 1853-1947 (reg. nr. 1, vol. I). Prima naştere consemnată: 11
martie 1820, Marica, părinţi Gheorghe Crişan şi Floarea, naşă fiind
Lizabeta – soaţa lui Dimitar Kalinin, preot Gheorghe Imron(ici).
- registrul nr. 9: matricola decedaţi, cuprins între anii 1791-1837
(vol. II) şi între anii 1845-1931 (reg. nr. 3, vol. I). Primul deces consemnat:
la 7 august 1791, înmormântat Gheorghe Arceleţiu de preotul Gheorghe
Imron.
- registrul nr. 10: matricola căsătoriţi, cuprins între anii 1791-1845
(vol. II) şi între anii 1853-1950 (reg. nr. 2, vol. I). Prima cununie: 7 iulie
1791, Pavel feciorul lui Boi Ştefan cu Persida fata lui Nica Ardeleanu, naşi
fiind Kola Raciu şi Crăciun Ardeleanu, preot fiind Gheorghe Imronici.
Numărul exact al populaţiei bulgare care a colonizat Vinga nu este
precizat cu certitudine, dar se presupune a fi cuprins între 1.200-2.100 de
persoane, cam tot atâtea au fost colonizate şi la Beşenova Veche (azi
Dudeştii Vechi). Moştenind arta confecţionării obiectelor mănăstireşti încă
din ţinuturile de baştină bulgarii au adus obiecte bisericeşti realizate din
Ţara Românească: dalmatici (veşmânt liturgic cu mâneci scurte, purtat de
episcopul Nikola Stanislavič), un potir din aur frumos încrustat, şase
sfeşnice de argint comandate şi confecţionate la Veneţia de părintele Ivan
Marko Toderin în anul 1703 (Padre Giovane de Marko Toderin), o
cădelniţă argintie, o cruce mare de argint, o icoană reprezentându-l pe Isus,
un potir din aur datat şi cu inscripţionarea numelor aurarilor Matio et
Marko Cherin, 4 aprilie 1714.
Aflată încâ în Transilvania, o delegaţie a populaţiei bulgare condusă
de Alexandar Tomianin a început tratativele cu autorităţile timişene pentru
stabilirea locaţiei şi a condiţiilor pentru colonizare în Banatul eliberat din
anul 1716 de sub ocupaţie turcească. Colonizarea Vingăi a fost favorizată de
negustorii bulgari din Transilvania care au avut deja întemeiate companii
negustoreşti privigeliate şi au avut prilejul să cunoască întreg Banatul, chiar
şi zone ale Ungariei, prin intermediul schimburilor de mărfuri practicat cu
alte companii comerciale. În zona Aradului era cunoscut negustorul bulgar
Jakob Bibič, care a fost subprefect (vicecomite) al Aradului din anul 1735
până în anul 1746, iar din anul 1744 a fost şi consilier regal. Din harta
întocmită de contele Mercy între anii 1723-1725, Vinga nefigurând printre
localităţile Banatului – locul era pustiu şi nelocuit, pe hartă apare locul
denumit DVORIN (Izvorin) în partea de nord-vest a actualei Vinga.
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Demersurile substanţiale făcute de delegaţia bulgară, avându-l în
frunte pe episcopul Nikola Stanislavič – acum „episcopus csanadiensis et
temesvariensis” încă de pe vremea împăratului Carol al VI-lea (19 august
1740), cât şi cele de pe vremea împărătesei Maria Thereza (9 noiembrie
1741 şi 11 martie 1743) şi a comunicatelor (înştiinţărilor) administraţiei
timişorene referitoare la locurile de aşezare fac posibilă emiterea unui decret
imperial la data de 01 AUGUST 1744 de către împărăteasa Maria Thereza
prin care se acordă mari privilegii bulgarilor colonizaţi în Vinga. Această
diplomă imperială este conferită cu marea pecete a Mariei Thereza şi e
păstrată într-o casetă (cutie) de bronz. Localitatea Vinga este ridicată la rang
de oraş privilegiat în Banat şi primeşte numele de THERESIOPOLIS în
semn de preţuire pentru milostiva împărăteasă. Totodată localitatea Vinga
primeşte şi titlul de „oppidum”, ceea ce înseamnă „târg” şi unde se
organizează târguri anuale.
Sintetic, cele mai importante privilegii primite se referă la drepturi şi
libertăţi, astfel:
- dreptul de a fi sub ocrotire imperială
- dreptul de a lucra şi a folosi pământurile domeniului Vinga şi a locurilor
din împrejurimi Dvorin, Selioş (Szőllős), Bodrog cu sălaşul Sonnenthal
(Sannandt) şi o parte din hotarul Mănăştur (Monoster)
- dreptul de negoţ liber pe teritoriul întregului imperiu; în pieţele din
Theresiopolis (Vinga) au avut intredicţie să târguiască greci şi evrei
- dreptul la autoconducere, să-şi aleagă magistratul şi pe cei şase judecători
din propria comunitate, aveau dreptul de a judeca şi condamna, inclusiv
condamnarea la moarte („jus gladii”)
- scutire de impozite între 3-6 ani
- au primit locuri ca să-şi ridice case, au primit lemne pentru foc şi lemne
pentru construcţii de case şi anexe gospodăreşti
- au fost scutiţi de încartiruiri
- dreptul de a-şi construi biserică şi mănăstire, preoţii şi călugării lor au fost
plătiţi din fondurile statului
- dreptul la educaţie în limba maternă
- obligaţia de a-şi constitui şi susţine un detaşament de 100 de soldaţi care să
aparţină de garnizoana Timişoara
- dreptul de a avea stemă (blazon)
Stema oraşului Theresiopolis este semnul distinctiv al acestui loc şi
are forma unui scut rotund – de sorginte romană, compus din trei cercuri
concentrice. Scutul este timbrat de o coroană deschisă – element exterior ce
are menirea să indice că actuala Vinga a fost un oraş liber regesc încă de la
întemeierea sa. În cercul exterior este înscrisă destinaţia sigiliului:
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SIGILLUM CIVITATIS PRIVILEGIATAE THERESIOPOLLENSIS.
Scutul are formă rotundă şi datorită faptului că este în câmpul sigilar al
însemnului sfragistic cu care a fost dotată aşezarea de către împărăteasa
Maria Thereza, înscrisul din exergă vine să ateste acest lucru.
Cercul al doilea, în partea superioară pe un fond roşu conţine o
coroană cu cinci ramuri – semnificând cele cinci provincii importante ale
imperiului. Aşa zişii lambrechini, care sunt elemente decorative florale de
culoare maronie sub forma viţei de vie – o altă bogăţie a hotarului mai ales
pe coastele sudice (a se vedea viile La Maierete – de la caiserul Meierhof) şi
se termină în partea de jos printr-un cap de leu mitologic – figură care are
drept scop să indice indubitabil puterea suverană a comunităţii de a-şi hotărî
singură soarta. În plus, leul este simbol slav bulgar, este şi simbol al
inteligenţei, puterii şi mărinimiei.
Cercul interior este despicat în două câmpuri (semicercuri) şi conţine
simboluri distincte. În câmpul din stânga, pe un fond roşu se află litera “T”
– iniţiala numelui împărătesei precum şi numele oraşului. Deasupra literei
“T” se află o coroană – semnul distincţiei şi al autorităţii supreme, valabilă
atât pentru împărăteasă, cât şi pentru oraşul privilegiat din imperiu. De
asemenea, câmpul din stânga are conturate patru brâie aurii ce vor să indice
cele două pârâiaşe ce curg pe lângă localitatea Vinga, delimitând-o, brâiele
sunt aurii deoarece în timpul colonizării bulgarilor pânza freatică fiind mult
mai ridicată aceste pâraie fiind mai mari reprezentau o adevărată avuţie prin
fauna piscicolă din ele. Cele două porţiuni verzi indică hotarul localităţii
oraşului-târg, hotar ce asigură practicarea agriculturii, dar şi păşunile şi
fâneţele ce constituie o sursă de hrană pentru creşterea animalelor. Fiecare
din cele două cartiere este străbătut tot de către un brâu auriu: este vorba de
râul Mureş până unde se întindeau, spre nord – holdele vinganilor şi de
Valea Zorilor care delimita hotarul de cel al localităţilor Şagu (Saag,
Segenthau, Dreispitz) şi Seceani. Se cuvine remarcat faptul că harta
întocmită la 20 noiembrie 1744 de către căpitanul ing. Kayser arată limita
hotarului Vinga până la râul Mureş – azi in dreptul localităţii Călugăreni (Új
Vinga sau Vinga Nouă) aflată în apropierea localităţii Bodrogu Nou.
Semicercul din dreapta, pe un fond albastru, are reprezentat în partea
centrală un turn fortificat crenelat de culoare albă. Turnul are o bază terestră
de culoare verde – culoarea vieţii pe pământ, oraşul trăgându-şi bogăţia din
activităţi legate de agricultură. Cupola şi vârful de culoare galben-aurie sunt
reprezentate pe un fond albastru. Turnul vrea să sugereze faptul că locuitorii
oraşului aveau obligaţia să supravegheze zona din acest turn de veghere şi să
alarmeze autorităţile militare în cazul unui pericol otoman ce s-ar putea să-şi
aibă originea din sudul Dunării. Turnul era amplasat pe un promontoriu ce
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permitea o observare până la distanţe destul de mari, promontoriul se află şi
actual în dreptul casei cu nr. 2 din Vinga. În acelaşi timp, turnul este
reprezentarea simbolică a “burgului”, a oraşului, indicând aici rangul
conferit acestei aşezări. În apropierea turnului sunt reprezentate izvoare de
apă, apa simbolizând noi începuturi, noi renaşteri pe un tărâm nou, speranţa
redobândirii unui statut elevat, semnificând prin poziţia sa pe fundal origini
pure, nealterate în timp.
Un număr neînsemnat de populaţie românească din Oltenia care i-a
însoţit pe bulgari până la Vinga a fost strămutată în localitatea Comloşul
Mare între anii 1743-1745. De aceea, în registrul cu familii care s-au
convertit la catolicism (Cathalogus Conversorum ad fidem RomanoKatholicam) apar şi nume cu influenţă românească, preoţii bulgari i-au
slujit şi i-au pregătit pentru ultimul drum în viaţă pe aceste meleaguri.
După primirea diplomei cu privilegii de la împărăteasa Maria
Thereza, locuitorii noului oraş au început în grabă construirea instituţiilor
sociale: primărie, judecătorie, biserică şi şcoală. Au fost aleşi magistratul şi
judecătorii comunităţii – primul judecător a fost Nikola Kačamag, ajutat
fiind de Anton Bibič şi Anton Stanislavič. Toţi aceşti trei judecători au fost
ridicaţi la ranguri nobiliare de către administraţia austriacă. Primul primar al
Vingăi a fost Ştefan Pujenič, ajutoare fiindu-i asesorii Mihail Koin şi
Pavel Tomenianin. De rânduielile bisericii s-au grijit călugării franciscani
din Provincia Franciscană Bulgară, ca de altfel şi de şcoală. Prima şcoală a
luat fiinţă în anul 1742 şi a fost frecventată de 60 de copii (50 de băieţi şi 10
fete), primul învăţător a fost însuşi episcopul Nikola Stanislavič.
În cadrul simpozionului organizat la 01.08.2006 cu ocazia
sărbătoririi zilelor localităţii Vinga d-l Ioan Popovici de la Direcţia
Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale şi d-l Augustin Mureşan de la
Complexul Muzeal Arad au prezentat în cadrul referatului susţinut un sigiliu
din vremea călugărilor franciscani din Provincia Franciscană Bulgară „Sf.
Ioan Capistran” care s-a folosit la Vinga. Acest tipar sigilar al oraşului
Theresiopolis
din
1745
are
următoarea
descriere:
SIG.RESI.THERESIOPOL.FF.MM.PROV.BULGA.
Pământurile dobândite prin decretul imperial cuprindea în hotarele
Vingăi peste 16.000 de jugăre, ceea ce echivala cu peste 9.200 de hectare
teren. O veche legendă (legenda lui Kačamag) despre întinderea hotarului
Vingăi şi modul în care acesta a fost obţinut se păstrează în popor, stârnind
şi astăzi admiraţia despre inteligenţa şi isteţimea oamenilor colonizaţi pe
aceste tărâmuri. Pe aceste pământuri a început practicarea diverselor culturi
agricole şi creşterea animalelor. Urmare acestui lucru, după o scurtă
perioadă de timp Vinga îşi pierde treptat înfăţişarea de târg care se
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preschimbă într-o aşezare de câmpie – proprie dezvoltării agriculturii cu
diversele ei ramuri specifice, neuitându-se cultivarea viţei de vie şi a
grădinăritului.
Agricultura cunoaşte o dezvoltare ascendentă, mai ales că bulgarii au
adus o tehnică avansată de lucru a pământului. Această dezvoltare
economică a permis micilor meseriaşi dezvoltarea într-un ritm alert a
atelierelor manufacturiere şi a negoţului cu produse agricole, animale
cornute şi cai. Creşterea cailor a fost o îndeletnicire de cinste, bulgarii erau
mândri cu caii cu care se prezentau în târgurile din Arad, Timişoara, Pâncota
şi Lipova, această faimă a trecut şi peste graniţele provinciei Banat.
Schimbul de mărfuri, în special cu populaţiile germane din zonă, a
favorizat dezvoltarea localităţii, ea devenind un centru important economic,
politic şi administrativ din această zonă. Hărnicia bulgarilor a sporit
veniturile obţinute, permiţând astfel şi realizarea unor case şi clădiri care să
reflecte şi sporirea numărului populaţiei şi a nivelului de trai al locuitorilor.
Cunoscutul istoric al vremii Francesco Griselini scrie în cunoscuta-i
lucrare „Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului” că Vinga avea
1.128 de locuitori în perioada când guvernator al Banatului a fost contele
Karl von Clary und Aldringen. Din datele statistice ale vremii, când Vinga
se afla în plin avânt economic, numărul locuitorilor a fost în creştere: în anul
1828 erau 3.100 de locuitori, în anul 1833 numărul locuitorilor era de 3.600
de inşi, iar în anul 1850 numărul a ajuns deja până la 4.700 de inşi.
Imediat după colonizare, bulgarii şi-au aranjat o biserică provizorie
într-unul din grajdurile părăsite ale fostului arendaş - baron Johann von
Mohrenfeld: ei au schimbat ferestrele şi au înălţat trei altare. Întrucât în aşa
zisa biserică nu încăpea destulă lume, în anul 1743 a început construcţia
unei noi adevărate biserici, care a fost terminată în anul 1749 şi a fost
sfinţită la 21 august 1749 de către conducătorul spiritual al bulgarilor care ia condus la Vinga – episcopul Nikola Stanislavič. Această biserică, bogat
înzestrată cu ornamente scumpe şi cu numeroase obiecte bisericeşti aduse de
la Brădiceni, a avut orgă şi trei clopote şi a fost închinată Sfintei Treimi. La
sfinţire au asistat şi câteva familii nobiliare: Bibič (Jakob şi Margarita),
Tomenianin şi Andrenin din Arad, Pejačevič şi Kneževič din Slavonia
(Croaţia), Prentič din Vinţu de Jos, Tomianin din Timişoara.
După mai bine de un secol şi jumătate de la construcţia bisericii din
anul 1749 care a devenit neîncăpătoare datorită creşterii numărului
populaţiei oraşului Vinga, în anul 1892 s-a construit monumentala biserică
romano-catolică, iar în anul 1899 în parcul central sub oblăduirea primarului
Rankov Francisc s-a înălţat monumentul Sfintei Treimi. Începând cu anul
1881 biserica romano-catolică este deservită de preoţi laici. Biserica
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romano-catolică a fost construită după planurile arhitectului timişorean
Eduard Reiter în stil neogotic deoarece ea armonizează cu portul popular
bulgăresc femeiesc din Vinga. Forma ogivală dă grandoare, îndrăzneală şi o
mai bună protecţie. Noua biserică s-a construit pe amplasamentul mănăstirii
franciscane (care s-a demolat), a grajdurilor şi a grădinii mănăstirii. Sfinţirea
bisericii a fost făcută în prezenţa episcopului Sándor Dessewffy. În
interiorul bisericii pe arca din faţă este înscris textul în limba latină cu
deviza ordinului iezuiţilor AD MAIOREM DEI GLORIAM şi anul sfinţirii,
iar pe faţada spre balcoanele bisericii acelaşi epigraf al iezuiţilor este scris în
limba bulgară ZA PO-GULEMA SLÁVA BOŽJA.
Biserica romano-catolică din Vinga este una din cele mai frumoase
biserici din această zonă a României. Această impozantă biserică a cărei
turnuri străpung cu curaj înălţimea cerului, mângâind câteodată norii, a
devenit simbolul şi emblema localităţii Vinga, din anul 1992 a fost declarată
ca monument istoric. Impunătorul lăcaş de cult, cu aspect de catedrală,
atrage mulţi turişti şi credincioşi care-i trec pragul ca să se roage lui
Dumnezeu sau să admire geniul artistic şi sârguinţa care au dovedit-o
locuitorii acestui ţinut unde s-au aşezat bulgarii cu aproape trei secole în
urmă.
Începuturile parohiei ortodoxe datează din secolul al XVIII-lea, aici
fiind consemnată existenţa unei bisericuţe din lemn. În anul 1758
protosinghelul Arsenie Radivoievici – conducătorul eparhiei din Timişoara
între anii 1757-1758, a efectuat o vizită canonică la parohia ortodoxă din
Vinga, consemnând următoarele: biserica, având hramul Adormirea Maicii
Domnului, era din nuiele, avea 7 (şapte) ferestre, porţi de tâmplărie, turlă
acoperită cu scânduri, curte îngrădită, cimitir neîngrădit. În modesta biserică
veche de nuiele, în anul 1743 pictorul Nedelcu Popovici a pictat patru
icoane care au fost apoi montate şi expuse în Muzeul de Artă Veche
Românească de la Mănăstirea „Sf. Simion Stâlpnicul” Arad-Gai. Cu
trecerea timpului bisericuţa din lemn s-a degradat şi a fost dărâmată.
Începând cu anul 1791 se construieşte o bisericuţă din zidărie – zidită în stil
clasic baroc. În anul 1841 această bisericuţă s-a aflat în reparaţii şi în anul
1927 este dărâmată deoarece în anii 1925-1926 s-a ridicat actuala biserică
ortodoxă care a fost târnosită la 14 noiembrie 1926. Ea este construită în
stil neobizantin, are ca hram Adormirea Maicii Domnului, târnosirea s-a
făcut sub păstorirea P.S. Episcop Dr. Grigorie Gh. Comşa al Diecezei
Aradului.
În Vinga a fost şi o mică bisericuţă greco-catolică, aranjată într-un
fost grajd al grofului Gyürky László, în apropierea fostului sediu al preturii
Vinga. Conform Decretului nr. 358 din 1 decembrie 1948 ritul greco-catolic
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a fost interzis, bisericuţa a fost închisă şi dărâmată de comunişti. Castelul şi
domeniul grofului au fost furate şi împărţite de comunişti, groful a ajuns
cerşetor şi a murit într-o mare sărăcie, uitat de localnicii din Vinga.
După colonizarea Vingăi populaţia s-a ocupat cu negoţul şi creşterea
animalelor, dar treptat Vinga îşi pierde imaginea orăşenească şi îşi recapătă
aspectul de localitate agricolă. Din anul 1751 administraţia militară a
Banatului se separă de administraţia civilă, pe lângă această administraţie
civilă a funcţionat un departament pentru sistematizarea şi organizarea
terenurilor şi localităţilor din Banat. Chiar şi în aceste noi condiţii în anul
1761 Theresiopolisul avea birou vamal, iar din anul 1845 primeşte dreptul
de a organiza târguri anuale care au favorizat şi dezvoltarea meseriilor.
Micii meseriaşi s-au organizat în bresle, producătorii şi meseriaşii putânduşi vinde produsele în pieţele organizate de două ori pe săptămână la Vinga.
După alipirea Banatului la Ungaria în anul 1778 şi mai ales după
campaniile militare napoleoniene spre Rusia populaţia a cunoscut o perioadă
de linişte, urmată de o creştere economică, mai ales în domeniul agriculturii.
Se modernizează mijloacele de producţie, se îmbunătăţeşte tehnica agricolă
care duce la sporirea producţiei agricole. În acest context şi Vinga se
dezvoltă cu rapiditate, casele de lemn şi din argilă de pe vremea colonizării
sunt tot mai mult înlocuite cu case de piatră, argilă arsă şi cărămidă. Se
extind anexele gospodăreşti care arată că progresul economic ajuns este
evident. În pieţe se cumpără şi se vând produse agricole, dar şi produse
manufacturiere şi industriale.
La 17 iulie 1811 împăratul Francisc I (1792-1835) a emis o diplomă
specială pentru Vinga care întăreşte, potrivit noilor condiţii socialeconomice, privilegiile date pentru oraşul Vinga. După ce în anul 1845
împăratul Ferdinand I (1835-1848) a emis o diplomă pentru reglementarea
meseriilor, în Vinga s-au organizat secţii separate (individuale) de meserii şi
s-au stabilit relaţiile între meşteri, calfe şi ucenici. Acest lucru determină şi
creşterea numărului populaţiei care produce transformarea structurii sociale.
Ultima breaslă comunală în care au fost incluse 47 diferite meserii a fost
constituită în Vinga încă din anul 1837. La diferite sărbători publice,
aniversări sau sărbători bisericeşti breslele defilau la parade cu propriile
drapele.
În agricultură se răspândeşte semănatul cu aceleaşi culturi pe trei ani
şi se trece la cultura plantelor tehnice şi furajere (in, cânepă, sfeclă, trifoi,
rapiţă). Vechiul plug de lemn este înlocuit cu plugul de fier, se răspândeşte
folosirea cailor ca putere de tracţiune. Cresc foarte mult suprafeţele viticole.
S-a introdus aratul miriştilor, ca şi fertilizarea sistematică a terenurilor,
schimburile economice se intensifică, determinând piaţa să ajungă un loc tot
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mai important în dezvoltarea Vingăi. Comerţul se extinde în privinţa
animalelor, lemnului, vinului, cerealelor şi ale produselor meşteşugăreşti.
Pentru acest lucru a trebuit să se construiască drumuri pentru transportul
mărfurilor şi ale produselor. A existat chiar şi un poştalion care făcea
drumuri între Arad-Vinga-Mănăştur şi Timişoara. Toate aceste progrese
economice nu au fost posibile fără dezvoltarea învăţământului şi culturii în
Vinga.
Încă de la venirea şi aşezarea la Vinga, coloniştii bulgari au ajuns
împreună cu preoţii şi dascălii lor să-şi ridice aşezăminte necesare pentru
slujirea nevoilor religioase şi de educare a populaţiei. Primii dascăli care iau însoţit – călugării franciscani, au fost şi dascălii comunităţii. La început,
şcoala a fost sub influenţa bisericii, copiii au învăţat cântece şi rugăciuni
pentru slujbele religioase din timpul anului, dar nu au fost neglijate cititul,
scrierea, socotitul şi cântatul.
Prima şcoală care se înfiinţează în Vinga datează din anul 1742, când
episcopul Nikola Stanislavič, alături de călugări, învaţă copiii în limba
bulgară, devenind astfel primul învăţător al şcolii. În anul 1744 ia fiinţă o
şcoală cu patru clase, unde pe lângă limba bulgară se preda şi limba latină.
Dacă la început şcoala avea 60 de copii, numărul elevilor a crescut odată cu
trecerea anilor. Dacă la începuturile colonizării şcoala era în concordanţă cu
interesele bisericii, începând cu anul 1750 învăţământul începe să se
subordoneze intereselor statului, şcoala devenind un instrument al politicii
acestuia. Statul dă norme, dispoziţii şi „patente” prin care se reglementează
funcţionarea şcolilor.
După moartea împărătesei Maria Thereza în anul 1780, în timpul
împăratului Iosif al II-lea se emit decrete pentru activitatea şcolilor – aşa
numitele „Ratio educationes” prin care se cer ridicarea culturală a maselor
populare pentru pregătirea intelectuală şi morală a tineretului. În aceste
condiţii, în anul 1782 la mănăstirea din Vinga se deschide o şcoală latină
de patru ani, dar în anul 1784 ea îşi încetează activitatea datorită deciziei
împăratului ca să se utilizeze în administraţie oficial limba germană în locul
limbii latine. Abia după moartea împăratului iluminist în anul 1790, şcoala
îşi reia activitatea, pe lângă limba latină în şcoală s-a predat şi în limba
maternă bulgară.
Ca rezultat al pătrunderii ideilor Renaşterii şi Iluminismului ce a
condus la perceperea noilor sisteme de învăţământ şi reforma instituţiilor
publice pentru formarea unei culturi moderne în anul 1819 în Vinga se
construieşte o şcoală modernă cu mijloacele materiale şi munca voluntară a
locuitorilor. Începând cu anul 1840 tinerii îşi îndreaptă paşii spre şcolile
superioare din centrele tradiţionale ale Europei şi revin în localitatea natală
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în misiunea lor de educare şi formare a unor viitori cetăţeni utili societăţii în
care trăiesc.
Dintre cadrele didactice născute la Vinga se pot aminti numele lui
Jakob Malkin şi Nikola Patriškov, însă cel mai cunoscut a fost Ivan
Kosilkov care a profesat la Vinga în jur de 40 de ani între anii 1842-1882, el
a predat limba bulgară. Tot în acea perioadă au apărut dascăli pricepuţi care
au dat o nouă strălucire limbii bulgare predată în şcoală, aceştia fiind Rafael
Budur, Iosif Rill, Francz Glasz, Anton Dobroslav şi Jakob Smrha –
directorul şcolii în acea perioadă. În aceste condiţii, dascălul a devenit un
promotor al culturii care a ajutat în special la pregătirea revoluţiei din anii
1848-1849.
Vinga se distinge în perioada revoluţiei din anii 1848-1849 prin
personalitatea colonelului Ştefan Dunjov – revoluţionar aprig de partea
maghiarilor, iar după înfrângerea revoluţiei ia calea exilului înrolându-se în
Legiunea Ungară şi cu regimentul constituit din foştii revoluţionari maghiari
şi bănăţeni conduce lupta alături de trupele lui Giuseppe Garibaldi la
luptele de eliberare şi unificare a Italiei (Risorgimento). Urmare a victoriei
strălucite în luptele de pe râul Volturno din 1 octombrie 1860, Ştefan
Dunjov este rănit grav la piciorul stâng care i-a fost amputat. La
recomandarea guvernului italian el a fost decorat cu cele mai înalte decoraţii
militare şi civile şi i-a fost acordată o pensie militară de invaliditate. El a
rămas credincios până la sfârşitul vieţii idealurilor sale de libertate pentru
popoarele asuprite. Moare în anul 1889 la vârsta de 73 de ani şi este
înmormântat în oraşul italian Pistoia. În anul 2013 la Ciprovţi (în Bulgaria)
i-a fost dezvelit un bust din bronz, iar piaţeta din juru-i îi poartă numele.
După înăbuşirea revoluţiei ungare de la 1848-1849 a urmat o
perioadă de dezvoltare economică a zonei din care făcea parte şi Vinga. În
anul 1870 primăria din Vinga a fost reorganizată într-o primărie orăşenească
cu magistrat cu statut de oraş de judeţ (plasă). În anul 1894 numărul
populaţiei crescuse la 5.198 de locuitori. Între anii 1890-1914 au fost
construite cele mai importante edificii, a fost introdusă electrificarea şi au
fost asfaltate principalele străzi şi trotuare, iar locuitorii şi-au ridicat case
masive. Producţia agricolă a obţinut rezultate însemnate datorate noilor
utilaje aduse din străinătate. Încă din anul 1871 s-a terminat construcţia căii
ferate Timişoara-Arad, cu podul de fier peste Valea Ardelenilor – Vinga
intrând astfel în veriga europeană de transport.
Recolta bună a încurajat dezvoltarea morăritului, încă în anul 1870 la
Vinga a existat o moară mecanică. Începând cu anul 1885 se produc
primele sortimente de bomboane de ciocolată, fabrica ajunge să fie preluată
de familia Draskovits a cărei reputaţie se va răspândi în toată ţara, chiar şi
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în Europa, dar şi în America şi Asia. Vinga devine un centru economic
important în zonă, impulsul economic s-a datorat şi dezvoltării
meşteşugurilor, în anul 1912 sunt înscrişi 125 meşteri, 29 calfe şi 57 ucenici.
În anul 1870 se construieşte judecătoria şi hotelul - care a avut şi
cazinou. Pe lângă hotel, Vinga a mai avut două şcoli generale, două mori,
farmacie, poştă, telegraf, casă de cultură, prăvălii şi ateliere. Oraşul a avut
un ansamblu coral, club sportiv, asociaţii agricole, uniune de bresle,
formaţiune de pompieri voluntari (întemeiată la 28 octombrie 1878),
serviciu de pompe funebre. Corpul didactic din anul 1892 era alcătuit din
şase învăţători, în şcoli erau 560 de elevi, iar în grădiniţă erau cuprinşi 48 de
copii.
Altă construcţie reprezentativă pentru Vinga a fost parohia catolică
(anul 1911) şi impresionanta clădire a primăriei (anul 1913), ambele
realizate în stil neogotic după planurile cunoscutului arhitect László
Székely. Acest arhitect a fost principalul arhitect al Timişoarei pe vremea
primarului – bulgar de origine, dr. Karol Telbisz. Se cuvine a aminti faptul
că după eliberarea Bulgariei de sub jugul turcesc, începând cu anul 1888
multe familii bulgare din Vinga s-au reîntors în ţara străbună, întemeind
satul Asenovo din regiunea Plevna.
În perioada dualismului austro-ungar în Vinga bulgarii au rezistat la
presiunile de deznaţionalizare, păstrându-şi etnicitatea, identitatea,
obiceiurile, tradiţiile, limba şi credinţa din vatra străbună. Manualele şcolare
şi cărţile religioase din limba ilirică au fost înlocuite cu cele în limba
bulgară – dialectul bănăţean. Ca o consecinţă oferită de permisivitatea de
reformare a învăţământului s-a constituit „Asociaţia de Învăţământ din
Vinga” („Vingánsku Učitélsku Družéstvu”) care s-a împovărat cu greaua
sarcină să pună bazele unei scrieri bulgare în dialect bănăţean şi astfel s-au
conceput şi s-au editat primele manuale şcolare. Ştafeta de tipărire şi
redactare a manualelor şcolare a fost preluată de învăţătorul Leopold
Kosilkov (1850-1940), adevărat luminator, pedagog desăvârşit, om cu o
vastă cultură, apreciat şi talentat beletrist şi publicist, sârguincios funcţionar
public al primăriei din Vinga, numit pe drept cuvânt „domnu` învăţător”. El
a fost şi un bun redactor al calendarelor populare anuale (almanahuri) în
perioada 1877 până în 1893 fără întrerupere, precum şi a ziarului local
„Ziarul popular din Vinga” („Vingánska nárudna nuvála”) din 1881 până
în 1887. Pentru prezentarea unor manuale şi cărţi la Expoziţia Mondială a
Literaturii Pedagogice de la Paris pe vremea când s-a inaugurat Turnul
Eiffel în anul 1889 autorul a primit medalia de argint. El a fost cel mai
prolific pedagog pentru numeroase generaţii ale şcolii vingane până astăzi.
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Un alt nume cu rezonanţă muzicală care s-a remarcat la Vinga a fost
Ilie Karabančov (1827-1917), poet popular şi cel mai vestit rapsod pe
plaiurile vingane şi apoi, după emigrare, la Asenovo. Tot în Vinga s-a
născut eruditul Eusebius Martin Fermendžin (1845-1897), preot
franciscan, istoric şi cronicar al Ordinului Franciscanilor, ales membru al
prestigioasei Academii de Ştiinţă şi Arte din Zagreb la 9 septembrie 1890.
El a scris numeroase cărţi despre istoria bisericii catolice a popoarelor slave
şi a vieţii religioase a slavilor de sud, el a fost ca o carte deschisă pentru
enciclopedia popoarelor slave, cuvintele lui au fost ca o muzică cerească
(„Vox coelestis”) astfel încât şi după mulţi ani ele acţionează asupra
sufletului ca un balsam, ca o mângâiere. El a „ars” nu numai pentru slava
bisericii ci şi pentru fericirea poporului său. Pentru istoria bisericii catolice
bulgare el a scris „Acta Bulgariae ecclesiastica ab anno 1565 usque ad
annum 1799” tipărită la Zagreb în anul 1887. Prin vasta sa operă el a fost
un susţinător fervent al coroanei catolice spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Prima conflagraţie mondială de la începutul secolului al XX-lea a
golit Vinga de aproape 500 de tineri şi bărbaţi, în aprigele încleştări de pe
fronturile armate jertfa de sânge a fost plătită cu 103 victime umane. După
încheierea păcii de le Trianon cu Ungaria s-a hotărât ca Transilvania şi cea
mai mare parte a Banatului să revină României şi se recunoaşte prin
hotărârea Marii Adunări de la Alba Iulia la 01 Decembrie 1918 unirea
acestora cu ţara mamă. Din Vinga au participat la Alba Iulia delegaţi români
şi bulgari printre care se pot aminti numele lui Bereneanţ Pavel, Lazăr Ion,
Manušov Ivan, Petrov Matei şi alţii. În aceste noi condiţii Vinga îşi pierde
statutul de oraş şi îşi păstrează statutul de plasă, dar cu o mai mare suprafaţă
(arie) de administrare: plasa Vinga va avea în administrare 19 localităţi,
incluzând-o şi pe Vinga.
După reforma agrară din anul 1921, nemulţumirile locuitorilor de la
sate se accentuează, prima criză economică din Europa determină ca în
perioada 1924-1929 numeroşi locuitori să părăsească Vinga şi să emigreze
spre cele două Americi. Avântul economic este perturbat de criza
economică abruptă din anii 1929-1933. Abia după anul 1934 agricultura îşi
reface piaţa externă şi producţia agricolă creşte. În agricultură se utilizează
seminţele selecţionate şi noile asolamente cu productivitate sporită,
tractoarele Denz sau Hanomag-Diesel aduse din Germania sau Austria,
batozele, maşinile de semănat şi treierat recoltele, morăritul progresează, se
construiesc case şi clădiri din cărămizi marca PETŐ şi ţigle marca BOHN
de la Jimbolia. Pe lângă tradiţia creşterii cailor cu care vinganii se
mândreau, cultura lintei în anul 1938 din cele peste 3.000 de lanţe a fost de
1.300-1.400 tone – producţie care alături de grâu şi de porumb se exporta în
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Germania, Italia şi Austria. Nici grădinăritul sau viticultura nu au fost la un
nivel mai mic.
Scrierea şi publicistica bulgară renasc din nou, începând cu anul
1931 se tipăresc calendare anuale şi publicaţii (ziare, reviste, broşuri, cărţi)
care se răspândesc în toate localităţile bănăţene locuite de bulgari. Precursor
al calendarelor populare a fost Ioan Fermendžin (1895-1957) care în anul
1931 redactează „Banátsći Balgarsći Kalindár” şi s-a străduit să redacteze
un ziar, ziarul „Nášta nédele” („Săptămâna noastră”), dar boala l-a doborât
şi au apărut doar două numere – ziarul încetându-şi apariţia. El a fost
consilier local la primăria din Vinga şi apoi a fost ales primar, după care a
fost angajat la Arhivele Naţionale Arad. Apoi a colaborat la ziarul
„Banátsći Balgarsći Glásnić” („Glasul Bănăţean Bulgar”) aflat sub
conducerea redactorului Karol Telbis. Acest ziar tipărit săptămânal şi-a
început apariţia la 1 martie 1935 şi şi-a continuat apariţia – într-un tiraj de
1.500 de numere până la 20 septembrie 1943. Ioan Fermendžin a fost
considerat ca deschizător de pârtie pentru scrierea bulgară bănăţeană între
cele două războaie mondiale, el a scris o istorie a Vingăi, literatură
religioasă, dramaturgie şi biografii ale unor personalităţi locale.
Învăţătorul Jáku Ronkov (1888-1980) – pe lângă activitatea
didactică, a fost şi istoric, poet şi beletrist, a susţinut şi a condus corul
bărbătesc – vestit în acea vreme în întregul Banat în care locuiau bulgari.
Această tradiţie corală a dus-o mai târziu şi în localitatea sa natală –
Dudeştii Vechi (Stár Bišnov).
Pe lângă cor, Vinga a avut şi o orchestră de fanfară dirijată de
capelmaistrul Matei Svoboda – slovac de origine. În această perioadă s-au
cumpărat diferite instrumente pentru a învăţa copiii, ca de exemplu
trompete, armonici, viori, acordeoane. Au dispărut vechile tradiţionale
instrumente populare din vatra străbună – cimpoiul şi fluierul. Începând cu
secolul al XX-lea vioara îşi câştigă un loc de frunte în rândul vinganilor, în
special cu ocazia sărbătorilor familiale (logodnă, nuntă, botez sau zile
onomastice). Mari merite în această sferă le-au avut violoniştii din familia
lui Anton Palatin (a Ciomurovilor), care au ajuns chiar să fie premiaţi la
Viena – capitala Valsului. Talentul lor poate fi comparat mai târziu cu arta
interpretativă a maeştrilor violonişti bănăţeni Ion Luca Bănăţeanu, Ilie
Vincu sau Efta Botoca. Această ştafetă în Vinga a fost preluată mai târziu de
Vácza (Ioan) Romanov (1896-1960) – un veritabil virtuoz al viorii, care cu
violoniştii localnici ţigani (rromi) au pus bazele divertismentului popular.
Populaţiei de etnie maghiară îi plăcea să participe la distracţii cu
instrumente, ca de exemplu cu clarinet sau saxofon, vechea muzică
ţigănească maghiară cu viori nu a fost agreată la Vinga. Poate influenţa, ca
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fost oraş, a făcut posibil ca să se întemeieze o orchestră de jazz. Puţin
numeroasei populaţii germane din Vinga îi plăcea să cânte la vioară –
orchestra de viori a fost condusă de Leopold Biwald. Însă, încet-încet, în
special după anul 1960, vioara şi fanfara îşi pierd de tot locul fruntaş în
divertismentul local, acordeonul şi saxofonul le iau locul.
Cea mai mare conflagraţie mondială cunoscută din istoria omenirii –
al Doilea Război Mondial (1939-1945) a făcut victime pe cele două fronturi
şi din rândul vinganilor, în total au murit 42 de militari încorporaţi din
Vinga. În timpul celui de-al Doilea Război Mmondial câţiva bulgari din
Vinga, avându-l în frunte pe poetul (şi avocat în acelaşi timp) Anton
Lebanov, au făcut demersuri şi au dat dovadă de patriotism şi solidaritate
faţă de conaţionalii lor bulgari din Macedonia şi Banatul iugoslav când circa
1.200 de prizonieri aflaţi în lagărul de concentrare din Timişoara au fost
eliberaţi şi trimişi în Bulgaria sub stindard bulgar.
Începând cu anul 1945 locuitorii Vingăi de etnie germană, femeile
între 18-35 de ani şi bărbaţii între 17-45 de ani, au fost deportaţi în Uniunea
Sovietică ca să-şi „plătească” vina pentru atacul Germaniei hitleriste asupra
colosului comunist sovietic, multora li s-a curmat viaţa în acel „rai” al
comunismului. Pe lângă pagubele umane şi materiale suferite de vingani,
alte nenorociri s-au abătut asupra locuitorilor. A fost alungată
intelectualitatea bulgară care întreţinea făclia culturală a Vingăi, s-a
dezlănţuit prigoana împotriva bisericii catolice, a început cruciada împotriva
ţăranilor înstăriţi (etichetaţi „chiaburi”), a început golgota deportărilor în
Bărăgan şi la Canalul Bucureşti-Marea Neagră (Cernavodă-Capul Midia).
La 1 septembrie 1945 şi-a început activitatea şcoala din Vinga în
care s-a predat doar în limba română. Conform reformelor legii
învăţământului din 3 august 1948 îşi deschid porţile şi şcolile unde s-a
predat în limba bulgară şi maghiară. Datorită posibilităţilor limitate de a
urma şcoli superioare – unde examenele şi cursurile se ţineau în limba
română, se ajunge la încetarea cursurilor acestor şcoli: prima şcoală
sacrificată a fost cea bulgară (octombrie 1956), şcoala maghiară a „trăit”
până în anul 1964. De atunci, limbile bulgară şi maghiară se predau
facultativ în şcoala din Vinga – câte două ore pe săptămână. Numărul
populaţiei bulgare, cândva majoritar în Vinga, după al doilea război mondial
scade drastic datorită politicii economice şi sociale a ţării coroborată cu
politica guvernanţilor de asimilare a naţionalităţilor conlocuitoare.
Prin tot ce au făcut dascălii şi profesorii împreună cu discipolii lor,
şcoala din Vinga este ca o steluţă din constelaţia dată de lumină şi ştiinţă
pentru formarea unor cetăţeni destoinici ai ţării. Numai astfel, prestigiul
şcolii, odată cu trecerea timpului, va putea să păstreze curat ca un bob de
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rouă de dimineaţă care să revigoreze puterea mlădiţelor acestui bătrân copac
sădit la Vinga în urmă cu aproape trei secole.
Ca personalităţi literare cu care se poate mândri Vinga, se pot
enumera câteva nume, printre care:
- Andrei A. Lillin (1915-1985) – îşi are adânci origini bulgare încă
din vestita şcoală din Ciprovţi. A fost profesor la Vinga şi Timişoara,
jurnalist, redactor, editor de reviste, publicist, scriitor – membru al Uniunii
Scriitorilor (Filiala Timişoara) din România. A scris cărţi în limba română,
dar mai ales în limba germană. A fost distins cu numeroase premii ale
Uniunii Scriitorilor, el poate fi aşezat în galeria celor mai valoroşi scriitori
din România.
- Anton Lebanov (1912-2008) – poetul „simţirii noastre”,
„luceafărul poeziei bulgare bănăţene”, publicist, redactor la ziare, avocat,
redactor şi corespondent la agenţiile de presă bulgară, maghiară şi română
(BTA, MTI, AGERPRES). A scris poemul „Odă pentru Vinga” şi i-au
apărut ciclurile de poezii „Amintiri din tinereţe” (1929-1935), „Lirică de
dragoste” (1934-1935) şi „Ani jubiliari” (1991-1996), toate scrise şi
apărute în limba bulgară în dialect bănăţean. A fost distins cu numeroase
diplome, ordine şi medalii.
- Francisc Megyeş (1938-2004) – cunoscut mai ales sub numele de
Francisc Vinganu, a fost unul dintre poeţii modernişti din România, mare
admirator şi prieten cu inegalabilul poet Nichita Stănescu – care-i devine
mentor. Şi-a scris poeziile în limba română, şi de aceea este denumit „poet
român de origine bulgară”. Poeziile sale îi apar la diverse edituri, a colaborat
la diferite reviste literare din România, profunzimea poeziilor sale – şocante
şi lapidare, izvorăsc dintr-o neobişnuită viziune a ceea ce ne înconjoară.
Poetul a avut un stil propriu şi inconfundabil, cu suflet delicat şi inflexibil,
plin de candoare, dar uneori tăios, el a jonglat cu cuvintele într-o lume în
care soarta omului de multe ori îi este potrivnică. A fost membru al Uniunii
Scriitorilor – Filiala Arad şi a fost distins cu diferite premii literare.
- Petru Talianu este născut în anul 1934 în Vinga şi din anul 2002
este membru al Asociaţiei Scriitorilor în grai bănăţean de la Făget. A scris
mai ales poezii în grai dulce bănăţean publicate în diverse reviste, a
colaborat cu poezii în grai bănăţean la emisiunile „Gura satului” de la
Radio Timişoara. În toate scrierile sale autorul ne poartă în aria satului
bănăţean, cu întâmplări din anii copilăriei (uneori hazlii) şi ai uceniciei,
graiul în care se regăseşte gluma şi umorul fin este pigmentat cu dialectul
şvăbesc care-l face pe cititor să se amuze şi să-l predispună la o lectură
plăcută, cursivă şi agreabilă.
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În domeniul sportului, chiar dacă fotbalul are o veche tradiţie – la
Vinga s-au jucat primele meciuri de fotbal încă de la începutul secolului al
XX-lea (anul 1900), tenisul de câmp – considerat joc de „salon” în rândul
elitelor intelectuele, a fost preluat şi ridicat la un înalt nivel competiţional de
către surorile gemene Lucia şi Maria Romanov, ale căror părinţi – Petru
Romanov şi Petronela Draghinov sunt originari din Vinga. Plecarea fortuită
a părinţilor la Bucureşti datorită serviciului a făcut posibil ca fetele să
urmeze studiile liceale şi superioare în capitală. Aici, începând de la vârsta
de 9 ani – în anul 1968, ele au pornit spre arenele de tenis ale capitalei şi au
cucerit în anii următori titluri naţionale la simplu şi dublu feminin la
categoriile de vârstă aferente – copii, juniori şi seniori. Ilie Năstase – marea
legendă a tenisului românesc, le-a admirat talentul lor şi a întrezărit că-şi vor
lua zborul spre marea performanţă, surorile Romanov participând la
numeroase turnee peste hotarele ţării – în Europa şi SUA. Pentru
numeroasele titluri de campioane, pentru victoriile şi locurile fruntaşe atinse
la turnee internaţionale, fiecare dintre surorile Romanov au primit titlul de
„Maestru al Sportului”. Fiind membre la WTA (Women Tennis
Association) ele au participat la turnee profesioniste, cel mai bun loc ocupat
de Lucia Romanov în clasamentul WTA a fost 28. Lucia Romanov a fost
foarte bună prietenă cu Virginia Ruzici – cea mai titrată tenismenă din
România în acea perioadă şi câştigătoare a turneului de la Roland Garros în
anul 1978. În prezent surorile Romanov trăiesc în SUA la San Diego cu
familiile lor.
În anul 2006, la Vinga a luat fiinţă Fan Club “P.F.K. Levski Sofia” –
în special în memoria inegalabilului fotbalist bulgar Gheorghi Asparuhov
– Gundi (1943-1971). Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia este al
patrulea fan club înfiinţat în judeţul Arad, celelalte – două fan cluburi
aparţin echipei “Steaua” Bucureşti (deschise la Arad de Helmuth
Duckadam) şi un fan club aparţine echipei “Dinamo” Bucureşti înfiinţat de
omul de afaceri Pavel Piroş. De altfel, fan clubul P.F.K. Levski Sofia este
primul şi singurul fan club până acum al acestei echipe în întreaga Românie.
După instaurarea dictaturii comuniste în toată România au început să
apară primele forme ale acesteia. Începând cu reforma agrară pământurile
„chiaburilor” bulgari au fost expropriate şi trecute în proprietatea statului,
iar casele cele mai frumoase ale bulgarilor înstăriţi şi ale avocaţilor au fost
transformate în instituţii ale statului. În aceste condiţii, instituţiile culturale
şi bisericeşti au avut de suferit. Hotelul cu cazinou a fost transformat în
depozit unde au fost înmagazinate cereale, ulterior a primit destinaţia de
Cămin Cultural. Prigoana împotriva bisericii catolice a început prin
preluarea parohiei romano-catolice în mod abuziv de către comunişti încă
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din anul 1949, preotul Venceslav Havlik fiind nevoit să-şi caute chirie în
Vinga şi a fost persecutat, schingiuit şi torturat până şi-a dat obştescul
sfârşit, fără însă să-i poată fi zdruncinat crezul în cel Atotputernic.
După legea nr. 119/11 iunie 1948, când au fost naţionalizate
principalele mijloace de producţie din industrie, bănci, asigurări, mine şi
transport, fabrica de bonboane şi ciocolată Draskovits din Vinga este
ucisă de puterea comunistă instalată cu ajutorul tancurilor sovietice după al
Doilea Război Mondial. În data de 25 iunie 1948 comisia naţională a plasei
Vinga a preluat inventarul fabricii şi casa familiei Draskovits, i-a alungat
peste noapte, foştii proprietari, cu doar o valijoară în mâini, găsindu-şi
adăpost la mila vecinilor într-o magazie. Autorităţile comuniste nu au reuşit
să-i smulgă secretul reţetelor fabricării vestitelor produse de ciocolată,
Teodor Draskovits a preferat să intre în mormânt cu această taină fără s-o
divulge cuiva. A suportat umilinţe, care au ţinut până la sfârşitul vieţii
(1955). Ciocolata de Vinga – cea mai râvnită delicatesă a oamenilor acelei
vremi, este pomenită şi astăzi de numeroşi străini şi a intrat în amintiri ca o
poveste fabuloasă din castelul în care domnea împărăţia ciocolatei. Această
fostă emblemă a Vingăi a apus ca o stea căzătoare în universul nepăsării şi
doar grandoarea semeţei biserici romano-catolice îi aminteşte faima de
odinioară.
Cea mai grea lovitură dată de comunişti a fost preluarea
pământurilor şi întemeierea noilor sisteme bolşevice în agricultură. La 1
martie 1948 a fost întemeiată Gospodăria Agricolă de Stat (G.A.S. sau
Gostat, transformat în I.A.S.), iar la 17 septembrie 1950 ia fiinţă
Gospodăria Agricolă Colectivă (G.A.C. sau mai târziu C.A.P.) care a purtat
numele lui Hristo Botev (1848-1876) – poet, publicist şi revoluţionar
bulgar. După terminarea cooperativizării agriculturii, pământurile întinse ale
Vingăi au fost împărţite în anul 1966 în două C.A.P.-uri, „Spicul” şi „30
Decembrie”, luând astfel atunci exemplul altor comune (localităţi) mari
„fruntaşe în agricultura socialistă” care au avut mai multe C.A.P.-uri, ca de
exemplu Pecica sau Curtici. Tradiţia grădinăritului bulgăresc şi a viticulturii,
precum şi îndeosebi cultura cerealelor, arpagicului, lintei, borceagului şi a
tutunului au fost cele mai rentabile culturi ale vinganilor, dar arpagicul şi
ceapa de Vinga au ajuns să fie renumite departe în ţară.
La 1 septembrie 1945 se deschide gimnaziul, tot atunci îşi începe
cursurile şcoala maghiară din Vinga. La 1 septembrie 1949 îşi deschide
porţile şi şcoala bulgară până în luna octombrie 1956 când aceasta se
închide după izbucnirea mişcării revoluţionare maghiare din Budapesta, iar
şcoala maghiară îşi închide porţile în anul 1969 – fiind înglobată în şcoala
română. În anul 1961 se înfiinţează liceul din Vinga, iar în anul 1975 –
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conform unor reformări în învăţământul din România liceul se transformă în
învăţământ general de 10 ani, apoi de 8 ani. Reînfiinţarea liceului sub
titulatura de Grup Şcolar Vinga cu specific economic s-a făcut în anul 2006,
astăzi el apare sub titulatura Liceul Tehnologic Vinga.
Referitor la numărul populaţiei Vingăi după al doilea război mondial
aceasta este într-o uşoară scădere. Numărul populaţiei de etnie bulgară –
cândva majoritară, a început să scadă drastic, aşa după cum arată statisticile
din recensămintele oficiale efectuate. Dacă în anul 1943 din numărul total al
locuitorilor din Vinga de 4.630 de băştinaşi, un număr de 2.194 locuitori
erau bulgari (47,38%), în anul 1948=45,48%, în anul 1956 =43,46%, în anul
1966=37,11%, în anul 1977=31,90%, în anul 1992=16,85%, în anul
2002=12,04%, iar în anul 2011 doar 8,12% din populaţia localităţii Vinga.
Scăderea numărului populaţiei de etnie bulgară este un proces ireversibil a
cărui rădăcini trebuie căutate în politica demografică a ţării: natalitate
scăzută, migrare spre oraşe, căsătorii mixte, nivelul scăzut de trai la sate faţă
de oraşe, asimilarea naţionalităţilor în marea masă covârşitoare a românilor.
Activitatea culturală până la revoluţia din anul 1989 s-a rezumat doar
la programele artistice ale elevilor la manifestări cultural-artistice dirijate de
la judeţ de instructorii de partid. Excepţie a făcut doar ansamblul de dansuri
populare bulgăreşti (unicate fiind în judeţ) aflat sub îndrumarea Ecaterinei
Blaga (născută Dermendžin) şi Petru Dupţa. Ştafeta acestor dansuri a fost
preluată mai târziu de Anton Kosilkov şi Petru Herlău. Pentru susţinerea
activităţilor culturale s-a construit cinematograful (1963), biblioteca
comunală (1963) şi noul cămin cultural (1974).
Pentru uşurarea vieţii cetăţenilor localităţii Vinga s-a introdus apa
potabilă în anul 1977, fiind deservită de Turnul de Apă – care cu silueta-i
impozantă şi trufaşă veghează ca un străjer administrativ al localităţii şi
urmăreşte satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei.
Din anul 1970 s-a construit în păduricea limitrofă a drumului
naţional DN69 Timişoara-Arad un modern motel şi restaurant. Prin anii `80
s-a început construcţia a patru blocuri de locuinţe – demonstrând că la Vinga
şi-a început pulsul o nouă viaţă – încercând să copieze farmecul oraşelor de
provincie apărute pe harta judeţului Arad după anul 1968. Imediat după
revoluţia din decembrie `89, prin Asociaţia Internaţională „Operation
Villages Roumains” Vinga a fost „ adoptată” prin năşirea ei de către
localitatea belgiană Leuze-en-Hainaut, însă încercarea de implementare a
acestui sistem a suferit un eşec total. Localitatea Vinga este înfrăţită cu
localităţile Ciprovţi şi Asenovo din Bulgaria, precum şi cu localitatea Našice
din Croaţia – având tradiţii comune cu obârşia din vatra străbună a etnicilor
bulgari de aici din Vinga.
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Tradiţia cultural-artistică a etnicilor bulgari din Vinga s-a
materializat prin înfiinţarea unui ansamblu de cântece şi dansuri populare
bulgăreşti specifice zonei Vinga, participând la manifestări culturale şi
programe artistice în Banat şi Bulgaria. Pretutindeni, frumuseţea şi bogăţia
portului popular bulgăresc au stârnit admiraţia publicului spectator şi
telespectator. Ştafeta acestui ansamblu a fost preluată de noul ansamblu
„Bălgărce”, păstrător al tradiţiilor populare moştenite de la străbuni din ţara
de obârşie. La confluenţa cu celelalte minorităţi naţionale din zonă au fost
preluate şi influenţe folclorice ale acestora, astfel ca în final să creeze un
buchet frumos de expunere artistică. Ansamblul „Bălgărce” a fost înfiinţat
în anul 2002 şi şi-a diversificat şi îmbogăţit repertoriul susţinând spectacole
la festivaluri folclorice nu numai în ţară, dar şi în numeroase ţări europene,
dar chiar şi în Asia şi Extremul Orient. În peregrinările sale la festivaluri
folclorice, ansamblul folcloric „Bălgărce” a cules aplauze şi aprecieri
deosebite, fiind răsplătit cu numeroase premii şi diplome. Ansamblul
reprezintă un ecuson al comunităţii bulgare din Vinga şi se identifică cu
aspiraţiile de frumos şi de bogăţie spirituală a locuitorilor ce compun acest
colţ din felia de meridian în care suntem hărăziţi să trăim.
Începând cu anul 2009 pe firmamentul cultural al localităţii Vinga a
apărut ansamblul de dansuri şi cântece populare româneşti „Liliacul” şi cu
formaţia „Romanes”, ceea ce denotă că s-a creat un corolar al activităţii
cultural-artistice în localitatea Vinga. În repertoriul ansamblului „Bălgărce”,
începând cu anul 2012, repertoriul s-a îmbogăţit şi cu dansuri populare
maghiare.
Un eveniment cultural de excepţie şi mare bucurie pentru vingani a
avut loc în anul 1994 cu ocazia sărbătoririi a 780 de ani de la prima atestare
documentară a localităţii Vinga şi a împlinirii a 250 de ani de la ridicarea
acesteia la rang de oraş privilegiat în Banat. Cu această ocazie, la
simpozionul dedicat acestui eveniment au participat istorici, oameni de
cultură şi muzeografi din Arad şi Timişoara, jurnalişti, dar şi oaspeţi din
Bulgaria, Franţa şi Germania. La programul artistic de a doua zi au
participat ansamblurile folclorice din Vinga, Ciprovţi şi Rakovski.
Programul artistic de excepţie a fost completat de renumiţi solişti de muzică
populară Elena Jurjescu-Todi, Viorica Flintaşu şi Florica Mureşan, la care sa adăugat formaţia „Rapsozii Zărandului” condusă de vestitul taragotist
Petrică Paşca.
În acelaşi context, în Vinga, în anul 2004 s-a introdus gazul metan,
fiind amenajată o staţie de predare şi reglare a presiunii gazului (SPRP) ce
vine de la conducta magistrală dinspre Orţişoara. Există o reţea stradală de
30 km cu branşamente la locuinţele oamenilor. De asemenea s-a pornit
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acţiunea de canalizare – modest, ce-i drept – a apelor menajere, existând
montate tuburi de beton şi cămine aferente pe o reţea stradală pe cca. 3 km,
precum şi a staţiei de epurare a apelor menajere cu două trepte modulată
(mecanică şi biologică). Ca urmare a limitării unor resurse energetice
tradiţionale, dar şi a necesităţii de a găsi surse total nepoluante de energie, la
Vinga s-a implementat ideea conversiei fotovoltaice a energiei prin
amenajarea unui parc cu o suprafaţă de 3 ha cu panouri fotovoltaice – a
cărui putere instalată este de 2,2 MWatt.
Pentru satisfacerea nevoilor spirituale ale populaţiei neoprotestante
s-au ridicat în acest scop şi lăcaşuri de cult aferente. Astfel, în anul 1996 s-a
construit biserica creştină baptistă, iar în anul 2005 s-a construit biserica
penticostală EMANUEL din Vinga.
În acest mod de prezentare, cu modestie, a localităţii Vinga ne
determină să privim spre viitor cu încredere şi să-i întrezărim dezvoltarea
socială, economică şi culturală de drumul bătătorit de strămoşii noştri pe
acest meleag de istorie şi cultură care a fermecat deopotrivă anii copilăriei şi
adolescenţei trăitorilor pe această felie de meridian. Vinga este o corabie
legendară ce a plutit pe oceanul timpului şi a cărei catarg a înfruntat
vitregiile talazurilor dezlănţuite uneori şi care se îndreaptă sigur spre portul
în care domneşte liniştea, înţelegerea, toleranţa şi pacea între oameni.
VINGA a fost şi va rămâne în conştiinţa oamenilor o comoară cu
valori şi mărgăritare inestimabile peste care nu trebuie să se aşeze colbul
uitării spre a fi veşnic o mândrie pentru generaţiile următoare care să poarte
în inimă tradiţiile acestui loc binecuvântat de Dumnezeu de pe „planeta
albastră” pe care trăim.
Vinga

LEOPOLD KOSILKOV - dascălul “deşteptător” al şcolii din

Unul din cei mai distinşi dascăli care au contribuit la educarea atâtor
generaţii de elevi, la pregătirea şi dezvoltarea învăţământului, dar şi
deopotrivă la înflorirea culturii spirituale a etnicilor bulgari aşezaţi în
această vatră de cultură multietnică specifică zonei Banatului a fost şi
Leopold Kosilkov – “dascălul” cu care se poate mândri şcoala din Vinga.
Cum în ultima vreme în toate localităţile din România şcolile poartă
numele acelor personalităţi care s-au născut, au învăţat, au profesat şi au
ajuns mai apoi oameni cunoscuţi şi vestiţi printre semenii lor şi care au dus
mai departe faima şcolii în care au descifrat tainele învăţăturii, aici se cuvine
să rememorăm şi să cinstim numele acestui fiu al Vingăi care a purtat făclia
aprinsă a culturii ca o flacără olimpică de predecesorii săi, ducând-o spre
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culmi de unde se poate vedea mai bine orizontul cunoaşterii şi tainele
ştiinţei. Un asemenea om merită stimă şi drept recunoştinţă pentru strădania
sa, şcoala în care a învăţat şi apoi a profesat mai bine de jumătate de veac
să-i poarte numele.
Pe frontispiciul clădirii numele lui va străluci peste vremuri ca o stea
luminoasă din constelaţia care a vrăjit inimile şi minţile atâtor copii spre
setea de cunoaştere, spre dorinţa de a şti cât mai mult şi cât mai bine, de a fi
demni să-i urmeze învăţăturile sale. Şcoala ca instituţie a statului, şlefuitoare
de suflete omeneşti şi care a deschis calea spre cunoaştere, a dat talente şi
figuri luminoase de oameni care merită să rămână înscrişi in cartea de aur a
acestei instituţii. Noi trebuie să fim mândri că am avut asemenea
personalităţi, dascălul Leopold Kosilkov poate fi asemuit lui “domnu’
Trandafir” al lui Mihail Sadoveanu sau Aron Pumnul al lui Mihai Eminescu.
Leopold Kosilkov s-a născut la 10.04.1850 în Vinga în familia
învăţătorului şi omului de litere Ivan Kosilkov (1822-1909) – unul din
primii deschizători de drum ai renaşterii scrierii bulgare bănăţene din Vinga.
El a fost continuatorul activităţii pedagogice, literare obşteşti şi publicistice
a tatălui său. El poate fi apreciat ca om de litere, editor, pedagog şi publicist.
A scris 52 de cărţi şi calendare (anuare), a editat ziarul local “Vingánska
Nárudna Nuvála” (“Ziarul Popular din Vinga”), a participat activ la
viaţa culturală a conaţionalilor săi din Banat.
Şcoala primară o face la Vinga, unde s-a
învăţat in limba ilirică (croată), iar când a
împlinit 12 ani a fost trimis la Szeged unde a fost
înscris la gimnaziul real pe care-l termină cu
note mari. După terminarea gimnaziului merge la
Vârşeţ unde a absolvit Şcoala Pedagogică şi
primeşte şi diplomă de învăţător pentru şcoli de
surdomuţi. În anul 1868 este numit ca suplinitor
de învăţător, an în care la Vinga s-a introdus în
şcoală limba bulgară. Deoarece pentru bulgari a
fost admis să se înveţe în limba lor maternă,
învăţătorii (dascălii) au fost nevoiţi să scrie şi
carţi in această limbă. Aici în şcoala din Vinga,
Leopold Kosilkov face cunoştinţă cu “luminiţa” acestei strădanii învăţătorul
Josif Rill.
Întrucât Josif Rill nu a stat mult timp în Vinga, primind alte sarcini
din partea Ministrului Învăţământului şi Cultelor din Ungaria – József
Eötvös, munca începută de el a fost preluată de tânărul, de atunci, Leopold
Kosilkov. Acesta a editat cărţile concepute de Josif Rill şi întocmite
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împreună cu Ivan Kosilkov (tatăl lui Leopold Kosilkov) şi dascălul organist
al bisericii catolice, Franz Glasz. De aceea, pe drept cuvânt, Leopold
Kosilkov este considerat dascălul bulgarilor bănăţeni – atât pentru
îndelungata activitate cât şi pentru munca neobosită pentru susţinerea scrisă
în şcoală şi în biserică a limbii bulgare pe aceste meleaguri.
La 18 aprilie 1881 Leopold Kosilkov (31 ani) s-a căsătorit cu
Wilhelmina Paulina Nenkov (23 ani) şi a avut două fete. În anul 1913 el se
pensionează şi până la sfârşitul vieţii (30 ian. 1940) s-a mândrit cu multe
generaţii de copii care au crescut sub bagheta magică a acestui minunat
pedagog.
Redau mai jos principalele cărţi editate în diverse domenii, calendare
şi ziare, precum şi traduceri, pentru a cunoaşte şi generaţiile viitoare ce flori
minunate - acei discipoli - au fost stropite cu sudoarea, suferinţa, truda şi
talentul acestui om deosebit care merită un loc de frunte în marea familie a
pedagogilor celebri:
-Dispoziţia căpităniei oraşului cu magistrat Vinga dată ca urmare Legii nr.
XVIII din 1871 care acordă şi statutul de reşedinţă de judeţ acestei localităţi
(traducere)
-Cele mai trebuincioase cunoştinţe despre unităţile de măsură folosite în
Austro-Ungaria
-Evangheliile pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an pentru uz
bisericesc şi rugăciuni uzuale (traduse împreună cu părintele Franciscan
Robert Kauk)
-Calendare anuale, începând cu anul 1877 până în anul 1893 (17 ani).
Datorită presiunilor autorităţilor oraşului Vinga de maghiarizare a
publicaţiilor vremii, pentru salvarea carierei sale Calendarul îşi încetează
apariţia. În conţinutul Calendarelor au scris articole, povestiri şi întâmplări
intelectuali ai Vingăi, chiar şi cei din clerul bisericesc
-Ziarul “Vingánska Nárudna Nuvála” (“Ziarul Popular din Vinga”), prima
ediţie a apărut la 1 ianuarie 1881
-Manuale şcolare (Pučélnica=Abecedar, Véžbánica=Carte de citire,
Čitánka=citire) în limba bulgară pentru clasele I-IV adaptate după primele
ediţii ale lui Josif Rill, începând cu anul 1880
-Îndrumător pentru agricultură pentru fiecare lună a anului, 1882
-Drepturi şi îndatoriri pentru agricultori, 1888
-Istoria Ungariei, 1891
-Traduceri din cărţi religioase închinate Sfintei Fecioare Maria (1891),
Sfântului Anton din Padova (1893)
-“Coroana” sau introducerea noului sistem monetar în Ungaria, 1893
-În amintirea sfinţirii bisericii romano-catolice din Vinga, 1893
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-Amintire din Paris, de la Expoziţia Mondială din anul 1889
-Reguli şi obiceiuri pentru slujbele religioase, 1889
-Geografia Aradului, 1890
-Asigurări împotriva fenomenelor naturale (incendiu, grindină), 1891
-Agricultura judeţului Timiş, 1891
-Îndrumător pentru creşterea viermilor de mătase
-Pentru sănătatea omului
-Istoria bulgarilor bănăţeni, 1937
Cea mai importantă misiune a intelectualităţii bulgare din Vinga ca
să pornească pe noul drum de reformare a învăţământului a fost să se
organizeze într-o Asociaţie. Primii pionieri patrioţi care au subscris acestei
idei au fost Josif Rill, Rafael Budur, Ivan Kosilkov, Franz Glasz, Anton
Dobroslav, Leopold Kosilkov şi directorul şcolii – Jakob Smrha, ceh de
origine din Češke Budějovice. În aceste condiţii de emulaţie pariotică se
naşte “Vingánskotu Učitélsku Družéstvu” (“Asociaţia Învăţătorilor din
Vinga”) care s-a împovărat cu greaua sarcină ca să pună bazele unei scrieri
bulgare într-o limbă literară şi care să aibă obligatoriu o ortografie proprie.
Şi astfel au apărut primele manuale şcolare în limba bulgară în dialect
bănăţean şi care au dat un imbold sporit apariţiei primelor publicaţii în
limba vorbită de oameni originari din Ciprovţi – Bulgaria (cărţi, broşuri,
ziare, calendare).
Pentru salvarea carierei didactice şi a funcţiei obşteşti care a avut-o
în primăria oraşului Vinga, cât şi îndeosebi datorită presiunilor autorităţilor
orăşeneşti, el a fost nevoit să renunţe la editarea calendarului şi a ziarului,
ceea ce a dus implicit la decesul publicaţiilor in limba bulgară în Vinga.
Doar manualele şcolare au fost mereu reeditate, ceea ce a fost o pală
consolare pentru populaţia bulgară majoritară din Vinga. Şi astfel manualele
şcolare au supravieţuit şi au fost cărţile de căpătâi pentru elevii acelor
timpuri. Zdrobitoarea statistică arată că în anul 1881, îân Şcoala din Vinga,
au fost 525 de elevi, dintre care 430 au fost bulgari, 65 germani, 25 români
şi doar 5 elevi au fost maghiari! Cu toate acestea, predarea limbii maghiare a
fost pe prim plan, limba bulgară a căzut în totală desuetudine. În aceste
condiţii bravul Leopold Kosilkov, ca o pasăre singuratică a apărat predarea
chiar şi în aceste condiţii vitrege a limbii bulgare în şcoală, susţinând astfel
comunitatea bulgară în apărarea identităţii, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor
preluate şi păstrate cu sfinţenie de la străbuni.
Pentru originalitatea formatului (modului de prezentare) didactic şi
estetic al “Abecedarului Bulgar”, al “Noilor unităţi de măsură” şi a
“Îndrumătorului pentru agricultor” prezentate la Expoziţia Mondială pentru
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literatură pedagogică de la Paris, în anul 1889 – an când s-a inaugurat
Turnul Eiffel, autorul Leopold Kosilkov a primit medalia de argint.
Pe lângă activitatea didactică, el a pregătit pentru tipar un dicţionar
germano-maghiaro-bulgar şi a tradus în jur de 70 de poezii ale lui Sándor
Petőfi, a fost corespondent la diverse ziare din Arad şi Timişoara, a furnizat
date istorice pentru cei care au scris despre bulgarii vingani (Géza Czirbusz,
Liubomir Miletici), a ţinut legături cu Gheorghi Sava Rakovski şi Liuben
Karavelov – scriitori din Bulgaria, cu primarul oraşului Varna (Kiril
Mirski), personal l-a cunoscut pe fostul prim-ministru bulgar (Ştefan
Stambolov), a fost vizitat de profesorul Pavlov din Sankt-Petersburg şi alţi
profesori de la universităţi slave. O perioadă de douăzeci de ani a fost
traducător de pe lânga tribunalul din Timişoara, iar pentru patru ani a fost
traducător de pe lânga Judecătoria din Vinga.
În anul 1909 Leopold Kosilkov a rămas văduv, iar în anul 1913 s-a
pensionat. Chiar şi în pensie fiind, imediat după primul război mondial din
anii 1914-1918 când Banatul este inclus în România, el a ajutat şi a
îndrumat mai tinerii intelectuali să preia ştafeta “generaţiei de aur”
implantată de Josif Rill. Dacă Ivan Kosilkov a aprins felinarul să lumineze
în camera scrierii bulgare, fiul său Leopold Kosilkov l-a ridicat la înălţime
să lumineze asupra tuturor bulgarilor bănăţeni, scriere care să răspândească
şi să păzească cel mai scump dar primit de la strămoşi – limba maternă şi so pună în slujba semenilor săi.
La 30 ianuarie 1940 nonagenarul Leopold Kosilkov intră în lumea
umbrelor lăsând până astăzi amintiri vii pentru comoara spirituală a
vinganilor, neobosita-i muncă pusă în slujba semenilor săi trebuie să fie
apreciată de-acum încolo peste ani de generaţiile care se vor perinda pe
băncile şcolilor din Vinga. La Biblioteca Naţională din Budapesta exista un
“Fond Kosilkov” care conţine toată creaţia didactică şi literară a acestor doi
“deşteptători” ai scrierii bulgare bănăţene care s-au născut, au învăţat, au
muncit, au creat şi au lăsat moştenire daruri scumpe vinganilor – cărţi,
aceste simboluri perene, dar semne mereu vii în istoria învăţământului din
Vinga.
Pentru activitatea sa prestigioasă şi prodigioasă de peste 60 de ani
pusă în slujba şcolii din Vinga, Leopold Kosilkov a fost numit “dascălul
nostru”. Pentru tot ce a făcut cu condeiul ca pedagog, numele lui trebuie
înscris în cartea de aur a şcolii din Vinga şi scris pe frontispiciul acesteia,
nume care trebuie rostit cu emoţie, respect şi evlavie. Să fim mândri că am
avut asemenea personalităţi în Vinga!
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MARGARITA BIBICI – nobilă cu origini bulgare pe meleaguri
arădene
Familia Bibici este o veche familie iliră care îşi are originea din
Bosnia. Încă din anul 1340 se regăseşte printre familiile care au avut blazon,
iar mai târziu această familie emigrează în Bulgaria (aflată atunci sub
stăpânire turcească) în localitatea Kopilovţi – situată în imediata apropiere
de orăşelul Ciprovţi. Această emigrare a fost favorizată de pătrunderea
misionarilor franciscani în încercarea de răspândire a catolicismului, precum
şi a negustorilor din Raguza (astăzi Dubrovnik) spre târgurile de la Marea
Neagră.
Orăşelul Ciprovţi, situat în nord-vestul Bulgariei, a fost centrul
zonei miniere de metale neferoase destul de dezvoltat, obiectele de cult
confecţionate aici sunt răspândite în numeroase biserici şi mănăstiri din
ţările răsăritene vecine, incluzând Ţara Românească şi Moldova, dar chiar şi
Italia. Orăşelul Ciprovţi a fost centrul spiritual şi sediul Arhiepiscopiei
Catolice din Provincia Franciscană Bulgară, în zonă existând şi o vestită
mănăstire. Celălalt centru spiritual religios catolic, a fost la Marcianopolis
(lângă Varna) care şi-a mutat sediul la Bacău.
Urmare înăbuşirii răscoalei antiotomane din anul 1688, având ca
centru orăşelul Ciprovţi, o mare parte a familiilor bulgare din zonă care au
scăpat de represiunea turcească şi-au părăsit vetrele străbune, luând drumul
pribegiei, au trecut Dunărea şi s-au stabilit în Ţara Românească (majoritatea
în Oltenia) – fiind primiţi cu mare simpatie de voievodul creştin român
Constantin Brâncoveanu care le-a acordat mari privilegii în anul 1691.
La îndemnurile împăratului Leopold I prin diploma proclamaţie
„Invitatoriae“ adresată populaţiilor creştine din Peninsula Balcanică
(albanezi, sârbi, bulgari, iliri, macedonieni) de a se aşeza în Transilvania
aflată sub protectorat habsburgic a găsit printre bulgarii catolici ciprovcieni
din Ţara Românească o însufleţitoare speranţă de a-şi găsi un loc mai
prielnic pentru trai. Astfel, în Transilvania guvernatorul militar al provinciei,
generalul Friedrich Veterani, permite colonizarea bulgarilor ciprovcieni
refugiaţi în oraşele Sibiu, Alba Iulia, Mediaş şi altele. Privilegiile largi
acordate bulgarilor au creat premisele întemeierii primelor două mari
comunităţi obşteşti de sine stătătoare la Vinţul de Jos (anul 1700) şi Deva
(anul 1711).
La Deva, printre numeroasele familii bulgare se afla familia Bibici care la 30 octombrie 1722 este ridicată la rang nobiliar şi confirmată de
curtea imperială. Această familie a avut blazon propriu. Jakob Bibici, care
a primit titlul cu diplomă pentru reînnobilare numit şi „de Deva“, în anul
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1724 cu 1293 de florini renani şi 60 de dinari a dobândit 14 gospodării
părăsite de la Kovácsháza şi a arendat numeroase pământuri în comitatele
Arad şi Zărand.
Nobilul Jakob Bibici devine subprefect al comitatului Arad între
anii 1735-1746 şi consilier regal. El a trăit în castelul de la Zărand de unde
îşi conducea pământurile cumpărate. A avut un fiu, Ivan, din prima
căsătorie: acesta la 6 iunie 1749 a ajuns judecător superior obştesc, însă
după scurt timp a murit. Jakob Bibici a avut 3 surori: Marta, Ana şi Antonia.
Margarita Bibici a fost una din fiicele lui Toma şi Katarina
Tomianin – o familie bogată cu origini din Ciprovţi. Tatăl ei a fost şef al
unui serviciu poştal din Vinţul de Jos şi avea averi însemnate, împăratul
Carol al VI-lea l-a ridicat la rang nobiliar. Margarita Bibici, tânără şi
frumoasă, a fost căsătorită cu judecătorul din Vinţul de Jos, Marko
Kaciamagh, iar după decesul acestuia s-a recăsătorit cu Jakob Bibici –
subprefect al comitatului Arad, care la rându-i a fost şi el văduv.
Aplicând politica de colonizare a Banatului şi a părţilor de nord ale
râului Mureş, în anul 1736 din iniţiativa lui Jakob Bibici au fost colonizate
primele familii germane în Sântana. Pentru educarea spirituală a populaţiei
sunt aduşi călugări iezuiţi şi ia fiinţă şi aici Ordinul Piariştilor la 12 iulie
1751 - iezuiţi care au întemeiat şcoala populară din Comlăuş cu cursul
inferior - Trivialschule (1760) şi cel superior - Humaniora (1772). La 25
martie 1754 Jakob Bibic moare la Budapesta, proprietăţile sale imense de la
Sântana şi Comlăuş sunt răscumpărate de groful György Fekete abia în anul
1773. Margarita Bibici s-a străduit până atunci să continue sprijinirea
finanţării gimnaziului a cărui construcţie demarată încă din anul 1755 pe
lângă biserica catolică se va finaliza în anul 1767.
Cu fonduri ale Fundaţiei Bibici s-au construit: convictul bisericii
catolice (azi azil de bătrâni) şi un internat pentru copiii aduşi din zonă să
studieze la gimnaziu, o locuinţă pentru angajaţii Margaritei Bibici şi pentru
fiii nobililor care studiau la gimnaziul latin. În anul 1788 piariştii din
Sântana sunt mutaţi la Timişoara şi impozanta clădire construită în oraşul
de pe Bega devine un liceu de elită reprezentativ pentru învăţământ până în
anul 1950.
În anul 1770 Margarita Bibici a făcut o donaţie de 2000 florini
renani părinţilor misericordieni din Timişoara pentru înfiinţarea şi utilarea
unui spital - care dăinuie şi astăzi.
În ceea ce priveşte localitatea Vinga în anul 1749, mai precis la 21
august 1749, Jakob şi Margarita Bibici au participat la târnosirea bisericii
romano-catolice din Vinga (fost Teresiopolis) de către episcopul de Cenad,
Nikola Stanislavici - primul episcop bulgar din Banat, a cărui familie, de
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asemenea, a fost ridicată la rang nobiliar de curtea imperială la 25
decembrie 1745. La slujba de sfinţire a bisericii au luat parte, pe lângă o
mare mulţime de oameni, alte familii nobiliare bulgare: Tomenianin şi
Andrenin din Arad, Peiacevici şi Knejevici din Slavonia (Croaţia), Prentici
din Vinţul de Jos, Tomianin din Timişoara. Practic, această a doua biserică a
fost imperios necesară a se construi, după colonizarea masivă a bulgarilor în
Vinga în anul 1737, în locul vechii biserici care a devenit neîncăpătoare şi
care a fost amenajată într-unul din grajdurile părăsite ale domeniului
baronului Johann von Mohrenfeld - fost ofiţer în armata imperială
habsburgică.
În anul 1771 generoasa nobilă a întemeiat o fundaţie cu un capital de
5000 de florini renani pentru primăria Vinga, din dobânzi în fiecare an s-au
dat 100 de florini renani la cinci văduve provenite din familiile bulgare. Tot
în anul 1771, cu ocazia punerii festive a temeliei noii mănăstiri din Vinga,
Margarita Bibici a întemeiat o fundaţie pentru mănăstirea locală cu un
capital de 1000 de florini „pentru o slujbă religioasă în fiecare vineri pentru
cinstirea patimilor amare ale lui Cristos“ şi parastasuri la un an până după
moartea ei.
La 31 decembrie 1774 Margarita Bibici şi-a rânduit testamentul
care este confirmat de împărăteasa Maria Thereza la 1 martie 1776 şi este
publicat în limba latină la 24 aprilie 1777 la Arad. În testament ea a dorit să
fie înmormântată în cripta bisericii romano-catolice din Sântana, dar cum
moartea a surprins-o la 3 decembrie 1777 la Timişoara ea a fost
înmormântată cu mari onoruri religioase în cripta Domului din acest oraş de
către episcopul Emerich II Christovich. În anul 1926 cripta Domului a fost
modernizată şi vechile cavouri, nerestaurate, au fost zidite în perete, aşa
încât cavoul Margaritei Bibici nu se poate vedea astăzi.
La moartea sa, întemeietoarea fundaţiei - Margarita Bibici avea o
avere bănească uriaşă pentru acele timpuri: suma lăsată s-a ridicat la
222.653 de florini renani şi 51 de ducaţi imperiali. Scopul fundaţiei a fost
să înfiinţeze şi să susţină şcoli cu internat cu învăţământ gratuit pentru 40 de
tineri din comitatele Arad, Cenad şi Csongrad - din care cel puţin trei
trebuiau să fie bulgari din Vinga. Aceştia din urmă trebuiau să provină din
familiile nobiliare Tomianin, Stanislavici şi Kaciamagh - recomandarea a
fost decisă de însăşi Margarita Bibici, care a selectat candidaţii după nevoi
şi merite.
Din banii fundaţiei s-a construit între anii 1869-1873 gimnaziul
maghiar din Arad – azi Colegiul Naţional „Moise Nicoară“. Ca omagiu
adus nobilei întemeietoare gimnaziul a purtat numele ei până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, un bust din marmură albă al Margaritei Bibici se
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păstrează şi astăzi în sala profesorală. Astăzi doar piaţa din faţa Colegiului
poartă numele nobilei şi generoasei donatoare. La Direcţia Arhivelor
Naţionale din Arad există un „Fond Bibics“ unde sunt păstrate acte şi
documente despre fundaţie.
Din anul 1872 fondurile băneşti ale fundaţiei Bibici au fost
transferate comitatului Arad care i-a folosit pentru construcţia şi utilarea
clădirii şcolii-liceu din Arad ce poartă astăzi numele lui Moise Nicoară. O
contribuţie substanţială la construcţia edificiului în stil renaissance şi-a
adus-o şi statul austro-ungar. După anul 1920 fondurile băneşti ale Fundaţiei
Bibici au rămas în Ungaria şi au fost date la diverse persoane sub formă de
împrumut în vremea inflaţiei, dar în următorii ani datorită deprecierii
(devalorizării) monetare Fundaţia Bibici a fost lichidată.
Blazonul familiei Bibici nu a fost tipărit în culori, dar după
însemnele heraldice, el poate fi explicat astfel:
-scutul: în fond auriu, are partea inferioară în formă circulară.
Fondul armei de apărare este încărcat cu trei semiluni cu o cromatică diferită
fiecare, începând de sus în jos: neagră, roşie şi verde. Aceste semiluni au
semnificaţia să arate că înnobilatul a primit titlul pe baza meritelor sale
militare în trei campanii antiotomane, dar face aluzie - prin coincidenţă şi la
cele trei înnobilări sau reînnobilări ale membrilor familiei Bibici. Scutul,
uşor înclinat spre dreapta, este suprapus de un coif de cavaler cu vizieră
închisă entors spre dreapta, iar pe apărătoarea gâtului este aplicată o cruce
evidentă: ea vrea să ne indice că luptătorul înnobilat făcea parte din armata
creştină, cât şi faptul că angajarea antimusulmană a deţinătorului a fost
determinată de credinţa sa.
-coiful: este timbrat cu o bonetă (seamănă cu un turban ! ) împletită
din şase fâşii aurite şi roşii. Asemenea podoabe sunt frecvent întâlnite în
cazul nobililor slavi şi ţin loc de coroană deschisă care au menirea să
precizeze rangul nobiliar de cavaler sau rang de baron.
-cimierul sau partea superioară a blazonului este reprezentat de un
cocoş semeţ bine îngherat ce păşeşte ţanţoş spre dreapta şi e pregătit a cânta
„cucurigu“. Cocoşul este simbol al vestirii epocii luminilor (luminate) pe
care a cultivat-o şi în virtutea căreia a acţionat deţinătorul. Cocoşul este
simbol al vigilenţei, mândriei şi îndrăznelii, el ca anunţător al dimineţii vrea
să sugereze, plastic vorbind, deşteptarea din întunecatul Ev Mediu care a
fost abolit.
-de sub boneta nobiliară (ornament aur-argint) pe ambele părţi (laturi) apar
lambrechinii care sunt aranjaţi formând un „cort“: cel din dreapta este aur cu roşu,
iar cel din stânga este aur cu negru. Lambrechinii atârnă pe flancurile laterale –
simbol al mantiei cavalereşti sfâşiată în luptă (confruntări armate).
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Homosexualitatea în secolul al XIX-lea
Iulia-Maria Puie,
Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
Între domeniul vieţii intime şi cel al vieţii sociale, legăturile sunt
foarte strânse, iar modul în care este împlinită orientarea sexuală
influenţează foarte multe aspecte ale vieţii individuale. Răsunetul a tot ceea
ce înseamnă performanţă socială, context social, relaţii sociale, are
repercursiuni, tocmai din cauza nesocotirii valorilor asupra vieţii de cuplu şi
asupra vieţii personale. Sexualitatea nu este un simplu act de procreaţie, ci o
expresie a dorinţelor şi un mod de a conumica. Comunitatea homosexuală
este o realitate istorică şi socială, chiar dacă nu în toate ţările există o
subcultură închegată a acestui grup social1.
Homosexualitatea reprezintă atracţia romantică, atracţia sexuală sau
activitatea sexuală între persoane care au acelaşi sex. Această atracţie şi
activitate se pot manifesta fie ca o alegere liberă a unei persoane a cărui
identitate nu depinde de a se categoriza pe baza intereselor erotice, precum
se vedea în societăţile anterioare, cea greacă şi cea japoneză, fie în contextul
unui simţ de identitate numit orientare sexuală. Ca orientare sexuală,
homosexualitatea se referă la modelul sau dispoziţia de a experimenta
atracţii sexuale, afectuoase sau romantice în mod primar sau exclusiv către
persoanele de acelaşi sex. De asemenea, se referă la simţul individual de
identitate personală şi socială bazată pe acele atracţii, comportamente care le
exprimă şi apartenenţa la o comunitate care împărtăşeşte aceleaşi aspiraţii.
Aceste relaţii sunt echivalente celor heterosexuale în ceea ce priveşte
aspectele psihologice. Lumea trebuie să recunoască şi să înţeleagă faptul că
oamenii din jur sunt altfel, diferiţi, iar natura este mult mai complexă decât
pare. Instinctul sexual, în care homosexualitatea este o formă între altele,
face parte din natura umană, cu tot cortegiul său de expresii posibile. Acest
lucru trebuie priceput şi făcut, nu ca un exerciţiu de democraţie, deoarece
idealul democratic impune apărarea libertăţilor individuale, ci ca unul de
umanism, ca un gest de la sine, înţeles şi dorit, nu forţat. Relaţiile şi actele
homosexuale au fost admirate, precum şi condamnate, de-a lungul istoriei

1

Sorin Spineanu-Dobrotă, Homosexualitatea. Normal sau patologic, Bucureşti, Editura
Tritania, 2005, p. 13.
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consemnate, depinzând de forma luată de acestea şi cultura în care au fost
întâlnite.
Homosexualitatea este o realitate obiectivă, foarte veche ca
perspectivă istorică şi care necesită o cunoaştere ştiinţifică adecvată, sub
toate aspectele, înainte de a fi respinsă. În acest sens, însuşi Goethe afirma
faptul că homosexualitatea este la fel de veche precum omenirea, drept
pentru care, în ciuda faptului că numerose persoane o consideră a fi
împotriva naturii, ea este parte a naturii umane2. În Secolul Luminilor acest
comportament, sodomia, era numit a fi ”păcat filosofic”, iar procedura
juridică împotriva celor care îl practicau consta într-o represiune
poliţienescă extinsă. S-a ajuns pe alocuri chiar şi la înfiinţarea unor brigade
de moravuri care dispuneau de o vastă reţea de informatori. Cu ajutorul
acestora s-a descoperit faptul că aşa-numitul păcat filosofic nu era doar unul
al anumitor categorii sociale, ci era present atât în rândurile elitare, cât şi la
cei de jos. Cu toţii frecventau aceleaşi camere, vorbeau în acelaşi limbaj,
răspundeau la aceleaşi parole. Practic, îşi organizaseră o comunitate în care
fiecare îşi dezvolta sentimental apartenenţei la grup. De la sfârşitul secolului
al XIX-lea, a început in Vest o mişcare către lărgirea orizontului,
recunoaşterea şi legalizarea drepturilor homosexualilor. În ultimele decenii,
medicii au jucat un rol decisiv în apariţia unei identităţi specifice pentru
grupurile de homosexuali. Interesul specialiştilor pentru acest fenomen se
înscria în carul studiilor dedicate nevrozelor şi psihozelor, dar mai ales în
cadrul celor dedicate isteriei. La acel moment, un astfel de comportament
era numit perversiune sexuală şi era văzut ca un semn al degenerescenţei şi
astfel a reuşit să devină un obiect aparte de studio în psihiatrie.
Homosexualitatea a fost prima dintre aceste ”boli”, de natură
comportamentală şi sexuală, care şi-a depăşit cadrul şi a format o categorie
distinctă, cu o taxonomie proprie. Studierea homosexualităţii din punct de
vedere medical, s-a datorat şi instituţiilor judiciare, care se străduiau să o
definescă şi să stabilescă o strategie represivă adaptată3. În momentul de faţă
această mişcare s-a globalizat, şi include dreptul la căsătorie şi uniuni civile
sau adopţii. Istoria a luat în vedere posibilitatea reconsiderării
homosexualităţii. Este reevaluat rolul pe care acest fenomen a putut să-l
joace în cetăţile antice, unul iniţiatic şi pedagogic, dar şi cel de iubire
trupească şi adevărat cult al plăcerii. Tot mai des se pun întrebări legate de
mentalităţile medievale şi de existenţa în primele secole ale creştinismului a
Sorin Spineanu-Dobrotă, Subculturile de tip gay. Istorie, reprezentare şi percepţie
socială, Cluj-Napoca, 2004, p. 11.
3
Sorin Spineanu-Dobrotă, Subculturile de tip gay. Istorie reprezentare şi percepţie socială,
Cluj-Napoca, 2004, p. 55.
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unei foarte largi răspândiri a practicilor răspândite, analizându-se motivele
pentru care Biserica a ales o represiune feroce a homosexualilor, numindu-i
deviaţi şi preverşi. Potrivit Bisericii Ortodoxe, toţi oamenii sunt fiinţe cu
duh, suflet şi trup, create, dar lăsate să fie singurii stăpâni ai sentimentelor şi
dorinţelor lor. Cu toate acestea, viziunea ortodoxă consideră că fenomenul
atracţiei între persoanele de acelaşi sex, se datorează răzvrătirii omenirii
împotriva lui Dumnezeu, ea este o urmare a stricăciunii aduse pe lume prin
păcatul strămoşesc. Astfel, oamenii, căutând împlinirea în activităţi erotice
şi genital-sexuale, ei dovedesc starea căzută a omenirii, a timpurilor în care
ei s-au născut şi trăiesc4. Potrivit viziunii tradiţionaliste ortodoxe, patimile
care sunt strict sexuale, în sensul în care nu au nimic de a face cu dragostea,
în oricare din formele ei, fiind exclusiv generate de dorinţa trupească, sunt
întotdeauna păcătoase, fie heterosexuale, fie homosexuale. Tot învăţătura
creştină susţine că a avea dorinţe pline de iubire pentru o altă persoană, nu
este nicidecum un păcat, ci este perfect natural, normal şi firesc. Din aceste
două idei, se poate cu uşurinţă deduce faptul că o relaţie homosexuală, dacă
este bazată pe sentimente de iubire şi afecţiune, nu este un păcat, sau un
comportament blamabil, la fel cum relaţiile de natura strict sexuală, chiar
dacă sunt în mod teoretic în conformitate cu natura umană, adică cu
persoane de sex opus, sunt în contradicţie cu morala creştină.5 Pentru a
interpreta învăţămintele, indiferent de ce natură sunt ele, trebuie să nu ne
lăsăm influenţaţi de atitudinea noastră cu privire la aspectul în cauză, ci sa le
luăm ca atare. Atfel, dacă ar fi să se respecte acestă regulă, învăţămintele
biblice nu condamnă homosexualitatea nicidecum. Acesta este perfect
normală şi ar trebui să fie acceptată, atâta timp cât are loc pe baza unor
sentimente de dragoste şi afecţine. Relaţiile homosexuale merită a fi privite
şi tratate asemenea celor heterosexuale, pentru că dacă partenerii sunt
devotaţi unul altuia, ei pot exprima o iubire divină.
Homosexualitatea, ca termen şi concepţie bine definită, a fost
inventat în anul 1869, de către medical austriac Karoly Maria Kertbeny, ca
un hybrid între grecescul ”homo” şi latinescul ”sexualis”, fiind apoi repede
preluat în studiile medicale. Noul termen definea un grup aparte de
persoane, la care se întâlnea o anumită formă de aberaţie sexuală, aceas
atracţie nejustificată şi inexplicabilă pentru persoanele de acelaşi sex6. Încă
Thomas Hapko, Homosexualitatea. O abordare ortodoxă, Oradea, Editura Theosis, 2009,
pp. 39-42.
5
Thomas Hapko, Homosexualitatea. O abordare ortodoxă, Oradea, Editura Theosis, 2009,
p. 62.
6
Sorin Spineanu-Dobrotă, Subculturile de tip gay. Istorie reprezentare şi percepţie socială,
Cluj-Napoca, 2004, p. 16.
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de la început, termenul a inclus în aria sa, atât comportamentul masculin, cât
şi cel feminin. Cu toate acestea, chiar de atunci se semnala o incidenţă mai
mică a homosexualităţii feminine în raport cu cea masculină, dar totuşi,
foarte răspândită îndeosebi printre femeile necăsătorite.
Nu se cunoşte exact modalitatea în care se dezvoltă o anumită
orientare sexuală.
Identitatea modernă homosexuală este în mare parte un produs al
emancipării începand cu secolul XIX cât şi al mişcărilor sociale pornite în
New York în anul 1969 sau din anii 1950 în diverse ţări europene, mai ales
Olanda. În anii 1940, comunitatea gay olandeză a fost recunoscută oficial,
iar în anii 1960 aduce cu ea şi primele măsuri afirmative pentru diminuarea
discriminării în Olanda şi pentru acceptare şi toleranţă (faimosul pachet de
legi Hollandisjh Homojfilia). În anii 1980 se oficiază în Olanda primele
parteneriate homosexuale, iar în 1997 această ţară devine prima din lume
care să legalizeze căsătoriile homosexuale. În societatea modernă, socotită
ca fiind a fi mult mai evoluată, oamenii încep a se închina la ştiinţă şi
tehnică, la sexualitate şi la umanism. Ei promovează o atitudine protestantă
în paralel cu mistica orientală, bazând întregul proces de învăţământ social
pe valorile umanist-liberale şi doctrine utilitariste. Tot mai mult în societate
a pătruns ideea acceptării acestor comportamente sexuale7. Astfel, în epoca
noastră, chestiunea homosexualităţii a ajuns a fi lansată prin distincţia
operată între condiţia şi actele homosexuale. Este foarte important să se facă
distincţie între natura homosexuală şi actele homosexuale. Comportamentele
sexuale sunt în general rezultatele pervertirii, a influenţei cuiva, sau a
lecturilor şi a unor imagini văzute. Există astfel fiinţe umane conştiente de
tendinţele lor homosexuale, dar încearcă să le metamorfozeze, să le
convertescă. În astfel de situaţii, homosexualitatea rămâne doar la nivel de
condiţie, dorinţă sau curiozitate8.
În secolul XIX, majoritatea ţărilor care adoptaseră Codul lui
Napoleon nu aveau interdicţii specifice contra actelor homosexuale, în timp
ce ţările folosind legi bazate pe modelul englez aveau legi împotriva
sodomiei, inclusiv pedeapsa cu moartea, aplicată până la sfârşitul secolului
XIX. Din acestă perioadă începând, numeroşi medici au încercat să explice
homosexualitatea în funcţie de anomaliile genetice, anatomice sau
fiziologice ale subiecţilor. Unii specialişti aveau tendinţa de a lega apariţia
înclinaţiilor homosexuale de un accident cromozimial, adică de factorii
Tiberiu Emeric Pop, Homosexualitatea, tragedie a căderii omului, Făgăraş, Editura
Agape, p. 7.
8
Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi
homosexualitatea din perspectiva creştină, Bucureşti, Editura Christiana, 2004, p. 62.
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ereditari iar alţii, o legau de prezenta unor caracteristici corporale specifice
celuilalt sex. Au existat şi autori care considerau acest comportament ca o
urmare a dezechilibrului secreţiilor hormonale din perioada prenatală.9 Deşi
aceste cazuri se bazau toate pe observaţiile, aceste ipoteze nu au putut fi
considerate ca reprezentând o bază ştiinţifică solidă, deoarece nici în
cazurile băieţilor şi nici în cazul fetelor, nu s-a putut evidenţia o legătură
directă între nivelul harmonic şi cel comportamental sexual. Inversiunea a
fost întâlnită şi la subiecţi a căror activitate generală şi hormonală nu era
tulburată şi a căror dezvoltare morală şi intelectuală atingea un foarte înalt
grad. Acest comportament era la fel de răspândit şi la popoarele primitive şi
sălbatice, cât şi la populaţiile emancipate europene, dovedindu-se astlfel
faptul că rasa şi climatul nu au o influenţă considerabilă asupra frecvenţei
inversiunii şi atitudinilor morale faţă de acestea10. Pe lângă acestea, în ciuda
numeroaselor studii pe această temă, în favoarea homosexualităţii genetice
nu a fost găsită nici o dovadă biologică. Jean Paul Mensior, susţinea
următoarele: ”Experienţa mea terapeutică mă autorizează să afirm că
homosexualitatea are întotdeauna origine psihologică şi nu genetică.
Observaţia clinică o arată din plin”, iar Bertrand Vergely, care s-a ocupat de
studierea aceleiaşi probleme, susţinea faptul că nu a fost descoperită şi nici
nu crede că ar exista o genă a homosexualităţii11.
Comportamentul homosexual, a atras atenţia şi părintelui
psihoanalizei, Sigmund Freud. Undeva pe la sfârşitul sexolului al XIX-lea,
acesta a iniţiat un studio de amploare asupra fenomenului homosexual şi
asupra a tot ce el implică. În urma acestuia, s-a ajuns la concluzia că şi
homosexualii au aceleaşi comportamente în viaţa intimă, aceleaşi
sentimente şi reacţii, precum heterosexualii. Astfel, Freud a distins mai
multe categorii, care pot fi aplicate şi restului societăţii. Potrivit lui există
introvertiţi compleţi, oameni a căror sexualitate nu are drept obiect decât
indivizii aparţinând aceluiaşi sex ca şi ei, invertiţii ambigen (hermafrodism
psihosexual), a căror sexualitatea poate avea drept obiect oricare dintre sexe
şi invertiţi ocazionali, cei aflaţi în situaţii fortuite, neobişnuite, care
împiedică o relaţie sexuală tipică, situaţie în care inversiunea este
determinată de circumstanţele exterioare, îndeosebi de lipsa unui obiect
sexual firesc sau este dobândită prin influenţa mediului. Prin analizarea
Sorin Spineanu-Dobrotă, Subculturile de tip gay. Istorie reprezentare şi percepţie socială,
Cluj-Napoca, 2004, pp. 28-29.
10
Sorin Spineanu-Dobrotă, Homosexualitatea. Normal sau patologic, Bucureşti, Editura
Tritania, 2005, p. 44.
11
Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi
homosexualitatea din perspectiva creştină, Bucureşti, Editura Christiana, 2004, p. 61.
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perioadei din viaţă în care a apărut inversiunea, el a constatat faptul că la
unii subiecţi inversiunea pare a fi existat de tot atata timp cât memoria le-o
poate aminti, iar la alţii, acest moment a survenit în perioada pubertăţii. În
urma studiului, s-a ajuns la concluzia că homosexualitatea se poate păstra
toată viaţa, sau poate să dispară la un moment dat, dar au fost semnalate şi
cazuri de oscialţii periodice între un obiect sexual normal şi unul introvertit.
Au fost deasemenea semnalate, ca fiind deosebit de interesante cazurile în
care individual se orientează către inversiune după o experienţă
traumatizantă facută asupra unui subiect sexual normal12.
Din secolul XX, mişcări de eliberare sexuală, inspirate de mişcările
pentru dobândirea drepturilor civile, împreună cu publicarea de studii
ştiinţifice în acest domeniu, au dus la schimbări în atitudinile sociale şi în
statutul legal al acestui tip de relaţii. În momentul de faţă, legalizarea
relaţiilor între adulţi şi obţinerea uniunilor legale indiferent de sex este unul
din scopurile principale ale organizaţiilor care promovează drepturile
minorităţilor sexuale.
În Codul Penal promulgat de Alexandru Ioan Cuza în anul 1864,
inspirat mai ales din sistemul francez (care abolise discriminarea penală a
homosexualităţii în anul 1791), nu existau diferenţe între tratamentul
relaţiilor sexuale hetero sau homosexuale[52]. La sfârşitul secolului XIX,
Codul Penal transilvănean, în vigoare începând cu anul 1878, pedepsea doar
violul homosexual: "Articolul 242: Constituie crimă de acte impudice
nefireşti, care se pedepseşte cu recluziunea până la cinci ani, când
asemenea acte se săvârşesc între bărbaţi, prin violenţă sau ameninţări, iar
dacă crima a pricinuit moartea părţii vătămate, cu temniţă grea pe viaţă".
După Marea Unire din 1918, aplicabilitatea Codului lui Cuza din
1864 se extinde în multe regiuni ale noului stat, dar în Ardeal rămâne
valabil cel vechi. Juristul Vasile Dongoroz face un rezumat al situaţiei în
lucrarea "Articol despre Pederastie" publicat în Curierul Judiciar nr. 6, din
9 februarie 1930, la Bucureşti:"Codul nostru penal actual a urmat sistemul
Codului francez, adică actele sexuale contra naturii sunt din punct de
vedere penal sancţionate în aceleaşi situaţiuni când devin pedepsibile şi
relaţiile sexuale normale. Aşadar, numai atunci când se constată ca atare
că actele au fost săvârşite cu violenţă (art. 263 CP) sau în aşa chip încât s-a
adus un ultragiu public contra pudoarei (art. 262 CP), ele vor cădea sub
rigorile legii penale".

12

Sorin Spineanu-Dobrotă, Homosexualitatea. Normal sau patologic, Bucureşti, Editura
Tritania, 2005, p. 33.
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Incriminarea discriminativă a homosexualităţii apare abia odată cu
Codul lui Carol al II-lea din 1937, aproximativ în aceeaşi perioadă cu
ascensiunea rapidă a nazismului în Europa. Homosexualităţii îi era rezervat
articolul 431, care după nişte mici modificări, capătă această formă în anul
1938:
o „alin. 1: Actele de inversiune sexuală săvârşite între bărbaţi
sau între femei, dacă provoacă scandal public, constituiesc
delictul de inversiune sexuală şi se pedepsesc cu închisoare
corecţională de la 6 luni la 2 ani.
o alin. 2: Dacă actul s-a săvârşit asupra unei persoane mai mici
de 18 ani, pedeapsa este închisoare corecţională de la 1 la 3
ani.
o alin. 3: Aceeaşi pedeapsă prevăzută la alineatul precedent se
aplică şi în cazul când actul s-a săvârşit asupra unei persoane
mai mici de 14 ani chiar dacă nu s-a produs scandal public.“
În perioada comunistă homofobia din legea penală este păstrată şi
augmentată. În Codul Penal al Republicii Populare Române promulgat în
1948 vechiul articol 431 înăspreşte pedepsele la un minimum de 2 ani, la un
maxim de 5. În 1957 deja dispare condiţionarea "scandalului public" şi orice
raport sexual consimţit între persoane de acelaşi sex este incriminat.
Atitudinea globală negativă faţă de homosexuali, este cauzată de
lipsa de infirmaţii cu privire la ce implică acest comportament, care sunt
substraturile acestei dorinţe. În România atitudinea faţă de persoanele de
orientare homosexuală, atât din partea ceor pro cât şi cei contra, indiferent
de orientarea lor sexuală, se opreşte undeva înaintea situaţiei în care sunt
vizibile unele încercări de abordare cu seriozitate a problematicii în
contextual românesc, însă timid, superficial, fără implicţie ştiinţifică prin
studii de nivel şi performanţă academică13.

13

Sorin Spineanu-Dobrotă, Homosexualitatea. Normal sau patologic, Bucureşti, Editura
Tritania, 2005, p. 14.
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Imaginea căsătoriilor interetnice români-maghiari în opere
literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Georgiana Coroian,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
În Transilvania, o lume plurietnică şi pluriconfesională,
probabilitatea căsătoriilor mixte este destul de mare. Raportându-ne la
spaţiul studiat şi la zonele vecine sunt consemnate asemenea căsătorii încă
din Evul Mediu. De regulă au avut loc în mediul elitelor, din raţiuni
economice sau politice. Cronica Anonimă aminteşte de o căsătorie între
fiica lui Menumorut şi fiul lui Arpad. Alianţă prin acestă metodă s-a încheiat
şi între Ştefan cel Mare, voievodul Moldovei şi voievodul transilvănean
Bartolomeu Drágffy. Tratative au fost şi între Gheorghe Rákóczi al II-lea şi
Vasile Lupu prin fiul primului numit Sigismund şi fiica celui de-la doilea,
Ruxandra1. O căsătorie interetnică mai cunoscută şi înfăptuită din raţiuni de
avansare pe scara socială este cea dintre Iancu de Hunedoara şi Elisabeta
Szilágyi2.
Pentru această perioadă era normal ca familiile româneşti nobiliare
să încheie matrimonii în familii ungureşti pentru a intrat în rândul nobilimii
mari. Această cauză, precum şi alte raţiuni economice, sociale, politice au
creat un teren al toleranţei pentru căsătorii mixte. După Reformă apare un
nou fenomen şi anume căsătoriile interconfesionale, dar în cadrul aceleiaşi
etnii3.
O dată cu dezvoltarea sentimentului naţional a românilor, este
promovată ideea conform căreia căsătoriile mixte au ca rezultat pierderea
identităţii naţionale şi confesionale. Apare teoria că nobilimea românească
s-a maghiarizat mai ales datorită căsătoriilor în elita maghiară pentru a
beneficia de anumite avantaje. Mai ales după Revoluţia de la 1848 când
românii au luptat pentru cauza lor naţională, dar au fost înfrânţi, maghiarii
sunt priviţi ca asupritori, “inamici ai naţiunii”. Această imagine a alterităţii
etnice datorită căsătoriilor mixte a fost alimentată de către intelectualitatea
Şarlota Solcan, Căsătorii mixte din Transilvania în Evul Mediu, în Corneliu Pădurean
(coord), Confesiune şi căsătorie în spaţiul românesc secolele XVII-XXI. Studii de
demografie istorică, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, p. 13.
2
Ibidem, p. 15.
3
Ibidem, p.16.
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română şi de către Biserică. La începutul epocii moderne intelectualii s-au
întors spre cultura populară “…pentru a descoperii aici temeiuri de
legitimare a dezideratelor lor politice…”4. Protopopul de Gurghiu, Petru
Maior, susţine că dacă un român avea relaţii cu o femeie de altă etnie, pentru
acel individ faptul constituia un păcat aşa de mare că nu avea curajul de a-l
spune la spovedanie5.
Şi în mentalitatea românească căsătoriile mixte nu sunt dorite, lucru
evidenţiat în sursele folclorice. De exemplu într-o colecţie de doine şi hore
populare culese din Maramureş şi publicată în revista „Familia: foaie
enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni” apare o strofă care face o
comparaţie sugestivă între dragostea oferită de o româncă şi dragostea
oferită de o femeie de etnie maghiară:
„Dragostea de romancutia,
Ca mierea din stupinutia;
Dragostea de unguroie,
E mai rea ca de lupoie”6.
Alegerea subiectului şi ipotezele de lucru le-am pornit de la situaţii
actuale. Astăzi, în secolul XXI, încă apar impedimente pentru căsătoriile
dintre români şi maghiari. Statul şi Biserica nu se mai implică, dar
societatea încă le condamnă. Pornind de la situaţia actuală am ales o
perioadă istorică când accentul este pus pe naţionalism. Am ales sfârşitul
secolului al XIX-lea pentru că este perioada post revoluţiei paşoptiste când
eşecul idealului naţional român este încă resimţit, iar comunitatea maghiară
începe să conştientizeze din ce în ce mai tare prezenţa etniei române şi a
naţionalismului aferent.
Scopul cercetării este de a descoperi atitudinea faţă de căsătoriile
interetnice dintre români şi maghiari în mentalitaea oamenilor şi de a urmări
schimbările de atitudine faţă de aceste căsătorii. Pentru a atinge acest scop
m-am folosit în totalitate opere literare publicate în reviste de literatură
deoarece consider aceaste surse ca fiind foarte preţioase pentru că prezintă
imaginea creată în mentalul colectiv al oamenilor de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi surprinde cel mai bine schimbările în acest domeniu precum şi
dacă este promovată idee sau nu.
Într-un mediu urban căsătoriile interetnice erau destul de frecvente
pentru că exista o piaţă maritală restrânsă pentru cei de etnie română, pe
lângă faptul că coabitau împreună cu etnicii maghiari, participau la viaţa de
Sorin Mitu, Transilvania mea istorii, mentalităţi, identităţi, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 207
Ibidem, p. 208.
6
Teodoru Michnea, “Doine şi hore poporale” în Familia: foaie enciclopedică şi beletristică
cu ilustraţiuni, 1871, 21, p. 246.
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societate împreună şi aveau nevoie de parteneri cu acelaşi statut social şi
educaţional7.
Aceste căsătorii interetnice aveau loc şi în mediul rural, iar pe la
mijlocul secolului al XIX-lea apar astfel de relaţii din iubire. Un exemplu
important este cel al simbolului luptei naţionale româneşti, Avram Iancu
despre care se spune că a avut mai multe relaţii cu femei de etnie maghiară.
Printre ele fiind Vida Fáni din Abrud, tatăl ei aparţinea mediului
funcţionarilor, şi Farkas Háni tot din Abrud, care se presupune că i-a salvat
viaţa avertizându-l să plece din localitate pentru că urma să sosească
maiorul Hatvani. Ea până la urmă s-a căsătorit cu un bărbat de etnie română
şi a înfiinţat la Cluj, după moartea soţului ei, un cămin pentru studenţii
români de la Universitatea Dacia Superioară8.
Opinia asupra mariajelor dintre români şi maghiari este prezentă în
literatura de la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai ales în nuvelele, romanele
şi poeziile apărute în presă. Întâlnim publicate aici povestiri scrise de
oameni literaţi din diferite medii profesionale. Acum are loc fenomenul unei
emancipări feminine în sensul că găsim şi articole sau nuvele scrise de către
femei, acestea fiind chiar încurajate. Voi da doar câteva exemple de astfel de
ziare din Transilvania: „Familia: foaie enciclopedică şi beletristică cu
ilustraţiuni”; „Amicul familiei: litere, arte, pedagogie, industrie”, „Aurora
romana” şi „Minerva”.
Ziarele enumerate mai sus precum şi celelalte ziare de literatură din
Transilvania, abundă în creaţii literare atât inedite cât şi opere traduse ale
marilor literaţi din restul lumii, atât din Europa cât şi din America. În
privinţa nuvelelor sau opere dramatice scrise de către autori de pe teritoriul
ţării noastre ele sunt inspirate din trăirile vieţii de zi cu zi, reprezintă
realităţile societăţii în care trăiesc. Aceste scrieri sunt o foarte bună sursă
care descrie modul de viaţă în secolul al XIX-lea atât în clasa de sus cât şi a
modului de viaţă a ţărănimii. Presa a jucat un rol important în susţinerea
unor modele şi în promovarea unor imagini pozitive sau negatice.
Majoritatea operelor, atât de autori barbaţi cât şi de femei, au în mijloc o
poveste de dragoste. Aceste poveşti de dragoste se petrec şi în pătura
superioară a societăţii în cadrul unor baluluri, picnicuri, în boierimea locală,
sau într-un mediu rural.
Pentru subiectul cerecetării, prima operă alesă este o piesă de teatru
care arată impactul social asupra unei familii din cauza dragostei dintre doi
Sorin Mitu, Transilvania mea istorii, mentalităţi, identităţi, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p.
211.
8
Ibidem.
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tineri de etnii diferite. Piesa de teatru se numeşte „Tribunul”, este o dramă în
trei acte inspirată din evenimentele de la 1848. Prima parte a dramei apare în
revista „Familia: foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni” numărul
13 din anul 1870. Prezintă o familie maghiară, mai exact cea a prefectului
comitatului, Lázlo, soţia sa Maria, Teresia fiica lor, Vilmos, un conte şi
secretarul prefectului, Teodoru. Acţiunea are loc la începutul evenimentelor
din 1848, iobagii români încep să nu mai presteze serviciile şi au un lider pe
care îl numesc „tribunul”. În primul act vedem cum părinţii Teresiei doresc
să o mărite după contele Vilmos, care este îndrăgostit de ea. Prefectul şi
soţia sa doresc să grăbească această căsătorie pentru că se tem de revoluţia
deja începută în Ungaria. Aceştia află de la contele Vilmos că iobagii
români refuză să mai lucreze şi că conducătorul lor este Teodor. Prefectul,
împreună cu contele, este hotărât să adopte măsuri drastice împotriva
răsculaţilor9. În scena următoare apar Teresia şi Teodoru. Acesta din urmă
află de planurile părinţilor de a o căsătorii cu contele şi o sfătuieşte să
accepte, dar ea refuză şi îşi declară dragostea pentru el din nou 10. Aceeaşi
scenă continuă cu evidenţierea diferenţelor dintre ei de către Teodoru şi cu
cauzele pentru care o uniune între ei ar fi interzisă. De asemenea este
enunţată poziţia iobagiilor români:
“Teodoru: Nume învinui pe mine, Teresio, ci invinuiesce sortea, ce-a
aruncatu între noi unu abisu largu şi profundu. Tu nascută din părinţi nobili,
er eu fiulu unui bietu iobagiu. Cum ne vomu da mâinile intr-o departare ca
aceast-a? Cum se va coborî palatulu la coliba, seu colib’a cum se va urca
pana la palatu? Nu, perintii tei nu voru suferi odata cu capulu, ca unu
Romanu se le fia ginere. Tu scii cu ce urgia privesce lumea la neamulu meu;
scii ca suntemu luati de nesce Paria, ce nu se potu apropia ceilalti omeni fara
pericululu vietii…..
Teresia: Amorulu, Teodoru, amorulu n’are natiune; imperiulu seu e
fara margini; toti omenii sunt egali inaintea tribunalului seu.(…)ce-ti pasa
tie deca eu m’am nascutu nobila si mie de-mi pasa deca tu nu te-ai nascutut
astu-feliu? Aceste prejudetie si orbe vanitati nu potu fi stavilite intre doue
anime ce se apropia. Ele se spulberu in momentulu candu aceste anime se
atingu…Apoi te plangi de neinvorea parintilor mei. Ei mi-au spusu, ca sum
in etate de maritatu. Eu li voiu spune pre cine iubescu. Deca me voru
impedeca de-a deveni consortea ta, atunci, Teoderu, voiu alerga cu tine la

9

I Lapedatu, „Tribunul” în Familia..., 1870, pp. 160-162.
Ibidem.
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casuti;a parintiloru tei. Acolo vomu trai fericiti; ca-ci amorulu e destulu de
poternicu, ca se faca dintr-o coliba palatu…”11.
Următorul moment îl reprezintă prinderea Tribunului. Teresia are o
discuţie cu mama ei, această din urmă acuzându-şi fiica că a adus ruşine
familiei datorită relaţiei sale cu un român, iar comunitatea maghiară o
bârfesc. Teresia refuză să se mărite cu contele Vilmos indiferent părinţii ei
cât de mult insistă sau o ameninţă. Teodor reuşeşete să fugă, Teresia este
dezmoştenită de către tatăl ei şi fuge la el.
Iobagii deja se înarmează şi îl urmează pe Teodor. Acesta, împreună
cu căţiva români, reuşesc să-i prindă pe părinţii fetei şi pe contele Vilmos.
De dragul iubitei sale îi lasă în viaţă, dar oferă unele replici care arată din
nou situaţia românilor asupriţi:
„Romanii: Capul tiranului!
Teodoru: (in parte) Ea m-a rogatu sa-i crutiu si se cugetu, că ne sunt
parinti.
Lazlo: Fia-ti mila, tribune!
Teodoru: (catre romani) Nu, amicii mei, nu. Lasati-lu se traiesca, ca
se veda cu ochii umilintia sa si inaltiarea nostra. Se veda că noi nu vomu
mai fi scalvii nimenui, precum dicea odata. Lasati-i vietia, Romani –
Romanii: Se traiesca!
Lazlo: In fratia cu voi!
Maria: (in parte) Ce omeni generosi.
Teodoru: Ascultă, prefecte, cum scie vorbi acestu poporu, de care
dta ti-bateai jocu cu atata despretiu. Eri i-ai datu alunulu si biciulu pre spate
si elu ti da astadi vietia”12.
După această scenă, tatăl fetei mărturiseşte soţiei sale că şi el este de
fapt de etnie română şi că a minţit-o tot timpul. El este băiatul unor iobagi
români care a atras atenţia unui conte maghiar care nu avea copii. Acesta l-a
adoptat cu condiţia să-şi asume o identitate maghiară. A crescut şi s-a
adaptat societăţii maghiare. Replica soţiei la auzul cuvontelor a fost: „Si eu
nu sciam nimicu, nu sciam că unu astu-felu de om e consortele meu. O
rusîne şi dejosire!”13. Femeia consideră căsătoria cu un bărbat de etnie
română o nenorocire, o ruşine: „Me duc se-mi plangu nenorocirea si se
spelu cu lacrimi peta rusînei ce mi o-ai infiptu”14. Totuşi recunoaşte că ei sau căsătorit din dragoste şi că s-au iubit în continuare. Nu îl părăseşte, dar îi
Idem, „Tribunul” în Familia..., 1870, 15, p. 172.
Idem, “Tribunul”, în Familia..., 1870, 17, p. 197.
13
Ibidem, p. 199.
14
Ibidem.
11

12

496

cere ca nimeni altcineva să mai afle acest secret. Prefectul insistă ca fiica lui
să afle şi astfel să primească acordul de a se căsătorii cu Teodor. Deşi Maria
îşi acceptă soţul, insistă ca fiica ei să se căsătorească după contele Vilmos: „
Vrei se devina si fiica mea consorta unui omu esîtu din trevele misieliei
iobagesci? Ha, deca mi-ai facutu mie acesta rusîne, n-o face si fiicei
mele!”15. Într-un final acceptă şi mama Teresiei ca fiica sa să se
căsătorească cu Teodor.
Între timp contele Vilmos, rănit în dragoste şi orgoliu, doreşte să se
răzbune pe Teodor, îl caută şi îl omoară. Românii de sub comanda
prefectului vor răzbunare şi urmează un conflict cu oamenii contelui. Cele
două tabere inamice trag una în cealaltă, iar Teresia se aruncă la mijloc
pentru a muri şi a fi alături de Teodor16.
Această scenă de teatru este relevantă pentru a arăta că, în cazul
acesta, nobilimea maghiară condamnă căsătoria cu un partener de etnie
română, considerându-i inferiori, o astfel de căsătorie ducând la
marginalizarea şi ruşinea întregii familii. Cazul prefectului care a fost
adoptat de un conte maghiar reprezintă o spargere a barierelor etnice, un
maghiar adoptând un român. Mai arată că el a devenit maghiar datorită
mediului în care a crescut şi s-a format, este un proces individual de
maghiarizare. Totodată el a trebuit să ascundă originea sa faţă de soţia lui
pentru a-şi putea întemeia o familie cu ea şi pentru a fi acceptat de societate
ceea ce arată din nou antipatiile faţă de români.
Tot în aceeaşi revistă într-o nuvelă scrisă de Lucreţia Costa şi
intitulată „Visu si realitatea” o fată tânără de etnie română, Cecilia, nu
doreşte să se căsătorească după dorinţele unchiului ei cu un tânăr ungur
bogat, Szedky, pentru că nu-l iubeşte pe de-o parte şi pentru că este de etnie
maghiară pe de altă parte. „...eu nu iubescu pe Szedky, si ce e mai multu
dinsulu nu e Romanu, si acesta mi-lu face si mai nesuferitu”17. Cu ajutorul
unor prieteni ai părinţilor ei reuşeşte să scape de această căsătorie. Deşi
restul nuvelei prezintă povestea ei de dragoste cu un alt băiat de etnie
română, această parte este semnificativă pentru a demonstra două lucuri. În
primul rând fata îl respinge pe pretendentul ei şi din cauză că este de etnie
maghiară, înainte de a-l cunoaşte personal probabil datorită stereotipurilor
atribuite maghiarilor în mediul în care a fost crescută. Acest fapt este scos în
evidenţă şi de faptul că ea este îndrăgostită de un alt tânăr, Adonius, deşi a
văzut doar un portret cu el, în rest nu îl cunoaşte, dar el este român. În al
Idem, „Tribunul”, în Familia..., 1870, 18, p. 208.
Idem, „Tribunul”, în Familia..., 1870, 19, pp 219-222.
17
Lucreţia Costea „Visu si realitate”, în Familia..., 1871, 7, p. 255.
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doilea rând este prezentată familia unchiului fetei care doreşte să-şi crească
averea deşi este la mijloc pierderea identităţii naţionale. Unchiul şi mătuşa
Ceciliei vor ca aceasta să se căsătorească cu Szedky pentru că el este bogat
şi el o acceptă fără zestre. Astfel ei nu au probleme în a accepta o căsătorie
interetnică din raţiuni economice.
Spre deosebire de opera literară precedentă unde societatea
condamna căsătoria cu o persoană de etnie română, aici societatea nu pare a
condamna un asemenea mariaj, poate chiar li se pare un lucru normal. Este
clar că o căsătorie interetnică este cerută de unchiul şi mătuşa ei pentru a
urca pe scara socială, dar nici restul personajelor care o ajută în povestea ei
de dragoste cu Adonius, nu par a fi deranjate de această opţiune maritală.
În revista „Amicul Familiei” apare o nuvelă care descrie un episod
din modul de viaţă a clasei superioare din un oraş situat în Transilvania.
Nuvela se numeşte „ Betranii su’n buni la casa” scrisă de G. Saclesianu,
apare în revistă în anul 1883 în aproximativ 8 numere succesive şi a fost
premiată cu 100 de florini. Această nuvelă descrie două familii de români
care fac parte din înalta clasă socială. Aceasta este compusă atât din familii
româneşti cât şi din familii maghiare, care se întâlnesc la marile evenimente.
Nuvela prezintă în mare povestea de dragoste dintre Juliu Popenu şi Aurelia
Radu. Primul personaj şi familia acestuia sunt români patrioţi care ţin la
identitatea naţională. Astfel la un moment dat Aurelia a dansat cu fiul
comitelui supreme, acesta fiind evident de etnie maghiară, iar cu această
ocazie şi referindu-se la ea, este făcut portretul unei femei care ar contracta
o căsătorie interetnică: “…Aurelia, nu pote fi d’intre acele femei, cari, si de
iubescu candu-va, iubescu numai cu simtiurile si nici-odata cu anim’a; nu
d’intre acele, cari si-uita de mandri’a natiunala, de natiune, de datorintiele
loru catra acest’a, ba chiaru si de sumeti’a si demnitatea loru femeiasca,
numai ca se pota castiga cu unu naucu mai mult in alaiulu loru.”18 În
continuare, fiul comitului suprem este numit “ …inamicu de morte natiunei
romane…”19, datorită etniei sale şi rolului ocupat de tatăl lui.
Spre deosebre de prima familiei prezentată, familia Aureliei este
alcătuită dintre un soţ român şi soţie unguroaică. Mama Aureliei a trecut
prin procesul de românizare în urma acestui mariaj: “Domn’a Radu altcum
era cu multu mai inteleapta, decatu se se tiena de acele socii maghiare cu
barbate nemaghiari, cari se credo a fi missionari natinnali prelanga barbatii
loru. Dins’a scia, ca cea de-antaia datorintia a unei socie bune, este, de a se
acomoda asociului in tote acele simtieminte, ce atingu atâtu de aprope
18
19

G. Saclesianu, “Betranii su’n buni la casa”, în Amicul Familiei, 1883, 13, p. 115.
Ibidem.
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caracterulu unui bărbatu adeveratu. D’ins’a deveni langa sociulu seu romana
cu limb’a si cu anim’a”20. astfel identitatea ei etnică a fpst dobândită pe
parcursul vieţii, nu moşzenită. Ca rezultat Aurelia a fost crescută în cultura
română, educată în limba şi literature română21.
Dacă în operele prezentate până acum am văzut o societate care
condamna căsătoriile dintre români şi maghiari, respectiv în a doua operă o
societate unde asemenea căsătorii nu păreau ieşite din comun, aici observăm
ambele direcţii. Din moment ce avem prezentat un caz de căsătorie dintre un
individ român şi o femeie de etnie maghiară şi familia lor nu este
marginalizată este destul de evident că o astfel de căsătorie este acceptată.
Pe de altă parte, Juliu Popenu o acceptă pe Aurelia, deşi are mamă
unguroaică, dar este crescută în cultura şi spiritul românesc. Totuşi nu ar
accepta o uniune cu o persoană de etnie maghiară pentru că îi consideră pe
maghiari inamicii poporului român. Acest lucru demonstrază că pentru el şi
modelul social pe care îl reprezintă, nu contează sângele sau neamul
strămoşesc, ci contextul în care o persoană este educată. Dacă privim opera
ca fiind un model, atunci vedem cum ar fi de dorit să fie crescuţi copii în
cazul mariajelor interetnice.
„Albina Carpaţilor” numărul din decembrie 1877 prezintă o scurtă
povestire descris ca fiind un proverb dezvoltat şi aplicat, scris de Teochar
Alexi şi intitulat „Nu e pentru cine se gătesce, ci e pentru cine se
nimeresce”. Această povestire este un exemplu cum sentimentele patriotice
prevalează asupra sentimentelor de dragoste. Ileana este fata unei văduve
croitorese. Ea se îndrăgosteşte de Sándor în cadrul unui episod la patinoar.
Contextul evenimentelor este anul 1877 cand soldaţii români sunt în plin
război de dobândire a independenţei. Cum ungurii sunt aliaţii turcilor care
sunt inamicii românilor, în Transilvania apar disensiuni între cele două etnii.
Astfel mama fetei ar fi multumită cu Sándor ca ginere daca nu va fi un
peţitor român. „Când cu ghiaţa, bieta cocna Smaranda avea o scânteie de
speranţă, dor de va peţi Ungurul pe fiiă-sa. De...era Româncă bună,
patriotă, seu mai bine dis, nationalistă înfocată, dar: frate ne frate, brenza e
pe bani”22. Tinerii se iubeau, dar el nu lua în considerare sentimentele ei
atunci cand vorbea cu mândire de victorii mici a turcilor împotriva
românilor. Din această cauză când a venit momentul în care a cerut-o în
căsătorie, Ileana s-a supărat aşa de tare ca a cerut răgaz o săptămână numai
pentru a-l pedepsi. După ce a trecut o săptămână cele două femei s-au
Idem, “Betranii su’n buni la casa”, în Amicul Familiei, 1883, 15, p. 130.
Ibidem.
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Teochar Alexi, “Nu e pentru cine se gătesce, ci e pentru cine se nimeresce”, în Albina
Carpaţilor, 1877, 19, p. 218.
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pregătit pentru a celebra logodna. Aşteptându-l pe Sándor pentru a-i oferi un
răspuns afirmativ, a venit în vizită un bărbat de etnie română pentru a cere
mâna fetei. Aceasta nu dorea să se căsătorescă cu el pentru că îl iubea pe
Şándor, dar acesta când a venit a început din nou a povesti despre
înfrângerea românilor. În acel moment Ileana se enervează şi acceptă să se
căsătorească cu boierul român.
Ţinând cont de contextul prezentat, proverbul dezvoltat, cum îl
numeşte Teochar Alexi, prezintă un model feminin puternic, Ileana. Ea este
fata fără zestre care este predispusă să se căsătorească cât mai repede cu
oricine o acceptă aşa fără să ţină cont de etnie. Este chibzuită astfel să nu
accepte căsătoria imediat şi astfel reuşeşte să se căsătorească în cadrul
aceleiaşi etnii. Ileana mai reprezintă un model de româncă care îşi iubeşte
naţiunea. Ea este capabilă să renunţe la sentimentele de afecţiune faţă de
Sándor în momentul în care el a luat în derâdere naţuinea română.
Povestirea prezintă prin Sándor şi o imagine negativă a maghiarilor
probabil tot cu rol de a influenţa negativ. „ Nesocotitul de Şándor, el în loc
de a se areta cucernic şi evlavios, în momentul când preotul rostia
rugăciunea de masă, cerşind bine cuventarea cerului pentru dreptcredincioşii
meseni, - în loc de-a ofta şi el ca şi ceialalţi din adâcnul inimei, el se uita cu
despreţ în feţele tuturor celor resenţi si zimbia a bătaiă de joc”23.
Următorul exemplu relevă concepţia privind relaţiile interetnice în
mentalitatea rurală. Revista „Albina Carpaţilor” publică în mai multe
numere „Conferinţa ţinută în Sala Atheneului asupra mişcărei literare din cei
din urmă dece ani” susţinută de Alexandru Macedonski la 8 martie 1878. În
numărul 34 al revistei din anul respectiv este prezentat Scipione Bădescu
care a semnat şi poezii originale, dar şi a strâns poezii populare din
Maramureş. Alexandru Macedonski prezită şi unele exemple. Relevantă
pentru subiectul nostru este o poezie pe care el o descrie „Etă apoi, cum o
fiică dela isvorele Tisei scie să spună dorul nemului seu”24.
„Frundă de ederă verde,
Om de om trage nădejde,
Numai eu nu trag nădejde,
Că eu cu badea nu-s d’o lege..
El e ungur, io-s română,
Dragostea nu ni-i deplină
23

Ibidem, p. 221.
Alexandru Macedonski, „Conferinţa ţinută în Sala Atheneului asupra mişcărei literare din
cei din urmă dece ani” în Albina Carpaţilor, 1878, 2, p. 34.
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Io-s română, el e ungur,
De-a lui dor io nu me bucur...
De-ai fi badeo de român,
Ţi-aş purta dorul în sîn.
Dar nu esci de legea mea...
Loiu purta şi nice prea....”
Aceste opere literare arată o realitate a epocii respective şi oferă o
perspectivă asupra căsătoriilor mixte. Ele se deosebesc în primul rând prin
împrejurările în care au loc acţiunile. Prima operă fiind cea mai dramatică şi
cu sfârşit tragic a avut loc în mijlocul evenimentelor de la 1848. Totodată
este singură care tratează în mod direct o relaţie interetnică şi consecinţele
sale. Următoarele două opere prezintă o comunitate care nu se opune cu
fermitate în calea unor asemenea căsătorii, nuvelele prezintă astfel de
căsătorii ca o opţiune, dar personajele principale nu se căsătoresc în afara
etniei. Ultimele două exemple pun patriotismul şi sentimentele faţă de
naţiune deasupra sentimentelor de dragoste.
Asemănarea cea mai evidentă este că niciuna nu se încheie cu un
mariaj interetnic. Alte asemănări ar fi faptul că personajele de etnie
maghiară sunt prezentate ca fiind personaje negative. De asemenea este
prezentat tot şirul de gândire şi dezbatere lăuntrică din sufletul personajelor
de etnie română vis-a-vis de contractarea unei căsătorii cu un partener de
etnie maghiară.
Aceste lucrări literare reprezintă modele şi exemple în domeniul
relaţiilor amoroase cu parteneri de etnie maghiară. Prima operă prezintă un
sfârşit tragic în cazul unei iubiri adevărate între parteneri de etnii diferitne.
Nu avem de unde şti dacă autorul s-a inspirat dintr-un caz real şi a simţit
compasiune pentru tinerii îndrăgostiţi de aceea a scris povestea lor, sau este
o avertizarea subtilă ca o astfel de iubire va întâlni un final tragic şi faptul că
inclusiv soarta este împotriva unei asemenea relaţii. Celelalte opere mai au
în comun faptul că peronajul feminin este de etnie română poate pentru a
ilustra că fetele sunt mai vulnerabile la contractarea unor asemenea
căsătorii. Aceste exemple ne arată cât de puternic ar trebui să fie sentimentul
naţional român mai ales în rândul tinerilor.
Ceea ce mi se pare foarte interesant este că unele exemple prezintă
cum persoanele mai în vârstă, familiile tinerilor nu se opun unei căsătorii
mixte, doar tinerii nu doresc asta. Nu pot să nu mă gândesc că astfel este un
model pentru tineri de a se opune deşi familiile insistă. Mergând pe această
ipoteză şi ţinând cont de ceea ce am spus în introducere în legătură cu faptul
că aceste opere literare sunt inspirate din realitate, mă gândesc că aceste
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opere se doresc a fi modele pentru tineri să nu asculte de păriţii lor. În acest
caz, daca nu este prea pretenţios, putem vorbi de o educare a tinerilor în
acest sens, adică de a inspira sentimentul naţional român în domeniul
căsătoriilor.
Prin faptul că aceste căsătorii sunt condamnate atât în mentalitatea
tradiţională, cât şi de intelectualitatea vremii, există imagini pozitive şi
negative asupra altor etnii şi avem exemple de relaţii interetnice păstrate
prin viu grai sau opere literare care tratează sau amintesc de ele, este o
dovadă că relaţiile şi căsătoriile interetnice între români şi maghiari au fost o
realitate.
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Transformări ale sistemului juridic românesc cu privire la
vagabondaj
(1865-1937)
Ioana Patricia Şuleap,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Rezumat
Considerat a fi o plaga sociala, vagabondajul se alatură cerşetoriei,
delicvenţei, prostituţiei, vrăjitoriei pe lista lungă a metehnelor ce trebuiesc
nu doar stopate, ci eradicate. Măsura în care statul va reuşi sa schimbe
graniţele adaptabilităţi şi a incluziunii, să adopte legi, să lanseze programe
care să satisfacă necesităţile tuturor membrilor sai, va fi cea care va
determina dăinuirea unui regim politic, a unei structuri sociale sau din
contră prăbuşirea, schimbarea, înlocuirea.
Observând modul în care perspectiva asupra marginalilor se
modifică se poate identifica maniera în care statul, prin politicile sale,
încearcă menţinerea echilibrată a balanţei sociale. Contează însă nu doar
reuşita eliminării flagelelor sociale, ci mai ales instrumentele utilizate în
acest sens. Prezenta cercetare urmăreşte evoluţia cadrului legislativ cu
privire la vagabondaj, începând cu adoptarea Codului Penal în 1865, şi până
la adoptarea Codului Penal Carol II în 1936.
Cuvinte cheie: vagabondaj, legislaţie, transformare, reglementari
Până la naşterea statului naţional unitar modern, odată cu Marea
Unire din 1918, spaţiul inter şi extra carpatic s-a aflat sub legiuitori şi
legiuiri diferite. Odată cu acest moment începe marele travaliu al unificării
legislative, ce se va încheia, după cum este şi firesc, mai întâi în materie
penală, iar mai apoi în materie civilă. Spre exemplu, în Transilvania,
legislaţia civilă din 1894 rămâne în vigoare până în 1943, abrogate fiind
doar articolele care se refereau la actele de stare civilă.
În ceea ce priveşte legislaţia penală aplicată în Transilvania,
Constitutia Criminalis Theresiana, adoptată de Maria Tereza la 1767, a fost
urmată de Strafgesetzbuch din 1852, iar apoi de Codul penal maghiar din
1878, ce va rămâne în vigoare până în 1918. Pentru Bucovina, acelaşi Cod
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penal austriac din 1852, iar pentru Basarabia, Codul penal rusesc din 1903,
vor constitui litera legii până la Marea Unire.
Codul Penal elaborat de administraţia domitorului Alexandru IoanCuza, va înlocui Codul Calimah, intrat în vigoare în Moldova în 1817, şi
Legiuirea Caragea, adoptată în Ţara Românească în 1818.
1. Codul penal din 1865
Codul penal de la 18651, înclude vagabondagiul în capitolul V:
Despre asociarea făcetoriloru de rele şi despre vagabondi, pe care îi
definea ca Oameni fără căpătâiu, adică: aceia care n’au nici domiciliu
statornic, nici mijloc de hrană, nici nu exercitează obcinuitu vreo
profesiune sau meşteşugu. Această stare de fapt nu se putea constata decât
prin judecată, iar calitatea de vagabond nu se stabilea decât prin sentinţă
judecătorească. Tinerii sub şaisprezece ani nu puteau fi declaraţi vagabonzi
conform art. 218 CP. Cei care au obţinut o sentinţă definitivă, se adunau
într-o mănăstire sau într-un alt loc anume determinat printr-un regulament
administrativ: şi se voru supune a înveţa o meseriă cu care să se potă hrăni,
sau voru fi obligaţi a lucra în meseria ce cunoscu, în care vor putea sta de
la 6 luni la 1 an.
Vagabonzii puteau însă obţine, înainte de a fi internaţi, un răgaz, un
soroc cum spune legea, de cel mult o lună pentru a-şi găsi un mijloc regulat
de existenţă, în acest caz fiind scutiţi de plasare în casa destinată
vagabondilor (art 221cp). De asemenea, dacă intervenea oferta unei
persoane cunoscute şi solvabile sau chiar a comunei în care vagabondul era
născut şi care propunea, cu garanţii ce erau certificate de justiţie, luarea sub
ocrotire a vagabondului, acesta era scutit de internare ( art. 222Cp).
În articolul 223 şi 224 CP. sunt prezentate delictele speciale şi
anume: vagabondul care va fi prins purtând arme, chei, cârlige etc sau având
portul schimbat. În acest caz, chiar dacă vagabondul nici nu a încercat să
comită vreun delict, legiuitorul îl pedepseşte cu închisoarea corecţională de
la o lună la un an. În continuare, faptul de folosi un paşaport sau un bilet de
drum fals, constituie delict pedepsibil conform legislaţiei în vigoare; dacă
cel inculpat mai este şi vagabond, legiuitorul român, prin art. 224, îl
pedepseşte cu maximul pedepsei prevăzute. În acest caz vagabondajul
constituie circumstanţă agravantă.
După această scurtă prezentare a articolelor codului penal privitoare
la vagabondaj, trebuie lansate câteva întrebări şi oferite câteva concluzii.
1

Codul penal de la 1865 în C. Hamangiu, Legi uzuale, Vol. I, Bucureşti, 1903.
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Este considerat vagabondajul în Codul Penal din 1864 un delict? Adunarea
într-o mănăstire sau în alt loc anume determinat, pe care legea o ordonă este
ea o pedeapsă ce poate fi pronunţată de tribunal sau acesta nu poate decât să
declare starea de vagabondaj şi nimic mai mult?
În Codul penal din 1865, vagabondajul nu constituia o infracţiune
prevăzută de lege, din mai multe motive: legiuitorul nu declară categoric în
textul legii că vagabondajul este un delict; nu prevede o pedeapsă clară cum
ar fi: vagabonzi se pedepsesc cu închisoare corecţională, ci afirmă că
aceştia: se vor aduna într’o monastire, unde să fie supuşi a învăţa. Se
observă că vagabondajul nu este considerat o problemă majoră, deoarece nu
este impusă o sancţiune drastică, pentru cei care îl comit. Pe de altă parte, nu
doreşte ca administraţia (reprezentată de jandarm şi primar) să aibă putere
discreţionară, ci acordă, în mod exclusiv, tribunalului competenţa de a
constata şi declara pe un om vagabond. Aşadar persoana căreia i se impută
că trăieşte fără căpătâi va fi adusă înaintea judecătorului, care va studia
actele, va asculta depoziţia inculpatului şi a procurorului şi doar după
existenţa acestei hotărâri judecătoreşti va fi considerată vagabond.
Faptul că vagabondajul nu este un delict conduce la următoarele
două consecinţe:
În primul rând, vagabondul înainte de a fi adus la tribunal nu poate fi
arestat preventiv, căci codul de procedură penală prevede că: judecătorul de
instrucţiune nu poate emite mandatul de depundere de cât în casuri când
sunt inculpaţi pentru crime şi delicte. Dacă judecătorul nu poate emite
mandatul de arestare atunci unde va sta persoana care a fost prinsă
vagabondând, până ce tribunalul îi va declara statutul? Va fi arestat? De
către cine? Şi în virtutea cărei legi? Şi acest lucru pare să fie dat tot în grija
administraţiei, căci Legea jandarmeriei rurale în art. 64 şi Regulamentul
acestei legi publicate la 1 septembrie 1893, dă jandarmului dreptul de a-i
aresta şi a-i ţine sub supraveghere. De la adoptarea codulul în 1865 până în
1893, când intră în vigoare această lege, vagabondul se afla tot sub tutela
jandarmului, căci era reprezentantul autorităţii din proximitate.
În al doilea rând, conform Codului Penal, instanţa nu poate decât să
declare persoana respectivă vagabond şi nimic mai mult. Nu poate ordona
internarea lui în mănăstire sau într-un institut, nu poate fixa durata şederii
lui acolo, nu poate acorda termenul de o lună pentru a-şi găsi un mijloc de
trai, nici nu poate dispune eliberarea lui comunei natale.
În continuarea analizei, următoarea întrebare este firească: Ce se
întâmplă cu cel fără căpătâi după ce este declarat vagabond, dacă tribunalul
nu poate ordona internarea lui sau dispune alte măsuri? Procurorul
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tribunalului va înainta administraţiei copia de pe sentinţa care declară
vagabondajul şi în virtutea acesteia, administraţia va da un termen
vagabondului să-şi găsească un mijloc de trai. Dacă vagabondul în timpul
acesta nu-şi găseşte de lucru îl va interna într-o mănăstire sau în casa
vagabonzilor. Aplicarea tuturor acestor măsuri sunt lăsate de legiuitor în
seama administraţiei. Neintervenţia justiţiei şi acordarea atâtor atribuţii
exclusive autorităţilor locale subliniază caracterul preventiv al măsurilor. Se
consideră că primarul sau jandarmul,reprezentanţii administraţiei teritoriale,
cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă cetăţenii şi pot găsi
soluţii adecvate pentru acestea, inclusiv în ceea ce-i priveşte pe vagabonzi.
Învăţarea unui meşteşug, reprezintă propunerea cea mai sustenabilă, pe care
o aduce legiuitorul. Astfel, vagabondul îşi va putea asigura mijloacele de
trai, dar în acelaşi timp va fi util societăţii.
Interesant este faptul că domnul G.N. Raicoviceanu, procuror
general la Curtea de Apel Galaţi în Discursul ţinut cu ocasia deschiderei
anului judecătoresc 1898-18992, deplânge lipsa caselor de vagabonzi: dar în
care monastire, în care casă, căci nu avem astădi un local anume destinat
pentru ţinerea vagabondilor, unde ei să înveţe un meşteşug, sau să lucreze
meşteşugul ce cunosc după cum dice legea? Şi în continuare, explică situaţia
existentă: până astădi administaţiunea, ca şi justiţia, considerând că
vagabondagiul este un delict, directorii penitenciarelor primeau, în basa
mandatelor de depunere date de judecătorii de instrucţiune, pe cei
presupuşi vagabondi, în aresturile preventive; iar pe cei declaraţi
vagabondi îi interna în închisorile corecţionale, în basa mandatelor de
arestare, şi îi ţinea timpul prevăzut în mandate, supunânu-i regimuluie
închisoarei, fără însă să’i înveţe un meşteşug, cum dice legea. Se remarcă
opoziţia totală a textului legislativ cu modul în care ajunge să fie pus în
executare. Astfel, până la judecare, vagabonzii erau arestaţi preventiv în
baza mandatelor de depunere date de judecător, iar după sentinţă fiind de
asemenea supuşi unui regim privativ de libertate.
Casele de vagabondi erau închisorile corecţionale! Fapt mărturisit şi
de Gr.I. Dianu, director general al închisorilor Vechiului Regat, în lucrarea
Istoria închisorilor din România3, publicată în 1900: este de observat aci,
că, de şi codul penal, în art 219, vorbeşte despre un stabiliment anume
Despre vagabondi, Discursul d-lui G.N. Raicoviceanu, procuror general la Curtea de
Apel Galaţi, Ţinut cu ocasia deschiderei anului judecătoresc 1898-1899, Bucuresci,
Imprimeria Statului, 1898, p. 32.
3
Gr. I. Dianu, Istoria închisorilor din România: studiu comparativ, Legi şi obiceiuri,
Bucureşti, Tipografia Curţii regale, F. Gobl FII, 1900, p. 77.
2
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pentru cei declaraţi vagabonzi, aceştia, însă, în lipsa unui asemenea
stabiliment, au fost şi sunt ţinuţi prin aresturile preventive şi de corecţiune,
ca ori-ce arestat pentru delictele comune.
Se cuvine a se puncta regimul de viaţa dintr-o închisoare
corecţională. Legea asupra regimului închisorilor din 18744 în articolui 18
preeizează că: osândiţii... vor locui în deosebi prin chilii îndestul de
spaţioase, sănătoase şi bine aerate. În zilele de lucru ei pot fi întruniţi prin
seli seu ateliere comune, dar sunt îndatoraţi să se supună la regula tăcerei.
Tratamentul fizic era acelaşi pentru toate închisorile. Ca hrană aveau: de fiăcare individ: 900 grame pâine (mălaiul de la 1893 s’a desfiinţat), 180
grame de carne, în zilele de dulce, şi diferite legume în zilele de post
precum: fasole, linte, mazăre seu bob, şi de două ori pe săptămână câte o
jumate varză acră, în care zile nu li se dă fasole. Apoi ceapă, sare, ardei, în
anume cantitate şi 60 kilograme tărâţe, la suta de aresaţi pe lună, pentru
borşi. La Crăciun şi la Paşci li se dă câte 300 grame vin de individ. La
pasci li se dă şi câte două ouă roşii, iar îmbrăcămintea se compunea: din
trei cămăşi şi două perechi de ismene pe fiă-care an, şi din sucman( zeghe),
o pereche bernevici (iţari) şi un bonet pe duoi ani. Zeghea, iţarii şi bonetul
sunt făcute din aba sură, vărgată cu negru. Ca încălţăminte, toţi arestaţi
poartă opinci. Toţi arestaţii dorm în paturi comune pe rogojni şi’şi pun
capul pe perne de paie, avend şi o pătură pentru acoperit. Toate închisorile
se încălzesc cu lemne, era iluminatul se face cu petroliu.
Motivele care au determinat legiuitorul să reglementeze în acest fel
vagabondajul pot fi lansate doar ca ipoteze: scara redusă a fenomenului,
preeminenţa numerică a altor infracţiuni ce necesitau o legiferare mai
detaliată şi stringentă sau conştientizarea faptului că statul nu a creat
condiţiile necesare pentru ca fiecare membru al său să-şi poată procura
condiţii propice de trai.
Cert este că, deşi dorinţa legiuitorului a fost să preîntâmpine şi să
prevină vagabondajul, el nu a asigurat şi crearea instituţiilor, a structurilor
care să facă posibilă aceasta. În realitate, lucrurile au luat altă turnură. Pe
lângă faptul că în locul caselor de vagabonzi erau folosite inchisorile de
corecţie şi vagabonzi erau supuşi aceloraşi condiţii ca şi delicvenţii, litera
legii a nu a fost respectată, învăţarea unui meşteşug fiind imposibilă, căci
din personalul închisorilor nu făceau parte învăţători sau maiştri şi nici nu
era prevăzut un program de instruire.
Legea asupra regimului închisorilor din 1874, în C. Hamangiu, Legi uzuale, vol. I,
Bucureşti, 1903.
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Siguranţa meselor zilnice, îmbrăcămintea, adăpostul şi căldura
oferite iarna, au constituit probabil pentru vagabonzi sfârşitului de secol
XIX, o ispită prea mare. Preţul libertăţii era minim, comparativ cu cel al
vieţii!
2. Legea pentru înfrânarea vagabondajului şi cerşetoriei şi
pentru protecţiunea copiilor din 4 iulie 1921
Vespian V. Pella5, profesor de drept penal al Universitatea din Iaşi,
afirmă în 1921, că: de la 1864 şi până astăzi, dispoziţiunile din codul penal
privitoare la vagabondaj erau foarte rar aplicate, fiind aproape căzute în
desuetudine. Şi aceasta era întradevăr o problemă! Imediat după război,
numărul vagabonzilor şi cerşetorilor a crescut considerabil, străzile marilor
oraşe şi în special a capitalei fiind pline de văduve, orfani, invalizi, copii
naturali, dar şi dezrădăcinaţi, persoane venite de la sat pentru a-şi găsi de
lucru.
Pe de altă parte odată cu Marea Unire din 1918, legislaţia din vechiul
Regat este extinsă şi asupra teritoriilor proaspăt alipite. Necesitatea adoptării
unei legi care să stopeze acest flagel social, aplicabilă în toate provinciile
României Mari, este mai mult decât evidentă. Astfel în 1921, se înfiinţează
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi la 18 iunie 1921 se va
vota în unanimitate în Camera Deputaţilor, fără o dezbatere publică
prealabilă, Legea pentru înfrânarea vagabondajului şi cerşetoriei şi pentru
protecţiunea copiilor.
Prin această lege se încearcă completarea dispoziţiilor Codului Penal
privitoare la vagabondaj, reprimându-se în acelaşi timp cerşetoria, care până
în acel moment rămânea nepedepsită: De asemenea, prevedea câteva măsuri
în vederea apărării minorilor. Vom trece în revistă prevederile menţinute şi
cele modificate din Codul Penal de la 1864.
Prima deosebire substanţială se regăseşte în articolul 1 al acestei
legi, precizându-se că vagabondajul şi cerşetoria sunt interzise în tot
cuprinsul ţării fiind considerate delicte. În articolul 2 se reproduce definiţia
din Codul Penal a vagabondului, dar se iau în considerare şi situaţiile
speciale, cum ar fi imposibilitatea în care se găsesc anumite persoane de a
exercita o profesiune sau meşteşug.
Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi considerat vagabond
sunt atât în Codul Penal de la 1864, cât şi în legea din 4 iulie 1921: lipsa
Pella Vespasian, Vagabondajul şi cerşetoria:(observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921),
Ed. Tipografia Gutemberg, Bucureşti, 1921.
5
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domiciliului, lipsa mijloacelor de hrană şi lipsa de profesiune. Nu vom intra
în detalii de analiză juridică cu privire la relevanţa acestor condiţii, deşi cu
siguranţă ar prezenta interes.
Tot în articolul secund, este lărgită sfera celor consideraţi vagabonzi.
Astfel, persoanele care îşi procură hrană practicând sau înlesnind pe cale
publică acţiuni sau jocuri imorale, meserii degradatoare sau în sfârşit ori
ce alte acte ilicite pentru cari nu li s’a aplicat vre-o altă pedeapsă, intră sub
incidenţa aceleiaşi legi. Pedepsele vagabondajului devin aplicabile şi pentru
alte infracţiuni precum: prostituţie, jocuri de noroc, cămătărie.
În cel de-al treilea articolul se precizează definiţia juridică a
delictului de cerşetorie: Se considera cersetori, pasibili de pedeapsa în
sensul acestei legi, orice persoana apta pentru oarecare munca şi care,
având mijloace de existenta, sau putându-şi-le procura, face apel - din
obisnuinta - la caritatea publica, cu scopul de a realiza beneficii personale,
în orice mod şi în orice loc. În Codul Penal din 1864, cerşetoria nu era
incriminată. Apariţia acestei situaţii sociale îl determină pe legiuitorul
interbelic să coreleze măsurile legislative cu realitatea.
Spre deosebire de Codul Penal, legea prevede că nimeni nu poate fi
declarat vagabond sau cerşetor dacă nu are cel puţin 10 ani. Astfel, intră sub
incidenţa legii copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 16 ani, care erau excluşi în
cazul legiuirii din 1864. Acest lucru înseamnă că statul nu va aplica
sancţiunile prevăzute pentru vagabondaj, ci îi va trimite în case de copii sau
instituţii de asistenţă socială. Totuşi, articolul 39 al acestei legi pedepseşte
cu munca într-o colonie corecţională de la 6 luni la 2 ani pe aceia care
îndeamnă copii să cerşească,.
Pedepsele pentru vagabondaj sunt privative de libertate, iar
detenţiunea se execută în colonii de munca, pe o durata care, în caz de
recidivă repetată, poate ajunge până la 5 ani. Pentru cerşetorii şi vagabonzii
infirmi şi bătrâni sunt create ospicii de infirmi, in care aceştia sunt internaţi
fără a fi constrânşi la vre-o muncă, alături de alţi bătrâni, infirmi,
nevoiaşi,care singuri fără a fi cerşetori sau vagabonzi vor cere ocrotirea
asistenţei sociale.
Transformarea este mai mult decât evidentă. Vagabonzii şi cerşetorii
sunt incluşi odată cu legea din 1921 în categoria persoanelor nevoiaşe şi
neajutorate, spre deosebire de catalogarea anterioră ce îi considera
delicvenţi.
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3. Codul penal Carol II din 1937
Prin Codul Penal din 18 martie 1936, intrat în vigoare la 1 ianuarie
1937, legea pentru înfrânarea vagabondajului si cerşetoriei se abrogă. Din ea
nu a mai rămas în vigoare decât art. 21 în parte ce se ocupă de vagabonzii şi
cerşetorii inapţi de muncă, care au rămas a fi puşi la dispoziţia asitenţei
sociale.
Codul penal Carol II, din 18 martie 1936 în art.138-154 se ocupă de
minorul delicvent, căruia în faţa societaţii şi a justiţiei îi crează o situaţie
specială, ţinând în largă masură seama de latura fizico-patologica şi medicosocială a problemei. Codul împarte minoritatea in copil de până la 14 ani şi
adolescent de la 14 la 19 ani, şi se îngrijeşte nu de penalitatea minorului, ci
de îndreptarea lui. Copilul nu este responsabil pentru faptul penal comis. De
asemenea adolescentul nu este responsabil de infractiunea comisa, în afară
de cazul în care se poate proba că în momentul săvârşirii faptei a lucrat cu
discernământ. Cu toate acestea, instanţa este datoare să constate faptul şi
modul cum a fost savârşită infracţiunea, luând în considerare informaţii
despre:
1. starea fizică şi morală şi antecedentele copilului sau
adolescentului
2. condiţiile în care acesta a fost crescut şi a trăit
3. situaţia morală şi materială a familiei sale
Cand există o îndoiala asupra stării fizice sau mintale a copilului sau
adolescentului se procedeaza la analiza medicala.
Pe baza informaţiilor instanţa poate lua faţa de copilul sau
adolescentul lipsit de discernământ una din urmatoarele masuri de corecţie
sau eductive:
1. îl poate incredinţa familiei, căreia îi atrage atenţia ca pe viitor
să-l aiba în deosebită supraveghere, iar dacă frecventează o instituţie de
învăţământ, încunoştiinţează şi autoritatea şcolara ca să-l dojeneaca, sau să
ia măsuri disciplinare prevăzute în regulamentul şcolii.
2. în lipsa familiei sau când aceasta nu prezintă garanţii suficiente
de moralitate îl poate încredinţa unei rude mai apropiate, care va primi
sarcina supravegherii copilului.
3. în lipsa acesteia îl poate încredinţa unei persoane onorabile, unei
societăţi de patronaj sau unei instituţii publice sau private, autorizate de Stat
cu acest scop, şi numai dacă aceste persoane sau instituţii ar accepta o
asemenea însarcinare.
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4. când nici una dintre aceste măsuri nu se pot aplica, instanţa
poate decide ca educaţia copilului sau adolescentului să fie încredinţată
Institutului de educaţie corectivă.
Până la data hotărârii instanţa poate încredinţa pe minor unei
societaţi de binefacere sau patronaj. Dacă aceşti copii si adolescenţi sunt
anormali, intarziaţi sau bolnavi pot fi trimişi, după obţinerea avizului unui
medic specialist, într-un ospiciu, azil sau sanatoriu, unde vor primi îngrijirile
necesare până la însănătoşire.
Dacă instanţa constată că adolecentul în momentul săvârşirii
infracţiunii a lucrat cu discernământ poate aplica următoarele măsuri de
siguranţă sau pedepse:
1.măsuri de siguranta:
a. libertatea supravegheată
b. educaţia corectivă
2. Pedepse.
a. mustrarea
b. închisoarea corecţională sau detenţiunea simplă
Ca urmare a adoptării Codului Penal Carol II s-au creat tribunalele
speciale de minori, vagabonzii fiind supuşi aceluiaşi tratament ca şi
delicvenţii minori în pericol moral şi s-au înfiinţat societaţile de patronaj.
Modalitatea cea mai rapidă şi importantă prin care statul poate
impune schimbarea unei conduite este normare, legiferarea. Din analiza
precedentă se observă cu uşurinţă cum perspectiva asupra vagabondajului,
nu doar ca infracţiune, ci şi ca situaţie socială, suferă transformări, între
1865-1937.
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Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială
Cristian Măduţa,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX reprezintă o
perioadă de schimbare istorică radicală în Europa. În centrul Europei se
afirmă două puteri, şi anume Italia şi Germania, care nu erau incluse în
sistemul politic european. Marile puteri europene aflate la marginile
Europei, Rusia la est, Anglia şi Franţa la vest, au suferit profunde
transformări. „Cea mai mare schimbare a suferit-o Franţa după acel année
terrible, un an fatal, îngrozitor. Experienţa traumatizantă a predării
regimentelor franceze la Sedan, asediul Parisului, înfrângerea în faţa
armatelor germane aliate, pierderea Alsaciei şi Lorenei, revolta Comunei din
Paris şi tulburările interne au fost depăşite de elita liberală, laică a
Republicii a III-a prin educarea unui spirit naţional, menit să întărească
unitatea naţională”1.
Schimbările de pe continent au obligat Anglia, marea putere
colonială, să regândească valoarea şi puterea sa de imperiu multicontinental. Se credea că întoarcerea la legăturile tradiţionale, confirmate, la
armonia unui singur popor - deci reunirea celor two nations - reprezenta
interesul tuturor. Pentru aceasta păreau să existe două căi: pe de o parte, o
rezolvare treptată a problemelor sociale, pe de altă parte, crearea unui
imperiu britanic susţinut de mândria naţională, care să domine întreaga planetă.
Statul era perceput ca o garanţie a echilibrului intern şi a forţei
externe a Marii Britanii. Statul s-a implicat puternic în consolidarea
teritoriilor coloniale ale Angliei pentru a crea în cele din urmă un imperiu
legitim şi constituţional, condus de la Londra. În anii dintre 1880 şi primul
război mondial, expansiunea colonială britanică era la apogeul
imperialismului; ea era mult mai scăzută procentual decât cea a rivalilor săi
- nu se punea problema construirii unor noi imperii coloniale, ci a comasării
unui teritoriu colonial uriaş, dobândit cu mult timp în urmă2. Programul unui
„imperialism constructiv”, respectiv făurirea unui imperiu cum n-a mai
Hagen Schulze – Stat şi naţiune în istoria europeană, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pp.
223-224.
2
The Oxford Illustrated History of Britain, editor: Kenneth O. Morgan, University Press,
Oxford, 2000, pp. 507-508.
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existat încă pe lume. Imperialismul, interesele naţionale şi democraţia
păreau din acest punct de vedere aspecte diferite ale aceleiaşi dorinţe: de a
salva naţiunea de la declinul pe care îl pregăteau ameninţător antagonismele
de clasă şi socialismul, pe plan intern, şi concurenţa crescândă a Germaniei,
dar şi a Franţei şi a Rusiei, pe plan extern3.
O problemă importantă din politica internă a Germaniei era
„consolidarea internă a imperiului”, găsirea unui echilibru de ordin naţional
între grupările sociale şi interesele lor opuse. Odată cu formarea noului stat
naţional german a apărut problema minorităţilor, căci exista un număr mare
de francezi, polonezi şi danezi în rândul populaţiei, iar în ceea ce îi priveşte
pe evrei, rolul lor era deosebit de controversat. Politica lui Bismarck încerca
să rezolve problema discriminând aceste grupuri, altădată integrate ca
făcând parte dintr-un stat monarhic suveran. La integrarea naţională a
Germaniei, a contribuit în primul rând armata. Ea se considera unicul garant al
statului şi al monarhiei, nu doar în faţa pericolelor externe, ci şi a celor din interior, în
faţa social-democraţilor, catolicilor şi liberalilor.
Principalul motiv era faptul că „consolidarea imperiului pe plan intern”
rămăsese în urmă. Germania era în continuare divizată, vechea divizare teritorială şi
confesională deveniseră la fel de acute ca şi diferenţele sociale profunde create în
urma industrializării între industrie şi agricultură, între nobilime şi burghezie, între
capital şi muncă. Partidele politice, care ar fi trebuit să perceapă şi să echilibreze
aceste contradicţii, nu erau pregătite pentru această sarcină, nu în ultimul rând din
cauza faptului că, prin constituţie, erau scutite de responsabilitatea politică şi, prin
urmare, şi de necesitatea de a face compromisuri, străduindu-se să facă mai degrabă
un program filosofico-ideologic decât o politică pragmatică4.
Oricât de diferit ar fi tratat statele naţionale europene la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, tensiunile interne şi
pericolele din exterior, fie ele reale sau doar imaginare, amprenta epocii era
vizibilă dincolo de toate diferenţele. Odată cu dizolvarea vechiului sistem
politic european a crescut şi teama în faţa pericolului generat de tendinţele
imperialiste ale marilor puteri, pe de o parte şi de tendinţa de eliberare
naţională a popoarelor, îndeosebi ale celor înglobate în imperiul AustroUngar. Temerile şi nesiguranţa s-au acutizat spre începutul secolului XX,
pentru a deveni o viziune ameninţătoare ce a cuprins fără excepţie întreaga
Europă până la începutul războiului.

3

Ibidem, p. 509.
Hermann Keyserling – Analiza spectrală a Europei, Editura Institutul European, Iaşi,
1993, p. 273.
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Ca structură etnică, Austro-Ungaria era un imperiu multinaţional în
care naţiunile germană şi ungară erau dominante, iar douăsprezece
naţionalităţi, printre care şi românii, reprezentau două treimi din populaţia
imperiului. Aceste naţionalităţi nu beneficiau nici de structură politică
proprie, nici de autonomie teritorială. De asemenea, viaţa culturală era
ameninţată, iar de învăţământ superior nu se putea vorbi. Prin urmare,
tensiunile existente între naţiunile dominante şi celelalte naţiuni, care erau
socotite duşmani Imperiului s-au acutizat.
Ei bine, aceasta era situaţia pe care o cunoştea Vasile Goldiş, desigur
un luptător şi un duşman al Imperiului. Pe de altă parte, cele două naţiuni
dominante, germană şi maghiară, s-au dovedit incapabile de a găsi o soluţie
la revendicările celorlalte naţionalităţi, astfel încât acestea s-au desprins din
graniţele imperiului şi au format state naţionale proprii, iar românii
transilvani au optat pentru unirea cu România, stat naţional existent.
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Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada celei de-a
III-a Republici (perspectivă imagologică)
Andrei Păvălean,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Rezumat
Acest articol îşi doreşte să creeze o imagine de ansamblu a politcii
interne franceze din perioada celei de-a III-a Republici cu accent în special
pe perioada 1890-1900. Pe lângă evenimentele care vor fi înlănţuite din
punct de vedere cronologic, vom încerca şi o scurtă analiză de tip
imagologic prin care să evdenţiem imaginea Franţei care ne este redată şi
prezentată în principalul organ de presă al vremii din Transilvania şi anume
Gazeta de Transilvania. Printre altele nu ne propunem doar prezentarea
factologică a evenimentelor petrecute pe scena politică franceză în perioada
studiată ci şi un scurt tratat de imagologie o altfel de prezentare, forţând
puţin o imagine a Franţei prin ochii presei din Transilvania de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. De asemenea, ceea ce
vom surprinde vor fi principalele direcţii din politica internă franceză,
imaginea principalelor personalităţi politice din Franţa în special a
preşendinţilor din a III-a Republică. Totodată din punct de vedere
metodologic am încercat să trecem prin filtrul aparatului critic toate sursele
folosite şi citate, un loc aparte fiind reprezentat sursele de presă care
reprezintă în acelaşi timp şi un element de originalitate al lucrării de faţă.
Cuvinte cheie: Franţa, imagologie, Gazeta de Transivania, republică,
politică
Atunci când vorbim despre viaţa politică din Franţa în perioada
studiată şi anume între anii 1890-1900 ne putem referi la o sumedenie de
aspecte cum ar fi: politica internă franceză, disputele dintre opoziţie şi
putere, poziţia Franţei în ceea ce priveşte politica externă, alegeri sau crize
ministeriale. Din toate acestea vom încerca în acest articol să analizăm din
perspectivă imagologică situaţia politică din Franţa la cumpăna dintre
secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Înainte de a trece însă la subiectul propriu515

zis merită să amintim şi câteva aspecte despre cine ocupa funcţia de
preşedinte al Franţei la începutul anului 1890.
Astfel că dintre preşedinţii Republicii franceze, Sadi Carnot este
probabil, acela care a putut să invoce cele mai notabile ascendenţe familiale
din punct de vedere politic şi intelectual. O activitate importantă a viitorului
preşedinte se desfăşoară în timpul războiului franco-prusac (1870-1871),
când Carnot ocupă mai multe funcţii guvernamentale şi administrative fiind
ales totodată la finele anului 1871 ca deputat1. Ascensiunea la preşedinţia
republicii apare într-un mod oarecum neaşteptat, deoarece după demisia lui
Jules Grevy şi-a depus candidatura o personalitate marcantă a aripii
moderate a partidei republicane şi anume Jules Ferry. Sadi Carnot va
candida împotriva acestuia şi câştigă în urma retragerii candidaturii aparent
inexplicabile a lui Jules Ferry2. În perioada mandatului lui Sadi Carnot,
Franţa se confruntă cu o criză la nivel politic şi anume atacurile dreptei şi
ale adepţilor generalului Boulanger, personalitate importantă şi influentă în
politica franceză.
Imaginea pe care o lasă Franţa la începutul ultimului deceniu din
secolul al XIX-lea este imaginea unui haos din punct de vedere politic fapt
semnalat şi preluat chiar de presa românească din Transilvania. Astfel în
paginile Gazetei de Transilvania ne este redată situaţia din parlamentul
francez care de multe ori devine tensionată mai ales datorită susţinătorilor
generalului Boulanger care sunt cei mai activi şi mai aspri contestatari ai
puterii şi ai preşedintelui Sadi Carnot. Totodată această aprigă opoziţie prin
mişcările de stradă sau simple întruniri atacă violent puterea şi încearcă
uneori să provoace formal la revoluţie sau la un război de revanşă dus
împotriva Germaniei. Pe undeva această aripă mai radicală se bucură şi de o
oarecare simpatie, venită din rândurile populaţiei franceze chiar de sprijinul
populaţiei din Paris, nu de puţine ori fiind amintite demonstraţii împotriva
guvernului şi a preşedintelui. Totuşi merită spus faptul că ne aflăm într-o
perioadă tulbure a istoriei Franţei care vine după înfrângerea în faţa
Germaniei la 1871, iar Franţa trăieşte o epocă marcată de conspiraţii, care se
văd de pretutindeni, de o puternică dorinţă de răzbunare împotriva
duşmanului devenit deja tradiţional.
Un alt eveniment destul de important de la începutul anului 1890 ar
fi alegerile consilului comunal din Paris. Aşadar pentru a fi mai exact la data
de 10 februarie 1890 au loc alegerile suplinitoare aşa cum le denumeşte
Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Preşedinţii Franţei Editura Universalia/Dialog,
Craiova, 1991, p. 71.
2
Ibidem, pp.71-72.
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presa epocii, iar boulangiştii raportează o victorie destul de clară reuşind să
învingă în toate cercurile politice importante cum ar fi Saint-Denis sau
Newily3.
Pe lângă rezultatul alegerilor foarte importantă este reacţia presei
franceze şi modul în care analizează acest eveniment. Cele mai multe organe
de presă vedeau în rezultatul acestor alegeri un dezastru din punct de vedere
politic, de exemplu ”Republique Francaise” susţine că rezultatul e foarte
trist pentru parizieni şi pentru Paris care deja era un oraş dejosit în timp ce
”Autorite” zice că Parisul a întors spatele republicii parlamentare4. Desigur
aceste reacţii erau pe undeva de aşteptat datorită faptului că ambele organe
de presă citate mai sus erau aservite partidei republicanilor. Pe lângă acest
lucru presa ne mai redă şi imaginea de ansamblu ce ar rămâne în urma
rezultatului acestor alegeri. Totuşi aceste reacţii nu îi vor împiedica deloc pe
câştigători să sărbătorească victoria cu mult fast şi cu demonstraţii în faţa
operei din Paris.
Dacă ar fi să analizăm mai în amănunt, aceste alegeri nu fac altceva
decât să alimenteze şi mai mult conflictul dintre putere şi opoziţie dar şi o
adâncire a crizei politice în Franţa deoarece din punctul nostru de vedere
dacă republicanii ar fi repurtat un succes exista un oarecare control, o
stabilitate la nivel administrativ în Paris.
Pe lângă alegeri în Franţa întâlnim un fenomen destul de frecvent în
politică şi anume crizele ministeriale. Acestea ne sunt redate prin
intermediul presei care observă adevărate scandaluri, conflicte de interese
sau intrigi în sânul guvernului francez. Crizele minsteriale, apar din cauze
care mai de care mai diverse. Un exemplu în acest sens ar fi criza
ministerială din martie 1890 pe când prim ministru al Franţei era Pierre
Tirard şi care izbucneşte din raţiuni internaţionale. Mai exact apar dispute în
privinţa participării Franţei la conferinţa ştiinţifică de la Berlin, conferinţă
ce urma să aibă loc tot în 1890. Disputa apare între prim ministru citat mai
sus şi ministrul care deţinea portofoliul internelor, acesta din urmă se opune
vehement participării Franţei la conferinţă5.
Aceste dispute apar destul de frecvent, iar soluţia cea mai des
întâlnită era demisia sau se făcea apel la intervenţia preşedintelui Franţei
care era un fel de arbitru din politica internă. În cazul de faţă participarea
Franţei la conferinţa ştiinţifică de la Berlin pare a fi doar un pretext,
deoarece situaţia va lua o întorsătură cu totul aparte disputa devenind tot
Gazeta de Transilvania, anul LIII, 1890, nr. 31, 9/21 februarie, p. 2.
Ibidem, p. 3.
5
Idem, nr. 41, 21 februarie/5 martie, p. 1.
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mai acerbă, iar totul se va încheia cu demisia primului ministru Pierre
Tirard. Preşedintele va numi alt prim ministru în persoana lui Charles de
Frecynet care se va dovedi pentru o perioadă pe placul guvernului. În linii
mari cam aceasta era şi imaginea unei crize ministeriale, apărea cam de
nicăieri, continua cu o dispută, se solda cu o demisie şi se încheia cu o
intervenţie a preşedintelui republicii. Imaginea pe care ne-o lasă asemenea
evenimente este aceea de dezordine şi instabilitate politică. Franţa va trece
prin mai multe crize ministeriale spre sfârşitul secolului al XIX-lea acestea
fiind destul de mediatizate de presa epocii dar în fond analizate păstrează
acelaşi tipic şi scenariu enunţat puţin mai sus.
Pe lângă disputele din cabinetul francez, preşedintele Franţei se
bucură de o imagine pozitivă, în presa epocii fiind descrise de multe ori
vizite ale lui Sadi Carnot în provincie unde era aşteptat de oficialităţi locale
dar şi de zeci de mii de oameni. Un exemplu edificator ar fi din aprilie 1890
când preşedintele la întoarcerea sa din călătoria prin Franţa trece prin gara
de la Grenoble şi este aşteptat de peste 10.000 de oameni care vor să îl
salute6. Totodată se poate vorbi de o popularitate a preşedintelui în rândul
maselor de oameni şi doar de un simplu arbitru în cadrul disputelor din
guvernul francez. Această chestiune a popularităţii este importantă deoarece
vom vedea pe parcurs nu toţi preşedinţii se vor bucura de o susţinere a
populaţiei motivele fiind dintre cele mai diverse.
La această imagine a preşedintelui Franţei putem spune că ar putea
concura imaginea generalului Boulanger cunoscut pentru patriotismul şi
radicalismul său. Generalul era foarte cunoscut deoarece a luptat şi el în
războiul franco-prusac dar mai ales pentru implicarea lui în politica franceză
naţionalismul său dus la extrem făcându-l celebru printre francezi.
Presa franceză radicală îi face un portret generalului de adevărat
luptător pentru naţiunea franceză amintind de fiecare dată de faptul că
Boulanger se prezenta oriunde îmbrăcat în uniformă militară. Totodată
exista şi o mare masă de partizani ai generalului unii dintre ei prezenţi şi în
parlamentul francez, aceştia reprezentau în general partea radicală fiind mai
mereu în opoziţie şi intrau des în conflict cu republicanii moderaţi care erau
de partea puterii. Desigur ca tabloul să fie complet generalul Boulanger avea
şi un organ de presă care îi susţinea şi reda acţiunile sale într-o notă
favorabilă, este vorba de ziarul ”Cocarde”.
Pe lângă aceste tabere rivale de pe scena politică internă, numai în
Franţa de sfârşit de secol al XIX-lea se întâmplă tot felul de fenomene care
6

Idem, nr. 88, 19 aprilie/1mai, p. 1.
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mai de care mai diverse şi mai periculoase pentru actorii politici ai vremii.
Un exemplu, l-ar putea reprezenta chiar sărbătorirea zilei naţionale a Franţei
din 1890 când conform surselor sărbătoarea naţională a decurs în mod
strălucit dar la întoarcerea preşedintelui Sadi Carnot la palat un individ a
scos un revolver şi a tras un foc în aer, acesta din urmă fiind şi arestat7. Până
la urmă, se va dovedi că evenimentul va fi un simplu foc de paie deoarece
nu au existat victime dar acest fenomen al atentatului nu va apune foarte
curând din contră va deveni tot mai popular, iar mai toate atentatele ce vor
urma în Franţa se vor îndrepta întâmplător sau nu spre reprezentanţii puterii.
Pe lângă acest evenimente, Franţa de sfârşit de secol XIX este una
plină de conspiraţii dar şi plină de dorinţa de revanşă faţă de Germania. Deşi
au trecut aproape 20 de ani de la încheierea războiului franco-prusac,
francezii nu puteau uita umilinţa trăită în urma înfrângerii din anul 1871.
Totodată pentru o securitate sporită a statului francez. ministerul de
război va da ordin să se pună în aplicare legea asupra organizării armatei
teritoriale. Prin această nouă lege de recrutare, se impune serviciul militar de
25 de ani, până la această lege serviciul militar era de 20 de ani. Datorită
acestei legi se considera, că efectivul armatei teritoriale va creşte foarte
mult. Se poate spune că prin această iniţiativă legislativă se dorea
securitatea naţională, deşi în acea perioadă mulţi vedeau în aceste măsuri
posibile pregătiri de război ale armatei franceze. Acest lucru a fost alimentat
şi de exerciţiul prin care s-a dat ordinul de mobilizare de către ministerul de
război în vara anului 1890. Exerciţiul consta în comunicarea prin staţiile
telegrafice de pe tot teritoriul Franţei a următoarelor cuvinte: ”război,
recrutaţie-mobilizare”8. Dacă avem în vedere că pe teritoriul Franţei erau
aproximativ 10.000 de staţii telegrafice rezultatul pentru acele timpuri a fost
un real succes deoarece conform raportului oficial a fost nevoie de aproape
3 ore pentru ca să se dea în toată Franţa ordinul de mobilizare.
Aşadar în urma acestor măsuri ne-ar putea rămâne imaginea Franţei
care doreşte o cât mai bună securitate naţională dar care este pregătită şi de
un atac în caz de război prin mărirea efectivelor de trupe. Tot ca o măsură
internă ce priveşte un eventual conflict militar banca Franţei în cazul unei
mobilizări generale putea pune la dispoziţia guvernului francez un stoc de
1206 milioane franci în aur şi 1245 milioane franci în argint. Toate aceste
semnale fie ele economice sau militare ne arată în ce măsură era pregătită
Franţa pentru un eventual război de revanşă dus împotriva Germaniei şi care
Idem, nr. 149, 4/16 iulie, p. 3.
Idem, nr. 185, 18/30 august, p. 2.
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era dorit mai ales de simpatizanţii generalului Boulanger. Anul 1890 se
încheie în Franţa pe plan politic cu o tradiţională de acum criză ministerială.
În urma unor combinaţii ce implică aproape toate cercurile politice franceze
primul ministru Charles de Frecynet este nevoit să demisioneze, dar acesta
îşi va păstra portofoliul de ministru de război.
În linii generale cam acesta este începutul ultimului deceniu al
secolului al XIX-lea în plan intern în Franţa, în care întâlnim o societate cât
se poate de diversă, o clasă politică instabliă aflată în plină schimbare, de
asemenea cercuri politice dubioase care de foarte multe ori puneau la cale
comploturi care duceau la schimbări politice de vârf cum ar fi schimbările
dese de prim miniştrii. În aceste condiţii populaţia franceză se va manifesta
din ce în ce mai des prin mişcări de stradă, devenind oarecum şi un
instrument de manipulare al unor partide politice.
Anul 1891 debutează, într-un mod clasic din punct de vedere politic
şi anume cu şedinţa parlamentului francez. În prima şedinţă din noul an se
alegeau preşedintele şi mai apoi vicepreşedinţii parlamentului. În ciuda
disputelor de pe scena politică franceză, de cele mai multe ori preşedintele
parlamentului era reales doar în cazul vicepreşedinţilor apăreau unele
interese pentru propulsarea anumitor persoane. Din punctul de vedere al
reprezentării partidelor în parlamentul francez, cu siguranţă republicanii prin
cele două aripi moderaţii şi radicalii ocupau locul cel mai de seamă. Politic
lucrurile nu se schimbă foarte mult, preşedintele Franţei reuşeşte să îşi
construiască în continuare o imagine favorabilă prin numeroasele vizite pe
care le face, în general cam pe tot teritoriul ţării.
Un episod interesant, se petrece în primăvara anului 1891 când
preşedintele republicii franceze Sadi Carnot face o călătorie în sudul Franţei.
Prin toate oraşele pe unde a trecut a fost întâmpinat cu bucurie din partea
poporului, inclusiv în oraşul său natal Limoges, unde entuziasmul a fost şi
mai mare cu toate că susţinătorii generalului Boulanger vor încerca o
manifestare şi vor striga ”Jos Carnot”9. Cu toată această imagine pozitivă
din jurul preşedintelui observăm, totuşi că această opoziţie persistă deşi
devine tot mai puţin numeroasă, contestatarii preşedintelui sunt prezenţi
cam peste tot unde este şi acesta. Totuşi această mică opoziţie va suferi, aş
zice eu o lovitură fatală în anul 1891 când generalul Boulanger se sinucide,
iar în urma acestui tragic eveniment susţinătorii lui vor fi destul de uşor
absorbiţi de celelalte cercuri politice franceze.

9

Ibidem, anul LIV, 1891, nr. 107, 12/24 mai, p. 2.
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Din perspectiva proiectelor de lege în camera deputaţilor se va pune
în discuţie chestiunea aprovizionării fortăreţelor, dar mai important pare a fi
proiectul guvernului francez în urma căruia fiecare muncitor francez după
vârsta de 30 de ani de lucru urma să primească o pensie anuală ce varia între
300 şi 600 de franci10. Totodată s-au stabilit şi cheltuielile pe care statul
francez le va avea în urma acestor măsuri şi anume cheltuielile anuale se
credea că nu vor depăşi suma de 100 de milioane de franci. Măsura era una
importantă pentru că deşi numărul anilor de lucru era considerabil suma ce
urma să revină fiecărui muncitor era destul de substanţială pentru un trai cât
de cât decent. Desigur aceste iniţiative legislative nu erau primite bine de
fiecare dată în parlamentul francez, de multe ori acestea constituiau
pretextul unui scandal politic între taberele rivale. Un asemenea episod s-a
petrecut chiar la ultima şedinţă ordinară a camerei franceze din iulie 1891,
când s-a discutat proiectul dotărilor şcolilor politehnice. Fostul prim
ministru Charles de Frecynet doreşte să îşi prezinte demisia din funcţia de
ministru de război deoarece proiectul său în ceea ce priveşte sporirea
creditului pentru şcolile politehnice nu fusese luat în calcul, dar revine
pentru că el consideră că o nouă criză ministerială nu ar fi benefică în timpul
vacanţei dintre sesiunile parlamentare. Ulterior va reveni asupra deciziei
rămânând astfel în funcţie. Proiectul ministrului urma să fie prezentat în
sesiunea din toamnă.
După cum putem observa de la an la an, pe scena politică franceză
obiceiurile şi practicile rămân în general cam aceleaşi, dispute peste dispute
şi ameninţări cu predarea portofoliul cum este şi în cazul prezentat mai sus.
Deşi se încearcă revenirea la o anumită stabilitate prin numărul consistent de
republicani prezenţi în parlament şi în guvern tensiunile din interiorul unui
anumit partid, duc la tradiţionalele crize parlamentare sau ministeriale.
Practic se încearcă revenirea la această stabilitate politică dar în fond nu
ştim cât se doreşte o înţelegere la nivelul cercurilor politice franceze.
Cum am amintit mai sus generalul Boulanger se stinge din viaţă în
anul 1891 în urma unui suicid. Totuşi acesta va fi comemorat în capitala
Franţei în cadrul unei adunări la care au participat aproximativ 4.000 de
persoane şi unde s-au ţinut şi o serie de discursuri patriotice îndreptate
împotriva germanilor11. Generalul va rămâne în memoria francezilor prin
faptele de vitejie şi eroism din timpul războiului de la 1870-1871 dar
sfârşitul tragic, îi va ştirbi oarecum din măreţie şi din glorie.
10
11

Idem, nr. 115, 23 mai/ 4 iunie, p. 3.
Idem, nr. 160, 19/31 iulie, p.1.
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Un alt moment ce ar merita amintit mai ales pentru imaginea pe care
o lasă Franţa ar fi vizita ministrului francez de război Charles de Frecynet de
la Toulon din toamna anului 1891. Vizita a fost făcută cu scopul de a
observa fortificaţiile din zona oraşului Toulon. Totodată această vizită nu
este întâmplătoare ea venind la scurt timp după ce în parlamentul francez s-a
pus în discuţie chestiunea reparaţiilor militare. Aşadar ministrul Charles de
Frecynet în urma acestei vizite va lăsa imaginea unei Franţe care doreşte
pacea între popoarele Europei dar care nu va aştepta să fie atacată şi chiar va
reacţiona, pentru a se apăra. Conform surselor vremii discursul ministrului
ar fi sunat astfel: ”Franţa primeşte din armată un sentiment de siguranţă ce
nu l-a avut de 20 de ani. În aceasta se vede o garanţie pentru un viitor mai
bun şi o garanţie pentru rangul pe care e hotărâtă să-l ia în Europa. Franţa nu
ameninţă pe nimeni doreşte pacea, dar ştie că cel mai sigur mijloc pentru
ajungerea ei constă în aceea ca să nu o aştepte de la nimeni şi să o
multumească aceasta sieşi şi respectul ce-l insuflă altora”12.
După cum putem observa din acest scurt discurs predomină
imaginea unei Franţe luptătoare şi doritoare de pace care însă se va baza pe
propriile mijloace şi forţe pentru dobândirea şi îndeplinirea obiectivelor
interne şi internaţionale. Dacă am forţa puţin aceste aspecte prin apelul făcut
la armată ar putea fi pe undeva şi un semnal de alarmă pentru cei care
doresc să înfrunte Franţa dar şi instaurarea unui sentiment de siguranţă care
să aibă ecou şi în rândurile populaţiei franceze. Acest sentiment ar reieşi din
faptul că armata franceză este pregătită pentru luptă pentru câştigarea şi
menţinerea păcii.
În ceea ce priveşte politica internă franceză lucrurile nu se schimba
prea mult de la un an la altul. Astfel anul 1892 debutează cu deschiderea
sesiunii parlamentare. Principalele obiective ale camerei franceze pentru
începutul anului 1892 erau rezolvarea chestiunilor vamale dar probabil cel
mai interesant proiect care urma să fie dezbătut era proiectul privitor la
reforma regulării dreptului de asociaţie. Mai exact acest proiect stabilea
condiţiile pe lângă care vor putea exista de aici înainte asociaţiile religioase,
adică ordinele călugăreşti. Acest proiect a fost lansat de către partida
radicalilor şi era îndreptat împotriva guvernului şi a bisericii. Din cauza
discuţiilor şi a disputelor iscate de acest nou proiect de lege vom avea parte
de o nouă criză ministerială în Franţa.
De această dată criza politică părea să fie una cu efecte mult mai
grave deoarece s-a ţinut un consiliu de miniştrii în care s-a hotărât ca
12

Idem, nr. 218, 2/14 octombrie, p. 1.
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întregul cabinet să-şi prezinte demisia. Ca de obicei demisia întregului
cabinet şi implicit a prim ministrului Charles de Frecynet a fost înaintată
preşedintelui republicii, Sadi Carnot.
Dacă până acum într-o criză ministerială din a III-a republică aveam
de a face cu un număr restrâns de personaje din diferite cercuri politice,
situaţia din anul 1892 pare a fi inedită şi fără precedent deoarece întreg
cabinetul intră în dispută cu partida radicală şi îşi depune mandatul. Faţă de
celelalte crize ministeriale aceasta diferă prin numărul celor implicaţi dar şi
prin cauzele care au dus la o asemenea criză. Aşadar căderea cabinetului
francez a pricinuit-o politica lui bisericeasă. Guvernul a contat prea mult pe
sprijinul şi amiciţia radicalilor care au început să cocheteze cu anticlericalii
şi astfel s-a iscat o criză ministerială fără precedent. Totuşi cauza care a
pornit criza ministerială, cum am amintit a fost proiectul de lege asupra
asociaţiilor religioase, care era compus în aşa mod încât fiecare partid
politic era în contra lui.
Republicanii radicali, considerau proiectul de lege că nu era destul
de radical fiindcă admitea cel puţin în principiu congregaţiile preoţilor,
pentru clericali era prea radical fiindcă, ar fi conţinut puncte care se
îndreptau direct în contra bisericii. În faţa acestei situaţii guvernul nu a dorit
ca legea asociaţiilor să fie privită ca un preludiu al separării bisericii de stat
şi astfel Franţa intra într-o situaţie care din punct de vedere politic părea a fi
fără ieşire.
Preşedintele Sadi Carnot avea acum o misiune foarte dificilă
deoarece trebuia să trateze cu diferiţi oameni politici care aparţineau
diferitelor partide politice şi care urmau să constituie viitorul guvern.
Tocmai de aceste greutăţi se loveşte preşedintele Franţei şi anume faptul că
toţi cei la care apelează sunt din partide politice rivale şi fiecare doreşte să-şi
impună influenţa cât mai clar. Interesele partidelor politice se lovesc şi de
interesele preşedintelui Franţei care nu dorea un guvern în care partida
republicanilor radicali să deţină o majoritate şi ar fi vrut să încredinţeze
formarea noului guvern republicanilor moderaţi care în concepţia lui Sadi
Carnot reprezentau o soluţie mai viabilă decât radicalii.
Totodată din combinaţiile politice pe care le făcea preşedintele
republicii nu ieşea din calcule şi fostul prim ministru care tocmai şi-a depus
mandatul Charles de Frecynet. În cele din urmă după multe discuţii, interese
şi dispute în care fiecare partid politic încerca să-şi impună influenţele se va
ajunge la o soluţie. De menţionat faptul că această criză ministerială va
produce şi rele impresii în presa internaţională, mai ales în presa germană
care speculează şi critică situaţia politică din Franţa. Astfel soluţia găsită de
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preşedintele Franţei era senatorul Loubes care a primit misiunea de a forma
noul cabinet din care însă nu vor lipsi două personaje cunoscute ale vremii
şi anume doi foşti prim miniştrii persoane influente în cercurile politice
franceze: Maurice Rovier ( prim ministru în 1887) şi Charles de Frecynet,
iar prim ministru va fi în cele din urmă Alexandre Ribot care devine un
personaj politic foarte cunoscut pentru sfârşitul de secol XIX şi începutul
secolului al XX-lea pentru numeroasele guverne în care este numit
preşedinte13.
Prin această soluţie se dorea o calmare a situaţiei care a degenerat în
politica internă franceză şi care părea a fi fără ieşire. Criza ministerială care
a durat aproape toată luna februarie a anului 1892 părea să fi luat sfârşit,
însă imaginea Franţei a avut de suferit mai ales pe plan internaţional unde
rivalii francezilor nu vor ezita să prezinte aceste evenimente politice într-o
lumină cât se poate de proastă pentru a evidenţia şi mai mult acest haos din
punct de vedere politic. Ar mai fi de menţionat faptul că pe tot parcursul
anului 1892 în Franţa nu se cunoaşte o nouă criză ministerială.
Desigur acest fenomen al crizelor politice îl vom întâlni şi în anii
următori însă amploarea crizei din 1892 va fi greu de atins. Totuşi criza nu
este receptată tocmai bine de ziarele clericale, care reacţionează împotriva
republicanilor radicali atât ziarul ”Figaro” cât şi ”Paix” spun că radicalii sau conjurat ca să aducă preoţimea la extrem şi prin aceasta să tulbure
armonia dintre stat şi biserică. Imaginea care ne rămâne în urma acestor
evenimente politice este aceea de conflict între biserică şi stat, imagine
alimentată de presă dar şi de mişcări de stradă din Paris, Nancy sau
Marsseille reprimate cu brutalitate de către autorităţi. Criza ministerială
pornită de la un proiect de lege se încheie uşor, uşor dar are un ecou pe tot
parcursului anului 1892.
Pe lângă mediatizata criză internă în luna mai a anului 1892 au loc
alegerile municipale în Franţa pentru alegerea consilierilor municipali.
Republicanii fie ei radicali sau moderaţi vor repurta o victorie clară şi
aşteptată câştigând cu totul 85 de comune14. Încă o dată republicanii
dovedeau că sunt cea mai importantă şi influentă forţă politică din Franţa şi
astfel vor deţine cele mai multe funcţii în urma acestor alegeri municipale.
Prin această majoritate dobândită de republicani în urma alegerilor
municipale din Franţa în a doua jumătate a anului 1892 situaţia politică
internă cunoaşte o oarecare stabilitate după ce în prima parte a anului
13
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Ibidem, anul LV, 1892, nr. 37, 16/28 februarie, p. 4.
Idem, nr. 98, 2/14 mai, p. 1.
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cunoaşte un adevărat haos politic. Însă în anul 1893 revin din nou crizele
ministeriale motivele fiind cele întâlnite deja încă din anul 1892. Şi de
această dată un proiect de lege va genera demisia premierului. Imaginea este
deja una clasică atunci când în interiorul cabinetului francez interesele devin
multiple, în cel mai scurt timp prim ministrul îşi depune mandatul, iar
preşedintele acceptă demisia. Schimbările de guvern sunt tot mai dese, iar
situaţia politică internă tot mai delicată. După cum am putut observa avem o
nouă imagine a crizei ministeriale. La fel ca şi în anul 1892 şi în 1893
situaţia degenerează tot de la un proiect de lege care devine astfel doar un
pretext pentru demisie. De exemplu criza ministerială din 1893 va fi
generată de proiectul de lege ce privea băuturile spirtoase, proiect pe care
senatul francez refuză să îl voteze, iar prim ministrul Ribot îşi depune
mandatul.
Din această stare a lucrurilor prezente în politica internă franceză ar
reieşi o imagine a interesului economic (mulţi politicieni francezi erau
implicaţi în afaceri cu băuturi spirtoase şi doreau să îşi exercite o anumită
influenţă în plan economic). Mai important decât aceste interese economice
ar fi reacţiile şi soluţiile propuse de presa vremii. Aşadar se vorbeşte în
Franţa că preşedintele Sadi Carnot ar chema în fruntea cabinetului francez
oameni noi care vor obţine mai apoi dizolvarea camerei. Pe undeva presa
specula dorinţa preşedintelui de a dizolva senatul francez. O altă teorie
propunea alegeri prezidenţiale sau alegerea în fruntea Franţei a unei
persoane militare, care să înlocuiască persoanele politice prezente deja în
fruntea ţării. Pe undeva s-ar putea spune că se dorea o persoană cu mână
forte care să conducă şi să se dezică de vechile structuri politice.
Imaginea ce ne rămâne în urma acestei situaţii este aceea de
schimbare la nivelul conducerii, personajele politice intră tot mai mult în
disgraţia populaţiei, presa alimentează mereu cu articole de propagandă prin
care se dorea ca această schimbare de pe scena politică internă din Franţa să
se facă într-un timp cât mai scurt. Mişcările de stradă şi evenimentele
violente apar tot mai des ciocnirile dintre protestatari şi poliţie fiind aproape
la ordinea zilei.
Anul 1894 este unul important deoarece se produce un eveniment
tragic şi foarte rar întâlnit în epocă, mai exact preşedintele Sadi Carnot este
asasinat şi astfel avem de a face cu o nouă criză internă în Franţa.
Atentatul asupra preşedintelui Franţei Sadi Carnot se petrece în data
de 24 iunie 1894 la Lyon în timpul unei serbări inaugurale al unei expoziţii.
În timp ce străbătea străzile oraşului în trăsură un tânăr de origine italiană sa repezit din mulţime asupra preşedintelui şi l-a străpuns cu un pumnal.
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Rana profundă a provocat o hemoragie internă puternică ce n-a putut fi
oprită şi astfel Sadi Carnot a încetat din viaţă. Ucigaşul a fost prins la scurt
timp, judecat şi în cele din urmă va fi executat.
În faţa acestei situaţii de criză, s-a reunit de urgenţă la palatul
Versailles adunarea naţională electorală formată din peste 800 de membrii
pentru a alege un nou preşedinte al Franţei. În atmosfera surescitată care a
urmat nemijlocit asasinării lui Sadi Carnot cel mai solicitat nume era acela a
lui Jean Paul Pierre Casimir-Perier caracterizat ca un om de mână forte şi
ales la 27 iulie 1894 în funcţia de preşedinte al Franţei. Totuşi alegerea lui
Casimir-Perier este destul de controversată el fiind votat de o majoritate
fragilă şi anume 451 de voturi, iar majoritatea necesară era de 423 de
voturi15. De asemenea alegerea sa a fost rău primită de cercurile politice de
stânga, de cea mai mare parte a presei franceze dar şi de către populaţie.
Cauza care a dus la un adevărat val de antipatie era bogăţia lui CasimirPerier. Acesta era descendentul uneia din familiile reprezentative ale marii
burghezii franceze şi posesor al unei averi considerabile.
Imaginea pe care o lasă încă din primele luni ale mandatului său este
aceea de om foarte bogat, implicat în afaceri dubioase şi care doreşte să se
îmbogăţească şi mai mult. Totuşi exagerările presei care susţinea stânga
extremă nu trebuie luate în calcul dar în acelaşi timp nu putem nega nici
starea materială foarte bună a lui Casimir-Perier. Valul de antipatie se
tranformă în scurt timp şi în mişcări de stradă, proteste şi chiar încercări de
atentat. Imaginea unui preşedinte nedorit de către popor este evidenţiat în
atentatul din august 1894 când comisarul de poliţie din Paris este ucis, iar
când făptaşul este prins declară, că preşedintele Casimir-Perier trebuie să
moară. Critica la adresa preşedintelui continuă după cum am amintit mai sus
şi în presă, iar cel mai celebru articol îndreptat împotriva lui Casimir-Perier
îl găsim în toamna anului 1894 scris de către un anume jurnalist care devine
astfel celebru Alfred Gerault-Richard. Acesta are un limbaj foarte dur la
adresa preşedintelui adresând şi unele insulte pentru care va fi şi condamnat
la un an de închisoare şi la plata unei însemnate amenzi.
Un sentiment de jignire personală a fost mai îndreptăţit să resimtă
Casimir-Perier în anul 1895, când jurnalistul care-l atacase aşa de grav şi
care fusese condamnat este eliberat şi este ales ca deputat într-o
circumscripţie pariziană16. Aceasta ar putea fi o imagine a neputinţei

Camil Mureşan, Alexandru Vianu, op.cit., p. 74.
Ibidem, p. 75.
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preşedintelui care se vede într-un fel chiar umilit de un individ care cu puţin
timp în urmă îl atacase în termeni foarte duri.
După câte ne-am putut da seama imaginea lui Casimir-Perier în faţa
opiniei publice este mai mult decât şifonată numele preşedintelui Franţei
fiind târât prin fel de fel de scandaluri cele mai multe fiind speculate la
maxim de presă. Toate aceste scandaluri se vor acumula şi în ciuda
formaţiei intelectuale a lui Casimir-Perier care era licenţiat în drept şi litere,
în urma respingerii de către senatul francez a unei propuneri a guvernului
preşedintele a crezut de cuviinţă să demisioneze din funcţia de preşedinte.
Totuşi ce rămâne în urma lui Casimir-Perier este încercarea de revizuire a
constituţiei lui Jules Grevy şi schimbarea statului de pură reprezentare a
preşedintelui în politica guvernamentală17. După demisia lui Casimir-Perier
avem de a face cu o intensă şi acerbă cursă electorală, iar adunarea naţională
electorală s-a întrunit din nou la Versailles pentru alegerea noului preşedinte
al Franţei. În lupta pentru funcţia de preşedinte s-au înscris trei candidaţi, iar
câştig de cauză are republicanul moderat Felix Faure care este primit cu
multă încredere şi simpatie de către presa franceză republicană.
Felix Faure un parizian la origine născut la 30 ianuarie 1841 a
participat la războiul franco-prusac 1870-1871 fiind distins pentru merite
deosebite în urma luptelor din Paris împotriva comunarzilor cu Legiunea de
Onoare18. Pe tot parcursul mandatului său va menţine relaţii foarte bune cu
Imperiul Ţarist şi se bucură şi de o oarecare simpatie din partea populaţiei.
Această simpatie sau popularitate nu durează însă foarte mult deoarece în
scurt timp izbucneşte afacerea Dreyfus, iar presa nu îl va cruţa pe preşedinte
sugerând pe undeva că îi acoperea pe vinovaţi. În această perioadă de sfârşit
de secol al XIX-lea avem a face cu o criză morală de o profunzime
nemaiîntâlnită, iar de aici rezultă imaginea unei lipse de credibilitate în
instituţiile republicii franceze. Cu toate că la începutul mandatului lui Felix
Faure situaţia politică internă a Franţei părea să intre pe un făgaş normal,
afacerea Dreyfus este ca o bombă cu fitil care e gata să explodeze în orice
moment.
Totodată moralitatea preşedintelui Franţei este pusă la îndoială el
fiind asociat de multe ori cu unele cercuri dubioase de exemplu la începutul
anului 1899, după încheierea unor audienţe Felix Faure a primit o vizită a
unei bune prietene, Jeanne-Marguerite Steinheil soţia unui pictor, cunoscută
în societatea pariziană pentru ”reputaţia ei furtunoasă”. Aceste aventuri ale
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei volumul 4. Naţionalismele şi concertul
European (1815-1919) Institutul European, Iaşi, 1998, p. 258.
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preşedintelui îi vor aduce şi sfârşitul deoarece în cursul întâlnirii din cauze
neclare Felix Faure se simte deodată foarte rău sunt chemaţi medicii care
pun diagnosticul de congestie cerebrală, iar în seara zilei de 10 februarie
1899 preşedintele Franţei încetează din viaţă. În urma acestei grave crize
interne vom avea parte de alegerea unui nou preşedinte în persoana lui
Emile Francois Loubet19.
Se poate spune că alegerea este făcută este una cât se poate de clară
deoarece Loubet este ales din primul tur de scrutin şi era recunoscut ca un
politician cu multă experienţă şi foarte influnent. Activitatea sa se
concentrează cel mai mult pe reviziuirea afacerii Dreyfus şi încercarea de
stabilizare a politicii interne franceze aflată într-o derivă continuă.
În linii mari prin aceste evenimente până acum se defineşte politica
internă în Franţa la sfârşit de secol al XIX-lea şi început de secol XX.
Totodată se pot desprinde mai multe imagini cum ar fi un dinamism politic
al partidelor importante, dispute care nu ajung la vreun punct comun,
imaginea de dezastru politic prin crize fie ele ministeriale, parlamentare sau
prezidenţiale dar şi o imagine în care tot timpul se găsesc soluţii se apelează
la compromisuri sau negocieri. Imaginea de ansamblu a Franţei are de
suferit, deoarece presa internaţională, în special cea germană nu va întârzia
să profite de situaţia delicată din politica franceză, evidenţiind toate
probleme prin articole acide care aveau rolul de a manipula opinia publică
dar şi de a da o senzaţie de siguranţă prin comparaţia cu duşmanul
tradiţional.

19

Ibidem, p. 78.
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Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ’70 şi campania
„Rock Against Racism”
Marius Mureşan,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Rock against racism, smash it.
Rock against fascism, smash it.
Rock against nazism, me say smash it […]
The National Front!
'Cause they believe in apartheid,
For that we gonna whop their hides.
For all my people they cheated and lied,
I won't rest till I'm satisfied.
Jah Pickney- Steel Pulse- R.A.R.
Definirea conceptului de „mişcare socială” este o sarcină dificilă,
acesta beneficiind de diverse direcţii de analiză din partea teoreticienilor.
Tocmai pentru a releva complexitatea lui, vom încerca să relevăm care sunt
câteva dintre tendinţele privind explicarea sa. O primă definiţie este oferită
de Enciclopedia Britannica şi anume că „mişcarea socială” reprezintă „o
campanie slab organizată, dar susţinută, a unui scop social, fie privind
implementarea, fie privind prevenţia unei schimbări în structura de valori a
societăţii”1. Chiar dacă mişcările sociale diferă în dimensiune, ele sunt
neapărat colective. Definiţia este completată cu ideea ca ele rezultă din
spontaneitatea unor oameni ale căror relaţii nu sunt definite de reguli şi
proceduri, dar care împărtăşesc o viziune comună asupra societăţii. O a doua
definiţie pe care o avem în vedere aparţine lui Jonathan Christiansen, care a
publicat un studiu referitor la cele „4 etape ale mişcărilor sociale” în cadrul
unui proiect intitulat „EBSO Research Starters”. Christiansen încearcă să
prezinte acest concept mai ales prin ceea ce nu este o mişcare socială.
Astfel, aceasta „nu este un partid politic sau un grup de interes, care sunt
entităţi politice stabile cu acces la puterea politică; de asemenea nu este un

1

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551335/social-movement,
27.12.2013.
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simplu trend neorganizat, fără scopuri clare”2. Răspunsul trebuie căutat între
cele două extreme prezentate mai sus. Într-o altă lucrare, intitulată Social
movements: An introduction, coordonată de Donatella Della Porta şi Mario
Diani, sunt relevate alte caracteristici necesare pentru definirea unui astfel
de concept: „mişcările sociale sunt implicate în relaţii conflictuale cu
oponenţi în mod clar identificaţi; sunt conectate prin legături informale;
împărtăşesc o identitate colectivă distinctă”3. Fiecare dintre cele trei
componente beneficiază de o analiză aprofundată, însă sunt condiţionate de
cea care se evidenţiază ca fiind cea mai importantă şi anume memoria
colectivă. Astfel, mişcările sociale nu trebuie interpretate ca o sumă a unor
proteste sau campanii pe diverse teme, ci acestea se dezvoltă doar în
momentul în care apare identitatea colectivă, care trece dincolo de
evenimente specifice şi iniţiative. În cadrul mişcărilor sociale, selecţia
membrilor este destul de instabilă şi depinde în cele din urmă de
recunoaşterea mutuală dintre actori.
Având în vedere toate caracteristicile prezentate mai sus trebuie să
stabilim legătura cu mişcările sociale ale anilor ’70 din Marea Britanie şi cu
campania „Rock Against Racism”, dar să şi analizăm măsura în care această
campanie poate fi analizată din perspectiva unei mişcări sociale, pe
coordonatele relevate anterior. Pentru o atare analiză este necesar să mai
avem în vedere încă un concept esenţial, acela de „protest”. O primă
definiţie este prezentată de Karl-Dieter Opp, citându-l la rândul său pe R.H.
Turner, care afirmă că „actul protestului include următoarele elemente:
acţiunea exprimă o doleanţă, ideea existenţei nedreptăţii; protestatarii sunt
incapabili să corecteze o anumită condiţie prin propriile eforturi; acţiunile au
menirea de a atrage atenţia asupra nemulţumirilor; acţiunea este menită să
provoace paşi spre îmbunătăţirea situaţiei pentru un anumit grup ţintă;
protestatarii depind de o anumită combinaţie între simpatie şi frică pentru a
aduce grupul ţintă de partea lor”4. După ce trece în revistă diversele tendinţe
din literatura de specialitate, Opp consideră că una dintre definiţiile
conceptului de „protest” este aceea că „poate fi definit ca o acţiune colectivă

Jonathan
Christiansen,
„Four
Stages
of
Social
Movement”,
http://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf,
accesat
la
27.12.2013.
3
Donatella Della Porta, Mario Diani, Social movements: An introduction (2nd Ed.), Malden
MA: Blackwell Publishing, 2006, p. 20.
4
Turner, R. H., 1969. “The Public Perception of Protest” in American Sociological Review,
34, 815–831 apud Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements,
London and New York: Routledge, 2009, p. 35.
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a indivizilor care tinde să atingă un scop sau scopuri prin influenţarea
deciziilor unei ţinte”5.
Pe de altă parte este necesar să avem în vedere şi teoria lui Manuel
Castells, care susţine că mişcările sociale pot fi separate unele de celelalte
prin intermediul importanţei pe care o acordă creării unei identităţi sociale
distincte, prin tipul adversarului pe care aleg să îl atace şi prin scopurile
societale pe care şi le propun, prin viziunea asupra unei noi ordini societale.
Acesta distinge trei tipuri de mişcări sociale, definite în principal prin
intermediul a ceea ce el numeşte „societal goals”: primul tip este constituit
de aceia care se organizează în jurul unor nevoi colective de consum; în al
doilea rând sunt aceia care s-au angajat în căutarea identităţii culturale sau în
crearea unor culturi locale autonome, având baze etnice sau istorice; aceştia
încearcă să îi protejeze pe oameni de invazia mesajelor venite din partea
media şi a culturii standardizate; al treilea tip identificat de Castells este al
celor care susţin orice formă de rezistenţă în faţa structurilor de putere
centrale, fie prin participare locală sau autonomie, fie prin auto-conducere la
nivelul cartierului, de exemplu6.
Următorul pas în acest demers este să analizăm care era situaţia din
punct de vedere social în Marea Britanie în timpul anilor ’70, care erau
principalele probleme ale societăţii, cum era dispusă sfera politică şi cum se
raportau oamenii la situaţia ţării. În câteva cuvinte, după mijlocul anilor ’70,
Marea Britanie s-a confruntat cu una dintre cele mai grave crize socioeconomice. Din punct de vedere industrial, ţara era în cădere liberă, astfel că
elementele de extrema stângă profitau de orice oportunitate pentru a
declanşa greve, iar reprezentanţii lor din sindicate nu permiteau sub nicio
formă creşterea productivităţii prin reprofilarea diverselor categorii
profesionale, ceea ce a purtat numele de „job demarcation”. Problemele au
fost alimentate şi de inflaţia crescândă cauzată de OPEC, de triplarea
preţului petrolului, alături de o liră sterlină foarte slabă7. Nemulţumirile sunt
determinate şi de contextul internaţional. Comparativ cu Marea Britanie,
Germania, prin intermediul unui proces lent, dar stabil, a reuşit să
depăşească problemele şi să obţină o productivitate mai mare. Împreună cu
o marcă germană puternică, nemţii câştigau de trei ori cât un britanic, un
singur muncitor făcând treaba a trei muncitori din regat, deoarece aici nu
exista niciun fel de demarcaţie a slujbelor. Fabricile britanice erau sortite
5

Ibidem, p. 38.
Manuel Castells, The City and the Grassroots, London: Edward Arnold, 1983, p. 319-321.
7
Hugh Pemberton, „The Transformation of Economy” in Paul Addison, Harriet Jones (ed.),
A Companion to Contemporay Britain, 1939-2000, Oxford, Malden, Vctoria: Blackwell
Publishing, 2005, pp. 186-87.
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falimentului. Această perioadă a mai marcat şi o rupere a rigidităţii sociale
din Marea Britanie: dispar compartimentele trenurilor destinate clasei de jos,
iar saloanele oamenilor bogaţi şi puburile muncitorilor nu mai beneficiază
de o diferenţiere atât de clară, simbol al efectelor crizei asupra tuturor
păturilor sociale.
O altă criză cu care se confrunta societatea britanică era constituită
de relaţiile de rasă. Chiar dacă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
o serie de documentare precum The First Days8 sau Britain at Bay9 încercau
să prezinte Londra şi Marea Britanie drept un cadru extrem de prietenos cu
diversele minorităţi, în următoarele decenii tendinţele devin mai nuanţate.
Această idee a avut raţiuni particulare pentru o ţară angrenată în războiul
împotriva Germaniei Naziste, dar de asemenea putem să considerăm că îşi
are originile într-o lungă istorie a auto-reprezentării, care portretiza
imperialismul drept un proiect paternalist, preocupat de binele coloniilor,
invocând de asemenea tradiţia unui azil pentru cei refugiaţi. În deceniile
care au urmat războiului, au fost legiferate o serie de acte privind problema
discriminării rasiale, punând bazele Comisiei pentru Egalitate Rasială10.
Un moment definitoriu pentru mişcările sociale ale populaţiei de
culoare în anii ’70 l-a reprezentat procesul a ceea ce a rămas cunoscut sub
numele de Mangrove Nine. În august 1971, nouă persoane de culoare au fost
arestate în timpul unei demonstraţii organizate împotriva hărţuirii la care a
fost supus de către poliţie, Frank Critchlow, proprietarul restaurantului
Mangrove din Nothing Hill, Londra. În momentul în care membri ai British
Black Panters au sosit pentru a-i susţine pe demonstranţi, poliţia a profitat
de ocazie pentru a-i aresta pe radicali care, conform unui raport al „The
Guardian” de la vremea respectivă, fuseseră sub observaţie de mai bine de
un an. Violenţele au degenerat şi astfel s-au făcut arestări. Acuzaţiile au fost
acelea de incitare la revoltă, tentativă de ucidere a ofiţerilor de poliţie şi
asalt. Faptul că un juriu format exclusiv din albi i-a achitat pe cei nouă, a
demonstrat faptul că rasismul nu este o caracteristică insurmontabilă a

Acesta este un scurt documentar din 1939, referitor la viaţa londonezilor în primele zile
după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Este scris de Robert Sinclair şi regizat
de Pat Jackson, Humphrey Jennings şi Harry Watt. Vezi
http://www.imdb.com/title/tt0233732/.
9
Documentar de 7 minute din 1940, care prezintă felul în care s-au mobilizat şi şi-au
dovedit unitatea britanicii, pe măsură ce nazişti cucereau statele învecinate. Creatorii
acestuia sunt James Rogers şi Allen White. Vezi http://www.imdb.com/title/tt0403900/.
10
Wendy Webster, „Immigration and Racism”, in Paul Addison, Harriet Jones, op. cit., p.
97.
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societăţii britanice11. Sfârşitul anilor ’70 a fost o perioadă dificilă pentru
populaţia de culoare din Marea Britanie. În cadrul unui studiu realizat în
1982, 53% dintre britanicii de culoare şi 51% dintre cei asiatici au afirmat că
„lucrurile s-au înrăutăţit pentru ei în ultimii cinci ani”. În timp ce recesiunea
economică a fost principalul motiv al acestei înrăutăţiri a condiţiilor de trai,
41% dintre cei de culoare şi 49% dintre asiatici au afirmat că motivul este de
fapt constituit de rasism12.
La momentul respectiv scena politică din Marea Britanie era destul
de diversificată, având în vedere existenţa unor partide de extrema stângă
sau extrema dreaptă, pe lângă laburişti şi conservatori. Doctrinele acestora sau regăsit la nivelul politicilor sociale, care au legătură înclusiv cu
chestiunea imigraţiei şi a rasismului. Exponentele acestei abordări sunt
Partidul Comunist din Marea Britanie (CPGB) şi Frontul Naţional (NF)13.
Chiar dacă NF s-a format în 1967, susţinând repatrierea imigranţilor de
culoare, au eşuat în a câştiga vreun loc în Parlament. Cu toate acestea,
Frontul Naţional a reprezentat principalul instrument pentru emergenţa
fascismului în Marea Britanie a anilor ’70. Creşterea popularităţii sale are
legătură directă cu contextul ţării: pierderea imperiului, apelul la patriotism
ca urmare a escaladării crizei economice şi a apropierii de continentul
european, iar imigraţia a reprezentat o explicaţie simplistă pentru
problemele societăţii. Această tendinţă a determinat opoziţia grupurilor
aparţinând comunităţilor locale şi a stângii, conducând în cele din urmă la
confruntări violente între activiştii celor două părţi14. O altă formă de
opoziţie la adresa acestor tendinţe a fost reprezentată de Liga Anti-Nazistă
(ANL) şi de campania Rock Against Racism (RAR). Partidele de stânga au
folosit muzica punk, care se bucura de o popularitate sporită în rândul
tinerilor, pentru a transmite mesajele printr-un canal uşor neconvenţional.
Atât ANL, cât şi RAR au apărut într-un moment în care în Marea Britanie
deja se organizau campanii anti-fasciste şi anti-rasiste în oraşele mari, încă
de la începutul anilor ’70, adesea distribuind revista anti-fascistă
„Searchlight”. Majoritatea, aşa cum era Leeds Coalition Against Racism and
Facism, înfiinţată în 1974 de membrii Big Flame, un grup de extrema
stângă, contestau viziunea revistei „Searchlight”, care susţinea ideea că
Max Ferrar, „Social Movements and the Struggle Over Race” in Todd, Malcom J,
Taylor, Gary, Democracy and Participation —Popular protest and new social movements,
London: Merlin Press, Cap. 11, p. 4 (varianta format e-book)
12
Ibidem, p. 8.
13
Matthew Worley, “Shot By Both Sides: Punk, Politics and the End of‘Consensus’ “ in
Contemporary British History, 26:3, 2012, p. 334.
14
Ibidem, p. 340.
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rasismul era componenta cea mai importantă a nazismului. Pamfletul celor
din Big Flame, „The Past Against Our Future” a dus mai departe ideea,
poziţionând pe acelaşi nivel şi opresiunile sexuale şi de gen ale nazismului,
cu cele rasiale. În ciuda acestor convingeri clare, majoritatea mişcărilor de
acest gen au acceptat să devină parte a Ligii Anti-Naziste, când s-a format în
197715.
În anul 1976, pe scena de la Birmingham Odeon, Eric Clapton
afirma: „Enoch was right. I think we should send them all back”16, susţinând
faptul că Marea Britanie era în pericol de a deveni o colonie neagră. Pentru
a evita un astfel de lucru este nevoie de un vot de încredere acordat lui
Enoch Powell, un politician pe care îl considera un profet de care era nevoie
pentru a menţine „Marea Britanie albă”17. Cei care au pus bazele RAR
susţin că aceasta a fost menţinută la stadiul de idee până la intervenţia lui
Clapton. Una dintre cele mai puternice reacţii la adresa sa a fost scrisoarea
trimisă de Red Saunders, Syd Sheldon, Davis Widgery către Melody Maker,
NME şi Sounds, în care afirmau: „We want to organize a rank and file
movement against the racist poison in music. We urge support for Rock

15

Max Ferrar, op.cit., p. 9.
Enoch Powell a fost un membru conservator al Parlamentului Britanic, care în anul 1968
a susţinut un discurs intitulat „Rivers of Blood”, în cadrul căruia critica imigraţia din
Commonwealth şi legislaţia anti-discriminare propusă în Marea Britanie. Discursul a
determinat tensiuni pe scena politică şi a cauzat excluderea sa din Cabinetul din Umbră de
către liderul conservatorilor, Edward Heath. (Vezi transcrierea discursului la adresa
http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/rivers_blood2.html, accesat la 28.12.2013) Fragment:
„But while to the immigrant entry to this country was admission to privileges and
opportunities eagerly sought, the impact upon the existing population was very different.
For reasons which they could not comprehend, and in pursuance of a decision by default,
on which they were never consulted, they found themselves made strangers in their own
country. They found their wives unable to obtain hospital beds in childbirth, their children
unable to obtain school places, their homes and neighbourhoods changed beyond
recognition, their plans and prospects for the future defeated; at work they found that
employers hesitated to apply to the immigrant worker the standards of discipline and
competence required of the native-born worker; they began to hear, as time went by, more
and more voices which told them that they were now the unwanted. On top of this, they now
learn that a one-way privilege is to be established by Act of Parliament: a law, which
cannot, and is not intended, to operate to protect them or redress their grievances, is to be
enacted to give the stranger, the disgruntled and the agent provocateur the power to pillory
them for their private actions.”.
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Against Racism. P.S. Who shot the Sheriff, Eric18? It sure as hell wasn’t
you!”19. Iniţiatorii săi erau susţinători ai stângii astfel că prin această
mişcare intenţionau, după propriile declaraţii, să salveze energia artei
revoluţionare ruse, a agenţiilor de publicitate şi a companiilor de discuri,
pentru a schimba realitatea. Problema principală a iniţiatorilor RAR era că
muzica punk deja fusese contestată de cercurile de stânga, acestea
organizând anterior un grup intitulat Music For Socialism. Muzica punk era
denunţată ca „fascistă”, de către compozitorul maoist Cornelius Cardew20.
Vorbim aşadar de o problemă identitară a acestei campanii, deoarece nu
reprezenta vocile tuturor tendinţelor de sânga. Întreaga retorică s-a construit
pe structura muzicii punk, a mesajului transmis de aceasta, altfel spus a
preluat noua cultură a protestului împotriva sistemului.
Marea Britanie a fost spaţiul emergenţei a numeroase subculturi în
timpul istoriei sale recente. Cele care se dezvoltă în paralel cu crizele anilor
’60-’70, au fost skinhead şi punk. Datorită recesiunii economice şi a
influxului de străini, subcultura skinhead s-a revoltat împotriva tuturor celor
care nu se încadrau în anumite rigori, prin rasism, în primul rând. În mod
normal, cei care nu se încadrau erau străinii, cu care locuitorii britanici
trebuiau să concureze pentru slujbe. Reprezentanţii acestei mişcări erau
naţionalişti care doreau să menţină Marea Britanie pură, prin descurajarea
imigraţiei, acţiunile lor luând de multe ori forma violenţei. Subcultura punk
a depăşit-o în popularitate pe cea skinhead. Primii punk-işti s-au separat de
adepţii skinhead la mijlocul anilor ’70, datorită direcţiilor antiestablishement pe care le susţineau. O altă diferenţă era că aceştia se
manifestau împotriva naţionalismului, a rasismului şi a oricărei forme de
guvernământ.21 Mişcarea punk a crescut pe fondul crizei profunde cu care se
confrunta societatea britanică. Primii reprezentanţi au dus totul la extrem, de
la imbrăcăminte, la muzică şi comportament, fiind o subcultură a tinerilor
hotărâtă să facă complet opusul oricărui lucru acceptabil la care se puteau
gândi: erau anti-rasişti, dar purtau svastică, erau anti-religie, dar purtau
cruci.
Subcultura punk şi mişcarea specifică au schimbat felul în care
oamenii au perceput stratificarea socială la sfârşitul anilor ’70 în Marea
Referire la coverul lui Clapton după melodia cântăreţului de culoare, Bob Marley.
Simon Frith, John Street, „Rock Against Racism and Red Wedge: From Music to
Politics, from Politics to Music” in Reebee Garofalo, Rockin’ the Boat. Mass Music and
Mass Movements, Boston: South End Press, 1992, pp. 67-68.
20
Ibidem, p. 68.
21
Jon Savage, England’s Dreaming: Anarchy, Sex Pistols, Punk Rock and Beyond, New
York: St. Martin’s Press, 1992, pp. 229-230.
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Britanie: au reintrodus valorile rebeliunii tinerilor şi clasei muncitoare în
cultura britanică, în paralel cu prezentarea problemelor cu care se
confruntau cele două categorii în climatul economic al acelei perioade.
Toate aceste valori au fost promovate printr-o retorică marcată de repetarea
unor termeni ca „anarhie”, „pop”, „violenţă”. Alte texte mai făceau trimitere
spre afilieri politice, mişcări artistice mai vechi, modă şi un nou tip de
atitudine. Popularitatea de care s-a bucurat acest nou gen muzical s-a datorat
într-o măsură mare unor trupe precum Sex Pistols.22 Muzica punk s-a văzut
a fi un instrument disputat de două grupări diametral opuse: stânga şi
dreapta politică din Marea Britanie. Pe de-a parte, Youth Communist
League (YCL) a trimis un mesaj către trupa Sex Pistols de colaborare, fiind
văzuţi drept reprezentanţi ai tinerilor. De asemenea, Socialist Workers Party
(SWP) a devenit parte a campaniei Rock Against Racism tocmai pentru că
muzica punk era văzută ca expresia nemulţumirii categoriilor defavorizate
faţă de inechităţile capitalismului. SWP este o organizaţie troţkistă cu o
atenţie sporită îndreptată înspre trendurile actuale din societatea britanică.
Tacticile sale sunt acelea de a se concentra asupra unor mişcări sau
frământări sociale, pentru a le folosi mai târziu cu scopul de a creşte
suportul pentru partid. În privinţa RAR, SWP a jucat un rol important,
furnizând suport şi publicitate prin intermediul publicaţiei Socialist
Worker.23 Cu toate acestea, curentul punk a fost revendicat şi de către
Mişcarea Britanică Neo-Nazistă (BM)24.
Organizaţiile de stânga vedeau în muzica punk un potenţial
revoluţionar deoarece reprezenta expresia revoltei clasei muncitoare, asuma
angajamentul unui discurs anti-rasist, era o oportunitate pentru femei de a-şi
crea trupe pentru a-şi exprima opiniile, promova o retorică a autonomieidezbateri privind potenţialul unei revolte culturale în cadrul capitalismului,
punea la îndoială normele lirice şi structurale ale muzicii populare la acea
vreme în Marea Britanie. Pe de altă parte, curentul fascist care îşi face
simţită prezenţa printr-o agendă orientată împotriva imigraţiei şi chestiunii
identităţii naţionale promova o cultură şi o muzică cât mai conservatoare.
Astfel, muzica pop era văzută ca o „formă degenerată, care nu face altceva
decât să distorsioneze adevărata identitate britanică”25. În mod surprinzător,
D. Simonelli, “Anarchy, Pop and Violence: Punk Rock Subculture and the Rhetoric
Class, 1976 – 1978”, in Contemporary British History, 16:2, 2002, p. 121.
23
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potenţialul era văzut tocmai în asaltul muzicii punk, înţeles ca un semn al
faptului că tinerii albi erau conştienţi de propria identitate.
În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia înspre evoluţia campaniei
Rock Against Racism, urmând să analizăm aspectele pozitive şi cele
negative ale acesteia, precum şi cele referitoare la rezultatele obţinute.
Primul eveniment al RAR a fost organizat într-un pub londonez în
noiembrie 1976. În următoarea lună, scena de desfăşurare era Royal College
of Art. Conform celor prezenţi acolo, audienţa era una cât se poate de
eterogenă: adolescenţi de 15 ani, studenţi la artă şi alte categorii. Conferinţa
fondatoare a avut loc în ianuarie 1977. Cele mai memorabile evenimente
organizate sub egida RAR au fost marşurile şi concertele organizate la
Londra între 1977 şi 1978, împreună cu Liga Anti-Nazistă. Aşadar, RAR a
colaborat îndeaproape cu Liga Anti-Nazistă şi au fost organizate concerte şi
festivaluri pe tot cuprinsul Marii Britanii, atrăgând mii de oameni,
transformând această mişcare în una din cele mai importante astfel de
acţiuni ale secolului al XX-lea. Toate iniţiativele de acest fel erau
importante pentru a construi suportul anti-rasismului în şcoli, la locurile de
muncă şi în comunităţile locale, precum şi expunerea neo-naziştilor din
Frontul Naţional. Erau evenimente desfăşurate în aer liber cu toate starurile
muzicii punk-raggae, precum Asward, The Clash, Elvis Costello and the
Attractions, X-Ray Spex, Stiff Little Fingers, Tom Robinson, Steel Pulse
ş.a.m.d.26. Chiar dacă a fost investită multă energie în organizarea turneului
din vara anului 1978, cea mai importantă realizare a fost aceea de a furniza
un model pentru activităţile locale care se desfăşurau fără referinţe directe la
organizarea centrală. RAR nu a fost doar un turneu muzical sau un spectacol
al opoziţiei. Acesta a furnizat şi exemple ideologice şi organizaţionale.
Revista sa, „Temporary Hoarding”, a devenit un forum crucial pentru
articularea mesajului şi strategiei mişcării.
Desigur, aceasta nu înseamnă că rasismul instituţionalizat, de
exemplu discriminarea la locul de muncă sau în educaţie, a fost înfrânt ori
hărţuirea de acest gen a fost stopată. Cu toate acestea a însemnat că
fascismul organizat şi violenţa care l-a însoţit au fost eliminate la momentul
respectiv şi au permis crearea unei atmosfere rasiale mult mai pozitive în
Marea Britanie în anii următori. Evenimentul cel mai memorabil al
campaniei s-a desfăşurat în aprilie 1978, intitulat „Carnival against the
Nazis”. O mulţime de aproximativ 100.000 de oameni au mărşăluit pe o
distanţă de şase mile din Trafalgar Square, trecând prin East End, centrul

26

Simon Frith, John Street, op. cit., p. 69.
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teritoriul dominat de Frontul Naţional, înspre concertul organizat în Victoria
Park.
Muzica punk şi campania Rock Against Racism pot fi consideraţi
doi parteneri cu viziuni diferite, dar care au avut de câştigat unul de pe
seama celuilalt. Această relaţie este pe de-o parte una destul de ciudată
datorită viziunii ambivalente a punkerilor şi utilizării simbolismului nazist,
dar pe de altă parte ambele reprezentau vocile tinerilor. RAR oferea
audienţă şi concerte plătite unor trupe care se străduiau să îşi găsească locul
în industria muzicală britanică. Punctele comune dintre cele două pot fi
identificate chiar în primul număr al revistei Temporary Hoarding, în care
erau afirmate următoarele: „We want Rebel music, street music. Music that
breaks down people’s fear of one another. Crisis music. Now music. Music
that knows who the real enemy is. Rock against Racism. Love Music Hate
Racism”27. Frontul Naţional a încercat să facă acelaşi lucru prin revista sa
Bulldog, încercând să transforme cântece precum „White Riot” a celor de la
The Clash sau „Feel Like a Wog” în chemări la acţiune ale trupelor punk,
expunând versurile naziste şi interpretând mesajele melodiilor. RAR a reuşit
în scurt timp să crească în popularitate. Partidul Socialist al Muncitorilor s-a
implicat în şi mai multe confruntări sângeroase cu Frontul Naţional,
publicitatea negativă făcându-i să pară la fel de răi precum ceilalţi.
Din punctul de vedere al politicilor culturale, RAR a fost un succes
considerabil. Concertele în aer liber erau extrem de populare şi foarte
mediatizate, mai ales de către presa de profil, iar anul 1979, „Temporary
Hoarding” vindea 12.000 de copii. Până la sfârşitul anului 1978, au fost
organizate aproximativ 300 de concerte şi cinci carnavaluri, unele dintre
acestea participând chiar şi 100.000 de oameni. Din altă perspectivă, RAR a
inspirat trupe precum The Specials sau The Beat, care au devenit foarte
populare în rândul tinerilor aparţinând clasei muncitoare între anii 19791981. Cu toate acestea, campania în sine avea ambiţii mai mari decât cele
strict culturale. Se vedea pe sine ca având efecte politice directe. Dacă
intenţia RAR era de a elimina Frontul Naţional din Marea Britanie, putem
spune că au contribuit într-o anumită măsură la acest lucru.28 Pe de altă
parte, intenţia campaniei mai era aceea de a curăţa Marea Britanie, tineretul
şi muzica de rasism, dar în această privinţă fără îndoială a eşuat. Rasismul a
cunoscut o nouă perioadă de dezbateri întense datorită Partidului
27

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12058,
accesat
la
03.01.2014.
28
Voturile sale din Leicester au scăzut la 5% în alegerile locale din 1978, a eşuat în
obţinerea vreunul loc în alegerile generale din 1979 şi în cele din urmă s-a separat în trei
facţiuni. (Max Ferrar, op. cit., p. 10).
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Conservator condus de Margaret Thatcher, care în timpul campaniei
electorale din 1979 a lăsat să se înţeleagă că ea este alături de cei care se
simt „copleşiţi” de imigranţi. De asemenea, industria muzicală britanică a
continuat să îi discrimineze pe antreprenorii de culoare, iar audienţa poprock a continuat să fie divizată de-a lungul unor linii rasiale chiar şi în era
muzicii de club de mai târziu29.
Când Liga Anti-Nazistă a fost relansată în anul 1992 oamenii au
început să organizeze acţiuni de binefacere şi concerte în toată ţara. Un
număr mare de trupe au cântat la aceste evenimente, care au culminat cu
Carnavalul Ligii Anti Naziste din mai 1994. Peste 150.000 de oameni au
mărşăluit prin sudul Londrei înspre Carnavalul din Brockwell Park,
celebrând înfrângerea naziştilor în alegerile locale recent organizate şi
afimând convingerile într-o societate multiculturală. În 2002, campania
Rock Against Racism a fost revitalizată, dar transformată în campania Love
Music Hate Racism30. Acesta era de fapt un slogan al RAR. Organizatorii
consideră că în momentul de faţă, în Marea Britanie este nevoie de o
mişcare socială care să se manifeste împotriva rasismului.
La începutul acestui studiu ne-am propus să analizăm în ce măsură
Campania Rock Against Racism poate fi considerată o mişcare socială sau
nu. Conform surselor pe care le-am avut în vedere, o mişcare socială se
referă la o campanie colectivă ce îşi propune să aducă modificări
substanţiale în ordinea existentă, în timp ce îşi delimitează clar adversarii.
Din acest punct de vedere putem considera că RAR se încadrează în atare
rigori: a inclus oameni din diverse clase sociale, având ca scop declarat
eliminarea rasismului şi a elementelor de extrema dreapta de pe scena
publică britanică, duşmanii lor declaraţi fiind naziştii. Cu toate acestea,
RAR a avut parte de o particularitate concretizată în implicarea politicului şi
utilizarea muzicii pentru a transmite mesajele dorite. Prima direcţie pe care
trebuie să o avem în vedere este aceea că iniţiatorii campaniei au avut
viziuni declarate de stânga, iar Partidul Socialist al Muncitorilor s-a implicat
activ în desfăşurarea ei, acaparând o parte dintre mesaje şi încercând să îşi
lărgească rândurile partidului. Pe de altă parte, poate caracteristica cea mai
importantă, a reprezentat-o accentul pus pe muzica punk, ca simbol al
nemulţumirilor tinerilor aparţinători clasei muncitoare din Marea Britanie.
Problema pe care au întâmpinat-o a fost aceea că fiind un stil muzical cât se
poate de eterogen, acesta a fost revendicat şi de elementele de dreapta,
concretizându-se în campania Rock Against Communism. RAR a obţinut o
29
30

Simon Frith, John Street, op.cit., pp. 71-72.
Vezi http://lovemusichateracism.com/, accesat la 05.01.2014.
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serie de succese considerabile, prin reducerea popularităţii Frontului
Naţional, dar a şi eşuat deoarece problematica rasismului încă a continuat în
discursul public din Marea Britanie. Acesta poate să reducă din importanţa
campaniei, deoarece singura victorie importantă a sa a fost una în termeni
politici, ori definiţia însăşi a mişcării sociale face trimite spre delimitarea de
orice înseamnă politic.
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Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi epidemiilor din
judeţul Arad în perioada interbelică
Mirela Pachiţa,
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad
Abstract
The interbellum presents some specific features in the evolution of
sanitary domain particularly from Arad, and as a rule from romanian
society. Thus, depending on contradictions that has been forced to pass, the
population was under the necessity of going through the changes of sanitary
laws, and through the numerous diseases, which in time have dramatically
increased and marked the society evolution.
The subject of infectious diseases and epidemics is very interesting
through distinguish the intense activity of the sanitary offices, that has been
started after the World War I with a view to fight them. From that point of
view, I’ve analysed some social diseases, which marked the health of Arad
people, by the number of caused morbiditys and deceases. So I presented
some infectious diseases such as scarlet fever, diphtheria, typhus, typhoid
fever, whooping cough and anthrax, by legislation and by the cases met in
the records of the time. The evolution of sanitary domain being mirrored in
introducing free consultations, giving a big importance to preventive
inoculations and prophylactic activities, organizing conferences by the
physicians on different themes of curative and preventive medicine. Being
important to show the conditions that unleashed those infectious diseases,
the measures that public authorities took for stumble there dissemination,
the ways of cure, the prophylactic ways required by laws and special
regulations for each infectious disease. All those are marked out by different
statistics with the evolution of diseases in time, with the morbidity and death
rate, done on the level of sanitary districts of the Arad county.
La sfârşitul primului război mondial, în condiţiile persistenţei unor
epidemii, România nu dispunea de un aparat sanitar capabil să organizeze o
apărare sistematică faţă de bolile infecţioase, iar medicii oficiali erau în
imposibilitatea de a suplini organizaţiile de combatere inexistente. În aceste
condiţii, prin legea din 16 iulie 1921, pentru crearea Institutului de seruri şi
vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino”, a luat fiinţă o instituţie specializată în
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prevenirea epidemiilor, prin fabricarea serurilor şi vaccinurilor,
indispensabile, în lupta împotriva bolilor molipsitoare1.
Legea sanitară şi de ocrotire din 14 iulie 1930, dădea dispoziţii
speciale cu privire la combaterea bolilor infecţioase, un întreg capitol făcând
referire la acestea. Au fost reglementate aspecte privind apărarea ţării contra
pătrunderii bolilor contagioase din afară. Astfel, staţiunile sanitare de la
graniţele ţării trebuiau să fie conduse de medici igienişti, şefi de laborator,
fiind obligate să dispună de instalaţii de băi, de deparazitare, de dezinfecţie,
de laboratoare şi de instalaţii pentru eventuala izolare a suspecţilor şi a
bolnavilor infecţioşi2.
Pentru profilaxia şi combatere acestora legea stabilea, printre altele,
următoarea măsură: declararea obligatorie a bolilor infecţioase de oricine
avea cunoştinţă de existenţa vreunei persoane contaminate, fiind decretate
sancţiuni pentru cei care se sustrăgeau acestei obligaţii. Este necesar de
evidenţiat că legiuitorul a stabilit ca fiind boli infecţioase: antraxul (dalacul),
botulismul, difteria, disenteria (bacilară şi ameobiană), encefalita epidemică,
febra galbenă, febra tifoidă (tifosul abdominal), febrele paratifoide, holera,
lepra, meningita cerebrospinală epidemică, morva (răpciuga), pesta (ciuma),
polimyelita (paralizia infantilă acută), rabia (turbarea), scarlatina, tifosul
exantematic, tifosul recurent şi variola3.
Pe lângă măsurile imediate de combatere pe care trebuiau să le ia
medicii igienişti şi cei curanţi, cei dintâi erau obligaţi să raporteze fiecare
caz organelor sanitare superioare. Odată cazurile de boală declarate,
autoritatea sanitară trebuia să ia măsuri pentru stabilirea originii primelor
cazuri şi a filiaţiunii celor următoare. În acest scop toate laboratoarele erau
obligate să execute gratuit, în timpul minim posibil, analizele cerute.
Pentru împiedicare răspândirii infecţiei, autoritatea sanitară proceda
imediat la izolarea bolnavilor şi a cazurilor suspecte. Izolarea se putea face
la domiciliul bolnavului, dacă era posibilă realizarea tuturor condiţiilor de
prevenire, în caz contrar, bolnavul era transportat la spital sau infirmerie. Pe
timpul epidemiilor, Ministerul Sănătăţii putea crea infirmerii de izolare

D. Şandru, Populaţia Rurală a României între cele două războaie mondiale, în Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” (Supliment II), Iaşi, Ed. Academiei
R.S.R., 1980, p. 186.
2
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XVIII, 1930, Bucureşti, Ed. Libr.
„Universala” Alcalay &Co, p. 713.
3
Ibidem, p. 714.
1
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temporare, folosind în acest scop orice clădire sanitară sau şcolară, publică
sau particulară4.
De asemenea, autorităţile administrative şi poliţieneşti puneau în
aplicare dispoziţiile date de medicii oficiali. Printre acestea se numărau:
interzicerea intrării străinilor în locuinţele contaminate şi chiar suspendarea
parţială sau totală a ocupaţiilor lor; cererea de înlăturare a animalelor
bolnave de boli infecţioase transmisibile la om; limitarea temporară a
comunicaţiilor locale şi interzicerea anumitor comerţuri ambulante;
limitarea sau interzicerea frecventării băilor publice, a sălilor de spectacole,
a reuniunilor de orice natură; interzicerea temporară a bâlciurilor, târgurilor,
pelerinajelor5.
Atât în timpul bolii, cât şi în perioada ce urma, se luau măsuri pentru
dezinfecţia obiectelor şi localurilor considerate contaminate. Totodată, ca
măsură profilactică generală, se efectuau vaccinările necesare mediului
epidemic respectiv, toate cheltuielile privind izolarea şi îngrijirea celor
contaminaţi sau a celor suspecţi, revenind autorităţilor locale6.
Pentru o combatere cât mai eficientă a bolilor infecţioase, legea
prevedea înfiinţarea în fiecare capitală de judeţ a câte unui spital, serviciu
sau secţie de spital de „boale infecţioase”. În oraşele cu o populaţie mai
mare de 50.000 de locuitori, aceste spitale trebuiau să deţină cel puţin 60 de
paturi. În afară de spitale sau infirmerii temporare, ministerul urma să
înfiinţeze infirmerii rurale permanente, înzestrate cu strictul necesar pentru a
putea fi îngrijiţi cel puţin 20 de bolnavi în fiecare dintre ele7. Trebuie spus
că în judeţul Arad majoritatea infirmeriilor rurale au fost înfiinţate în
perioada anilor 1935-1936.
Un alt demers legislativ l-a reprezentat Regulamentul pentru
profilaxia şi combaterea boalelor infecţioase din 25 martie 1939. Acesta
împreună cu instrucţiunile anexate, cuprindea lămuriri şi dispoziţii cu privire
la profilaxia şi combaterea bolilor infecţioase pe teritoriul ţării8.
Scarlatina. Boală infecţioasă acută cauzată de un streptococ,
scarlatina se manifestă prin febră, iar inflamaţiile din gât, durerile de cap şi
stările de vomă la copii fiind urmate, după două-trei zile, de o erupţie
cutanată. Pielea se descuamează în circa o treime din cazuri, după ce se
4
*** Enciclopedia României, vol. I (în continuare Enciclopedia României, vol. I),
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938-1943, p. 498.
5
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XVIII, p. 716.
6
Enciclopedia României, vol. I, p. 499.
7
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XVIII, p. 717.
8
Idem, Codul General al României, vol. XXVII, Partea I, Bucureşti, Imprimeria Centrală,
1939, pp. 735- 736.
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curăţă un strat, limba se umflă, devine roşie şi cu excrescenţe (limbă
zmeurie). Tratamentul zilelor noastre include penicilina sau gamaglobulina,
repaos la pat şi regim cu lichide9.
Combaterea scarlatinei se făcea în perioada interbelică mult mai
eficient, decât în perioada administraţiei maghiare. Bolnavul de scarlatină
fiind internat în spitalul epidemic, ori în infirmerie stabilă sau improvizată,
acolo unde era declarată o epidemie de către autorităţile sanitare. Copii de la
3-15 ani, se vaccinau preventiv cu vaccinul Dik-Dachez. Astfel s-a ajuns la
rezultate satisfăcătoare, fiind stopată oarecum extinderea epidemiilor.
Trebuie precizat că aceste vaccinări nu erau cunoscute şi nu se făceau în
perioada dinaintea primului război mondial10.
În data de 13 mai 1921 medicul primar al oraşului Arad, dr. Vasile
Cucu, aducea la cunoştinţa primarului municipiului Arad faptul că de mai
bine de două luni, atât în oraş cât şi în judeţ, bântuia epidemia de scarlatină
în rândul populaţiei, având un caracter destul de grav. Deoarece măsurile de
prevenire a extinderii acestei boli nu au avut niciun succes şi având în
vedere înmulţirea cazurilor de scarlatină, consultându-se cu medicii de
circumscripţie şi comisia de igienă, a luat decizia ca toţi bolnavii să fie
internaţi. Au făcut excepţie de la internare numai persoanele care prin
împrejurările, ce vizau locuinţa, ocupaţia, starea materială şi culturală,
dădeau autorităţilor siguranţa absolută, că izolarea la domiciliu urma să fie
perfectă. Într-o altă ordine de idei medicul primar al oraşului solicita
primarului acordarea de sprijin moral şi material în aplicare măsurilor
necesare. Dintre aceste măsuri vom enumera câteva: primirea la Spitalul de
copii „Principele Mircea” unui al doilea medic secundar, deoarece ar fi
costat mai puţin decât activarea Spitalului de epidemii; punerea la dispoziţia
spitalului a combustibilului necesar pentru asigurarea băilor zilnice, deosebit
de importante în tratamentul scarlatinei; aprovizionarea Institutului de
dezinfecţie al oraşului cu materialele necesare, şi anume: săpun, „formaliu,
sublimat, canbol” şi var11.
Una dintre măsurile luate de autorităţi pentru combaterea extinderii
scarlatinei este şi aceea din 1924. Astfel, în centrele şcolare din municipiul
Arad s-a înregistrat o creştere a numărului cazurilor de scarlatină la
începutul anului şcolar, din cauza faptului că elevii veneau din localităţi şi
case contaminate. Pentru a stopa răspândirea epidemiei, autorităţile au luat
*** Enciclopedia Universală Britannica, vol. XIV, Bucureşti, Ed. Litera, 2010, p. 20.
Ioan Nichin, Monografia Administrativă a Judeţului Arad. Realizările Administraţiei
Româneşti de la Unire până la anul 1938, p. 172.
11
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad (în continuare S.J.A.N.A.), Fond
Primăria Municipiului Arad – Acte administrative (1921-1924), Dosar 14/1921, f. 27- 28.
9

10
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măsuri ca elevii care se întorceau din vacanţă la şcoală, nu puteau călători cu
trenul dacă nu prezentau un „certificat oficial”, eliberat de medic. Din acest
certificat trebuia să rezulte că elevul respectiv era sănătos şi că în familia
acestuia nu fusese niciun caz de scarlatină12.
Pe de altă parte, medicul primar al oraşului trimitea la 1 ianuarie
1927 o circulară tuturor farmaciilor din Arad prin care le înştiinţa că, în
conformitate cu ordinul ministrului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale nr.
60.766/1926, Institutul de seruri şi vaccinuri „Profesor I. Cantacuzino”
Bucureşti era responsabil de producerea şi punerea în vânzare a serului
antitoxic antistreptococic contra scarlatinei, după formula şi metoda Dick.
Urmând ca farmaciile să se aprovizioneze urgent cu acest ser, deoarece
importul de seruri străine era interzis13.
În ceea ce priveşte situaţia îmbolnăvirilor de scarlatină la nivelul
judeţului Arad, aceasta poate fi analizată după rapoartele anuale întocmite
de medicii circumscripţiilor rurale. Astfel, în anul 1927, numai în judeţ au
fost raportate un număr de 181 de cazuri de scarlatină şi 20 de decese din
pricina acestei boli, împărţite pe circumscripţii sanitare în felul următor14:
Nr.
crt.

Circumscripţia
sanitară

Nr. cazurilor
de scarlatină

Nr. deceselor
cauzate de
scarlatină

Nr.
crt.

Circumscripţia
sanitară

Nr. cazurilor
de scarlatină

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aradul Nou
Bârzava
Buteni
Cermei
Curtici
Chişineu-Criş
Dezna
Ghioroc
Grăniceri
Glogovăţ
Gurahonţ
Guttenbrunn
Hălmagiu
Ineu
Livada
Nădlac

2
3
2
4
2
1
6
2
13
2
-

4
-

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

Pâncota
Pecica
Radna
Rovine
Săvârşin
Sfânta Ana
Sânnicolaul Mic
Sebiş
Semlac
Şimandul de Jos
Şiria
Spineni
Tauţ
Vânători
Zerind

2
1
1
12
53
32
31
5
1
3
1
-

Nr.
deceselor
cauzate de
scarlatină
1
10
1
3
-

În cursul anului 1931 o epidemie de scarlatină a început în comuna
Pecica în luna februarie. Epidemia avându-şi originea, după afirmaţiile
medicului oficial din localitate, în comunele de peste Mureş, în Banat, din
12

Idem, Dosar 18/1924, f. 35.
S.J.A.N.A., Fond Primăria Municipiului Arad – Acte administrative (1925-1930), Dosar
25/1927, f. 32v.
14
S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1919-1934), Dosar
26/1927.
13
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aceste comune prezentându-se copii bolnavi de scarlatină la medicii din
Pecica şi Rovine. Trebuie spus că s-au îmbonăvit în cursul anului un număr
de 84 de copii, dintre care au decedat 11. Din cauza faptului că în localitate
nu exista o casă de izolare, o şcoală a fost transformată în spital epidemic.
Izolarea copiilor întâmpinând greutăţi din pricina părinţilor, care s-au opus
la început acesteia, până au fost date sancţiuni. Şi în comuna Şeitin a început
o epidemie de scarlatină în octombrie 1931, cu forme foarte grave,
„hipertoxice”, cum erau denumite de medicii timpului. În total, în această
localitate, au fost 43 de cazuri şi 4 decese, până la sfârşitul anului 193115.
De asemenea, la nivelul judeţului Arad în cursul anului 1935, mai
exact până la 31 august au fost înregistrate 155 de cazuri de scarlatină şi 13
decese. Printre comunele contaminate s-a numărat şi Aciuţa, unde din cauza
izolării imposibile toţi bolnavii au fost internaţi într-o sală de clasă din
şcoală. Pentru o combatere eficace a scarlatinei s-a făcut vaccinarea
preventivă cu anatoxina Dick la 102 copii, cu vârste cuprinse între 3-20 ani.
Şi în localităţile Guravăii şi Rostocii s-a realizat vaccinarea a 215 copii de la
0-20 ani16.
Trebuie remarcat faptul că în anul 1936 îmbolnăvirile au fost mai
reduse, boala neprezentând forme grave şi complicaţii ca în anii precedenţi.
Bolnavii din comunele îndepărtate de municipiul Arad au fost izolaţi la
domiciliu, în circumscripţiile unde au funcţionat infirmeriile, aceştia au fost
internaţi. În timp ce, în comunele unde au fost mulţi bolnavi de scarlatină,
izolarea a fost făcută într-o sală de clasă a şcolii, în comunele învecinate
municipiului Arad, bolnavii au fost izolaţi în Spitalul de copii Arad. Au fost
raportate de către medicii locali un număr de 296 de cazuri de scarlatină şi
34 de decese, înregistrate în anul 193617.
În cazul scarlatinei, Regulamentul pentru profilaxia şi combaterea
bolilor infecţioase din 1939 prevedea ca durata minimă a izolării să fie de
patru spătămâni, încă de la începutul bolii. Urmând ca prelungirea perioadei
de izolare să se facă de medic în raport cu evoluţia bolii şi a complicaţiilor,
atunci când nu era posibil examenul bacteriologic18.

S.J.A.N.A., Fond Serviciul Sanitar al Judeţului Arad (1931-1932), Dosar 1/1931-1932, f.
4- 4v.
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S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1935-1939), Dosar
182/1935, f. 98.
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Prefectura Judeţului Arad, Darea de Seamă asupra activităţii administrative a judeţului
Arad pe anul 1936, Imprimeria Judeţului Arad, 1937, pp. 109-110.
18
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XXVII, Partea I, Bucureşti, Imprimeria
Centrală, 1939, p. 739.
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Difteria. Aceasta reprezintă o boală bacteriană infecţioasă acută,
care afectează, de obicei, mai întâi amigdalele, apoi nasul sau gâtul, unde
bacteriile se înmulţesc, formând o membrană groasă, care se lipeşte de
ţesuturi şi blochează uneori traheea, fapt ce necesită tratament de urgenţă.
Bacteria produce o toxină care se răspândeşte şi produce alte simptome,
precum febră, răceală, gât uscat, leziuni ale muşchiului inimii şi ale ţesutului
nervos periferic, putând provoca moartea prin infarct sau paralizie19.
Fără îndoială că lipsa medicamentelor a influenţat în mare măsură
morbiditatea populaţiei şi în unele cazuri chiar mortalitatea. Deputatul Aurel
Dobrescu declara într-una din dezbaterile Adunării Deputaţilor din anul
1927, că în ţara noastră oamenii mureau cu zile, întrucât, în timp ce în
Germania nu se mai înregistrau decese din cauza difteriei de la descoperirea
serului Behring, în România decedau 31,67 % din bolnavii de această
boală20.
Pe lângă declararea cazului de îmbolnăvire şi izolarea la spital sau
infimerie, combaterea difteriei se făcea în perioada interbelică prin
vaccinarea antidifterică, cu anatoxina Ramon, în mod obligatoriu, ceea ce nu
era cunoscut sub dominaţia maghiară21.
Un aspect deosebit de important este acela că atât la nivel central cât
şi local, autorităţile au demarat acţiuni de profilaxie şi combatere a difteriei.
Astfel, într-o adresă a Laboratorului de Igienă din Arad trimisă primarului
municipiului Arad la 13 ianuarie 1932, se aducea în vedere dorinţa de a
începe acţiunea de combatere a maladiilor contagioase, în general, prin
imunizări active cu anatoxină, şi în special combaterea difteriei. Împotriva
acestei boli, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale dispunea de
mijloace de luptă, şi anume de anatoxine bine studiate şi a căror reuşită a
fost dovedită, prin numeroase statistici realizate în S.U.A., Germania,
Polonia şi chiar în România. În aceste ţări serii de mii de copii au fost
vaccinaţi contra difteriei. Totodată, se dispunea organizarea de conferinţe
îndrumătoare, care să fie ţinute de medicii igienişti din şcoli şi de medicii
din circumscripţiile sanitare, prin care să se arate publicului arădean
importanţa vaccinării în lupta contra difteriei. Locuitorii adulţi cât şi copii
trebuiau fi convinşi de necesitatea prevenirii acestei boli, pentru a se
prezenta singuri la centrele sanitare pentru a fi vaccinaţi22.
Enciclopedia Universală Britannica, vol. V, p. 111.
Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Şedinţa din 7.III.1927, p. 1756, apud D. Şandru, op.
cit., p. 199.
21
Ioan Nichin, op. cit., p. 172.
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298/1932, f. 1.
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Datorită informărilor primite de Prefectura Judeţului Arad în 31
martie 1925, potrivit cărora în comuna Ţipari difteria a făcut ravagii în
rândul copiilor de până la 7 ani, s-a dispus ca cel puţin un agent sanitar să
meargă prin comunele bântuite de această boală pentru a da ajutoarele
necesare23.
Nu trebuie trecută cu vederea statistica epidemiilor întocmită de
medicii circumscripţiilor rurale din judeţul Arad pe anul 1927. În rapoartele
medicilor, difteria ocupă un loc destul de important, din punct de vedere al
cazurilor de îmbolnăviri înregistrate în cursul unui singur an, şi anume un
total de 95 de cazuri şi 14 decese cauzate de această boală24.
În raportul din anul 1931, Serviciul Sanitar al Judeţului Arad
prezenta faptul că în judeţul Arad a fost o mare epidemie de difterie, în
special în comuna Nadăş, din circumscripţia sanitară Tauţ. Această
epidemie a început din luna ianuarie 1931, fiind înregistrate în această lună
15 îmbolnăviri cu 3 cazuri mortale. Din 8 până în 22 februarie nu au mai
apărut cazuri de difterie, însă în perioada 22-28 februarie s-au ivit 3 cazuri,
această epidemie a durat până la 8 aprilie, îmbolnăvindu-se încă 13
persoane, din care 4 au decedat. Cert este că epidemia s-a întins pe parcursul
întregului an, cu perioade de apariţie şi dispariţie, totalizând un număr de 57
de copii îmbolnăviţi şi 10 decese. Fiind o comună săracă, aflată la 65 km
depărtare de Arad, neavând o casă de izolare, autorităţile au fost nevoite să
transforme Casa de Cultură în „spital epidemic”, unde au fost izolaţi toţi
bolnavii. Izolarea s-a făcut cu mare greutate la început din cauza opoziţiei
părinţilor. Trebuie spus că a fost dezinfectate casele contaminate şi sălile de
clasă de la şcoală, iar medicul de circumscripţie a examinat în mod regulat
şcolarii pentru a descoperi eventualele cazuri ascunse. S-au efectuat
inoculări profilactice cu ser antidifteric, dintre copiii vaccinaţi profilactic sau îmbolnăvit un număr mic, cu toate că au luat contact cu cei bolnavi.
Boala a fost transmisă şi adulţilor în timpul seceratului, când oamenii
foloseau, la muncă în câmp, un vas comun pentru băut apă. În perioada
epidemiei, şcolile au fost închise şi a fost interzisă orice aglomerare,
precum: dansuri, coruri, pomeni la înmormântări25.
La 1 ianuarie 1935 în judeţul Arad, erau 8 bolnavi vechi, s-au mai
îmbolnăvit în cursul anului, până la 31 august, 44 de persoane, vindecânduse dintre acestea 42, decedând 7 şi au rămas sub tratament 3 persoane.
S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1919-1934), Dosar
9/1925, f. 6.
24
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S.J.A.N.A., Fond Serviciul Sanitar al Judeţului Arad (1931-1932), Dosar 1/1931-1932, f.
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Cazurile mai grave, din apropiere de Arad, s-au izolat la Spitalul de Copii,
iar celelalte s-au tratat la domiciliu cu ser antidifteric, primit de la Depozitul
din Timişoara. Comunele contaminate au fost: Aradul – Nou, Guttenbrunn,
Ioneşti, Cuied, Olari, Rovine, Semlac, Honţişor, Şimandul de jos, Traunau,
Iermata Neagră, Şiria, Luncşoara, Hălmagiu, Băneşti, Mermeşti, Glogovăţ,
Sânmartin, Galşa, Săvârşin, Curtici, Păuliş, Ţipari şi Pecica26.
În timp ce în anul 1936 au fost înregistrate numai în comunele din
judeţul Arad un număr de 70 de noi îmbolnăviri, cu 11 decese cauzate de
difterie. Comune noi, pe lângă cele amintite, pe anul 1935 au fost: Odvoş,
Crocna, Chişineu-Criş, Macea, Zădârlac, Mureşel, Nădab, Wiesenhaidt,
Panatul-Nou, Ghioroc, Miniş, Vânători, Satul-Nou, Conop, Bârzava,
Schöndorf, Sânicolaul Mic, Engelsbrunn, Sânleani, Peregul Mic, Peregul
Mare, Dumbrăviţa. Bolnavii au fost trataţi o parte la domiciliu, iar alţii în
Spitalul de copii Arad27.
În privinţa duratei minime a izolării bolnavilor de difterie, stabilită
de Regulamentul pentru profilaxia şi combaterea bolilor infecţioase din
anul 1939, aceasta urma să fie fixată până ce două examene bacteriologice
consecutive, făcute în interval de cel puţin 24 de ore, dădeau un rezultat
negativ. De asemenea, în lipsa posibilităţii examenului de laborator, la două
săptămâni după începerea convalescenţei28.
Tifosul. Termen desemnând un grup de boli înrudite, cauzate de
diferite specii de „richettsia” care eliberează toxine în sânge. Bolile se
manifestă întâi cu dureri de cap, convulsii, febră şi dureri în tot corpul, apoi
printr-o erupţie cutanată. Diversele tipuri de bacterii care provoacă aceste
boli sunt transmise de păduchi, purici şi căpuşe. Cea mai severă formă este
tifosul epidemic sau exantematic, răspândit de păduchele de corp.
Reprezintă una dintre marile plăgi ale istoriei universale, asociată cu viaţa în
locuri aglomerate şi insalubre. Tifosul endemic, răspândit de purici şi
şobolani (sau alte rozătoare), este o formă mai uşoară29.
În cele ce urmează vom face câteva referiri la prezenţa tifosul
exantematic pe teritoriul judeţului Arad. Astfel, în 14 ianuarie 1926 erau
primite instrucţiuni stricte de către medicul primar al municipiului Arad de
la Ministerul Sănătăţi şi Ocrotirilor Sociale, cu privire la realizarea de
cercetări amănunţite pentru a se vedea dacă au existat cazuri de tifos
S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1935-1939), Dosar
182/1935, f. 98 v.
27
Darea de Seamă asupra activităţii administrative a judeţului Arad pe anul 1936, pp. 110111.
28
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exantematic. Deoarece, Regiunea II-a Sanitară Piteşti a semnalat trei soldaţi,
din Regimentul 4 Infanterie Piteşti bolnavi de tifos exantematic şi se bănuia
că păduchele infecţios ar fi fost adus în pachetele expediate din oraşul Arad
la adresele soldaţilor30.
De asemenea, trebuie precizat că la nivelul întregii ţări, în anul 1936,
Institutul de seruri şi vaccinuri a început, în colaborare cu Academia de
Medicină, anchete locale împotriva tifosului şi au existat încercări de
vaccinare cu tulpini locale de virus31.
Prin adresa, din 28 mai 1938, înaintată Preturii Plasei Târnova,
Prefectura Judeţului Arad recomanda organizarea săptămânii curăţeniei
generale pentru combaterea epidemiei de tifos exantematic în toate
comunele din plasă, epidemie care izbucnise în comuna Curtici în cursul
acelui an. Au fost luate măsuri severe ca toate autorităţile administrative,
şcolare, bisericeşti, medicale şi jandarmii din plasă să-şi dea tot concursul
lor şi să instruiască populaţia pentru a face curăţenie generală, explicându-i
scopul urmărit, precum şi pericolul la care se expune în caz de
neconformare. Trebuia să fie făcută curăţenia corporală a locuitorilor, a
locuinţelor acestora, a curţilor, străzilor şi pieţelor publice32.
În 18 decembrie 1939 era trimis un alt Ordin al Prefecturii Judeţului
Arad către Pretura Plasei Târnova, privind combaterea tifosului. Era
necesară luare de măsuri drastice, pentru ca persoanele care circulau în
judeţ, practicând diferite meserii, precum: căldărarii, spoitorii, ciubărarii,
comercianţii ambulanţi, să fie supuse vizitei medicale de câte ori se aflau
într-o comună unde exista circumscripţie sanitară. Medicul urma, ca după
consultaţie, să scrie într-o condică, pe care aceste persoane erau datoare să o
aibă asupra lor: „Văzut în ziua de (...) şi găsit sănătos.”. În cazul în care erau
depistaţi indivizi cu păduchi sau alţi paraziţi, aceştia erau imediat internaţi
pentru deparazitare33.
În cazul tifosului exantematic, Regulamentul pentru profilaxia şi
combaterea bolilor infecţioase din 1939 prevedea ca durata izolării să fie
până la vindecarea completă în condiţii de deparazitare perfectă34.
Febra tifoidă. Aceasta se constituie într-o boală infecţioasă acută
care se aseamănă cu tifosul (diferenţierea celor două boli s-a făcut abia în
secolul al XIX-lea). Salmonella typhi, ingerată de obicei prin apă sau
S.J.A.N.A., Fond Primăria Municipiului Arad – Acte administrative (1925-1930), Dosar
57/1926, f. 42.
31
D. Şandru, op. cit., p. 192.
32
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Ibidem, f. 74.
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alimente, se multiplică în peretele intestinal şi apoi pătrunde în sânge,
cauzând septicemia. Simptomele debutează cu dureri de cap, dureri generale
şi agitaţie, febra creşte ajungându-se până la delir. Pe corp apare o erupţie,
zonele în care s-au multiplicat bacilii se inflamează şi pot ulcera, ceea ce
duce la sângerare intestinală sau peritonită. Pacienţii sunt slăbiţi, până la 25
% dintre ei mor în lipsa tratamentului; tratamentul cu antibiotice fiind
eficient. Pacienţii pot fi purtători ai bacilului pe perioade care se întind de la
câteva săptămâni la câteva luni (30%) şi chiar ani (5%). Este necesar de
precizat că purtătorii pot contamina mâncarea pe care o ating. Prevenirea se
face prin tratarea apei şi prin excluderea purtătorilor din meseriile care
presupun contactul cu alimentele35.
În perioada interbelică, fiecare caz descoperit era izolat în spital, în
infirmerii sau la domiciliu, dacă era posibilă izolarea. Toate rudele şi
apropiaţii bolnavului, precum şi locuitorii de pe strada unde acesta locuia
erau vaccinaţi cu vaccinul antitifo-paratific. Acolo unde erau mai multe
cazuri, întreaga comună era vaccinată. Se lua apă din toate fântânile, pentru
analiza bacteriologică, spre a se depista fântânile contaminate şi a se
închide. Toate aceste măsuri nu erau luate în trecut, medicul rezumându-se
mai mult la tratamentul bolnavilor36.
În ceea ce priveşte comunele din judeţul Arad, febra tifoidă a avut o
evoluţie oarecum constantă de-a lungul celor două decenii interbelice. Aşa
încât, în anul 1927 doar în unele circumscripţii sanitare rurale au fost
înregistrate cazuri mai numeroase, printre aceste circumscripţii s-au
numărat: Curtici (cu 11 bolnavii), Chişineu-Criş (18 cazuri), Dezna (15
cazuri), Ineu (15 cazuri), Sânnicolaul Mic (9 cazuri), Spineni (9 cazuri),
Zerind (18 cazuri). În total putem spune că în anul 1927, numai în judeţ au
fost 138 de cazuri de febră tifoidă şi un număr de 23 de decese cauzate de
această boală37.
Din Raportul sanitar pe anul 1931 al Serviciului Sanitar al Judeţului
Arad, reiese faptul că epidemii mai mari de febră tifoidă au fost în comunele
Pecica şi Rovine. În Pecica s-au înregistrat în total 20 de cazuri şi un deces,
iar în Rovine au fost 13 cazuri şi 4 persoane decedate. Au fost făcute
inoculări cu ser „antitifoparatificlă” toţi membrii familiei unde au fost
îmbolnăviri. O parte dintre bolnavi au fost izolaţi la domiciliu, iar o altă
parte au fost internaţi la spitalul din Arad. Au mai fost cazuri de febră
Enciclopedia Universală Britannica, vol. VI, p. 45.
Ioan Nichin, op. cit., p. 171.
37
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tifoidă şi în alte comune ale judeţului, însă acestea au fost într-un număr mai
mic38.
În anul 1936 îmbolnăvirile de febră tifoidă au fost mai puţine decât
în anii precedenţi. În toate cazurile în care a apărut febra tifoidă, persoanele
apropiate bolnavului au fost vaccinate preventiv de către medicii de
circumscripţie, cu vaccin „antitific”. Numărul total al celor bolnavi de febră
tifoidă a fost de 73, din care au decedat 11. Comunele în care au apărut
cazuri de febră tifoidă au fost: Şimandul de Jos, Macea, Păiuşeni, Nădab,
Sâmbăteni, Glogovăţ, Sântana, Mânerău, Şiclău, Tisa, Toc, Cermei, Şiria,
Luntreni, Ineu, Vidra, Chereluş, Cruceni, Curtici, Pleşcuţa, Măgulicea,
Regele-Carol, Guttenbrunn, Zădârlac, Bonţeşti, Zerind, Iermata-Neagră,
Şicula, Chisindia, Socodor, Adea39.
În privinţa duratei minime a izolării bolnavilor de febră tifoidă,
stabilită prin Regulamentul pentru profilaxia şi combaterea bolilor
infecţioase din 1939, aceasta urma să fie fixată până la dispariţia agenţilor
patogeni din materiile fecale, analize care făcute în intervalul de 3-5 zile
dădeau un rezultat negativ, iar în lipsa laboratorului, la o săptămână după
vindecarea clinică40.
Tusea convulsivă sau tusea măgărească. Acută şi foarte
contagioasă, reprezintă o boală a copilăriei, caracterizată prin accese de tuse,
urmate de o lungă şi zgomotoasă inhalaţie şi terminându-se cu eliminarea de
mucus şi apoi vomă. La început se aseamănă cu o răceală însoţită de o tuse
scurtă, uscată, după una-două săptămâni debutează tusea, această fază
durează de la patru la şase săptămâni. Complicaţiile serioase includ
bronhopneumonia, asfixierea şi rareori convulsii şi semne de afectare a
creierului. Tratamentul are rolul doar de a ameliora boala, antibioticele fiind
ineficiente, dar pot lupta împotriva infecţiilor care apar pe parcurs. Vaccinul
împotriva bolii este combinat cu vaccinul antitetanos şi antidifteric, ca parte
a vaccinurilor obişnuite administrate în copilărie41.
În anul 1927 au fost câteva epidemii de tuse convulsivă în unele
circumscripţii ale judeţului Arad, unde s-au înregistrat cazuri mai
numeroase, după cum urmează: în Gurahonţ au fost 27 de cazuri, Hălmagiu
a înregistrat 135 de îmbolnăviri şi 7 decese, în Ineu au fost 18 bolnavi, în
Sfânta Ana au fost depistate 6 cazuri, Şimandul de Jos a avut 25 de bolnavi
şi 2 decedaţi, şi în Zerind s-au înregistrat 6 cazuri. În total, numărul
S.J.A.N.A., Fond Serviciul Sanitar al Judeţului Arad (1931-1932), Dosar 1/1931-1932, f.
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39
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îmbolnăvirilor de tuse convulsivă în acest an fiind de 217 şi 9 decese
cauzate de această boală42.
Nu este de trecut cu vedere anul 1936, când tusea convulsivă a atins
cote destul de ridicate, la nivelul tuturor circumscripţiilor rurale fiind
totalizate 402 cazuri şi 11 decese din pricina acestei boli. Trebuie spus că în
comunele situate la munte au fost cazuri mai răspândite. Printre comunele
contaminate numărându-se: Groşii Noi, Şimandul de Jos, Dorobanţi,
Minişul de Sus, Târnoviţa, Cuied, Sârbi, Poienari, Ociu, Minişel, Lupeşti,
Peregul-Mare, Peregul-Mic, Ţoheşti, Aradul-Nou, Comlăuş, Sâmbăteni,
Chişineu-Criş43.
În cazurile de tuse convulsivă, Regulamentul pentru profilaxia şi
combaterea bolilor infecţioase din 1939 prevedea ca durata minimă a
izolării să fie stabilită în primele şase săptămâni de boală44.
Antraxul (Dalacul). Reprezintă o boală infecţioasă a animalelor cu
sânge cald, provocată de bacteria Bacillus anthracis. Această bacterie poate
supravieţui mai mulţi ani, sub formă de spori, în solul contaminat sau în alte
medii. Boala atacă în special erbivorele, dar se poate transmite şi
persoanelor care vin în contact cu lâna, părul, pielea, oasele sau cadavrele
animalelor bolnave. Infecţia poate fi mortală, din cauza complicaţiilor
respiratorii sau cardiace, dar există şi posibilitatea ca animalul să se vindece.
Bacteria atacă organismul uman, provocând infecţii cutanate, pulmonare sau
intestinale. Cel mai frecvent tip de antrax este cel care atacă pielea,
provocând septicemii fatale; forma bolii care afectează plămânii fiind, de
obicei, letală. Menţinerea igienei în mediul de lucru al celor expuşi la
îmbolnăvire fiind esenţială pentru prevenirea antraxului, diagnosticul şi
tratamentul precoce având o importanţă majoră45.
În judeţul Arad, în perioada dintre cele două războaie mondiale, din
sursele de arhivă studiate putem spune că nu au fost declarate epidemii de
antrax. Însă, nu trebuie trecută cu vederea circulara Ministerului de Interne
din 9 septembrie 1922 adresată prefectului judeţului Arad, pentru a ordona
primăriilor din judeţ să controleze tăierea vitelor, oprind jupuirea celor
moarte, bănuite bolnave de dalac şi să anunţe Serviciul Sanitar de orice caz
suspect. În aceasta se specifica faptul că Ministerul Sănătăţii Publice,
Muncii şi Ocrotirilor Sociale a făcut cunoscută epidemia de antrax care
bântuia printre oameni în mai multe zone ale ţării. Boala se lua de la
S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1919-1934), Dosar
26/1927.
43
Darea de Seamă asupra activităţii administrative a judeţului Arad pe anul 1936, p. 111.
44
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XXVII, p. 739.
45
Enciclopedia Universală Britannica, vol. I, p. 215.
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animalele moarte de dalac, care se jupuiau de piele de către locuitori şi de
cele mai multe ori aceştia consumau şi carnea. Pe de altă parte, Direcţia
Generală a Serviciului Sanitar, care deşi cunoştea situaţia, era în
imposibilitatea de a aplica şi controla măsurile de poliţie veterinară, din
cauza lipsei de personal46.
Cazurile de antrax au fost relativ rare şi foarte puţin numeroase pe
teritoriul judeţului Arad. Astfel, de exemplu în anul 1927 au fost înregistrate
10 cazuri şi 2 decese cauzate de această boală. Dintre acestea, un număr de 7
bolnavi au fost în circumscripţia sanitară Bârzava, unde au şi decedat doi
oameni, alte două cazuri au fost în circumscripţia Dezna şi un caz în
circumscripţia sanitară Livada47. Pentru ca un deceniu mai târziu, în anul
1936 numărul cazurilor de antrax să se situeze în jurul cifrei 7 şi doar un
singur om a decedat. Aceste cazuri de antrax fiind depistate în comunele:
Minişul de Sus, Bârzava, Şicula şi Dieci48.
Conform studiilor demografice realizate la nivelul întregii ţări, este
necesar de precizat că în oraşele din Banat şi Crişana, în anul 1930
mortalitatea a fost mai redusă decât în oraşele celorlalte provincii. Acest fapt
datorându-se incontestabil proporţiei mai reduse a mortalităţii infantile, iar
bolile infecţioase aveau o proporţie destul de scăzută49.
După primul război mondial starea sanitară din judeţul Arad nu era
una dintre cele mai îmbucurătoare, fiind încă recente urmările războiului, cu
întreg alaiul de îmbolnăviri, însă a început o activitate intensă de combatere
a bolilor contagioase. Au fost introduse consultaţiile gratuite, pornindu-se o
campanie riguroasă de declarare a bolilor molipsitoare şi ţinându-se
conferinţe de către medicii de circumscripţii pe diferite teme din medicina
curativă şi preventivă. De asemenea, s-a dat o mare importanţă vaccinărilor
preventive şi consultaţiilor în special la copii. Putem afirma că toate aceste
demersuri, întreprinse de-a lungul celor două decenii interbelice, au condus
la o situaţie mulţumitoare a sănătăţii populaţiei arădene având în vedere
contextul social-politic şi economic al vremii.

S.J.A.N.A., Fond Prefectura Judeţului Arad – Acte administrative (1919-1934), Dosar
8/1922, f. 65.
47
Idem, Dosar 26/1927.
48
Darea de Seamă asupra activităţii administrative a judeţului Arad pe anul 1936, p. 112.
49
*** Mişcarea Populaţiei României în anul 1930, Bucureşti, Ed. Oficiului Demografic,
1933, p. 36.
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Piata Universităţii 1990 şi Piaţa Universităţii 2012 - mişcări
de protest pentru democratizarea societăţii româneşti
Adriana Mihaela Macsut,
Consultant IBN Khaldun Center For Research & Studies, AmmanJordan
I Piata Universităţii 1990, Wall Street 2011 şi Piaţa Universităţi 2012 istorie şi scop Duminică, 22 aprilie 1990, are loc mitingul electoral al PNŢCD, apoi
o parte dintre participanţi se grupează în Piaţa Universităţii şi o ocupă1.
Aici se poate vorbi despre Occupy Wall Street avant la letre. Mişcarea a
avut în sine un scop moral, fiind o continuare a evenimentelor din
decembrie 1989 şi urmărind democratizarea societăţii româneşti. Lumea
intelectuală a fost alături de această mişcare2.
Istoria este prezentată pe larg de Romulus Cristea, Piaţa Universităţii 1990, Editura Foc
Filocalia & Karta Graphic, Ploieşti, 2007, p. 5.
,,O mână de oameni au blocat pe 22 aprilie 1990 Piaţa Universităţii, declanşând un fenomen
considerat ca fiind cea mai ampla şi spectaculoasă mişcare socială din perioada de tranziţie
postdecembristă a României. Mii de oameni demonstrau zilnic convinsi de faptul ca cei
care preluasera puterea mimau democraţia, iar dupa Revoluţie nu se făcuse decât o rotaţie a
cadrelor comuniste si securiste. Iliescu se înconjurase cu reprezentanţi ai fostei
nomenclaturi şi, în afara câtorva mâşuri populiste luate de ochii lumii, nu se făcea nimic”.
2
Printre participanţi s-a numărat şi Petru Creţia. „Am fost acuzaţi în ultimele zile de
instigare iresponsabilă la dezordine socială. Nimeni dintre noi nu este iresponsabil, iar
intransigenţa nu trebuie confundată cu nimic. Pe de altă parte, acceptăm termenul de
instigatori. Într-adevar, doresc împreună cu toţi cei care sunt alături de dumneavoastră să vă
instig nu la dezordine socială, ci la o ordine socială nouă, mai dreaptă, mai liberă, şi mai
prosperă, întemeiată pe o legalitate reală şi pe promovarea în viaţa publică a spiritului de
adevăr şi a probităţii politice. În al doilea rând, vă instigam cu dragoste şi gând bun la
eliminarea practică şi legala a tuturor elementelor retrograde si acaparatoare de putere si
bunuri nemeritate. (...) În al treilea rând vă instig la dobândirea unui cadru constituţional,
care să descătuşeze forţele vii ale ţării, pe oamenii buni, pe oamenii cinstiţi, pe oamenii
drepţi şi curaţi, talentaţi şi pricepuţi, pe cei care pot face o ţara nouă mai dreaptă şi mai
curată. Este vorba de oamenii pe care nimeni nu-i poate nici minţi, nici înfrica, nici
cumpăra. Sunt aceia pe care-i reprezentaţi aici, cu atâta stăruinţă, cu atâta dârzenie şi cu
atâta lumină. Aceşti oameni dau în clipa aceasta şi dincolo de orizontul ei sensul şi nobleţea
acestei adunări. Trăiască Libertatea!”(Petru Creţia, ,,Declaraţie”, apud Romulus Cristea,
,,Piaţa Universităţii a intrat în geografia Europei democrate”, în România Liberă, 5 iulie
2006).
11
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În seara zilei de 13 ianuarie 2012 au ieşit în stradă zeci de oameni
indignaţi de modul cum a fost insultat Secretarul de stat de la Ministerul
Sănătăţii, medicul Raed Arafat de Preşedintele României, Traian Băsescu3.
Aşadar la fel ca fenomenul asemănător din 1990 a avut tot un scop moral,
dar în scurt timp a devenit o adevărată mişcare de tipul Occupy Wall Street
militând pentru democraţie participativă4 şi cerând o clasă politică morală,
preocupată de binele cetăţenilor şi al ţării.
Protestarii din 1990 şi 2012 îşi iau nume de cod inspirate din
discursul politicienilor vremii. Preşedintele ţării din 1990 Ion Iliescu
consideră că demonstranţii din Piata Universităţii 1990 sunt golani şi chiar
organizează mitinguri FSN-inste contra acestora. În consecinţă protestarii se
declară golani. În 2013 Ministrul de externe, Teodor Baconski declară că
demonstranţii din Piaţa Universităţii 2012 sunt ciumpalaci aşa că protestarii
se declară ciumpalaci.
S-a amintit aici despre mişcarea Wall Street. Aceasta a apărut pe 14
septembrie 2011 la New York şi s-a extins în întreaga lume5. Ea reprezintă o
mişcare care militează pentru democraţie participativă, activism social şi în
esenţă o lume mai bună în care să nu existe oameni, aflaţi la limita sărăciei
,,Se ţin discursuri, se citesc liste cu revendicari, apar intelectualii de marcă, unii, fosti
dizidenţi, care vor credita manifestaşia-maraton: Lucian Pintilie, Stelian Tanase, Radu
Filipescu, Octavian Paler, Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, Ovidiu Iuliu Moldovan şi
multi alşii. Din punct de vedere social, discursurile afirmă şi mizează pe solidaritatea dintre
intelectualitate si muncitori, tocmai pentru a contracara manipularile din ianuarie şi
februarie 1990, cand “ forţte cetăţeneşti mai mult sau mai puţin reale fuseseră dirijate spre a
acţiona ofensiv împotriva mitingurilor şi revendicărilor Opozitiei (PNTCD, PNL) şi
intelectualităţii, în general” (Ruxandra Cesereanu, ,,Fenomenul Piaţa Universităţii 1990”, în
Revista 22, 22.05.2003).
3
A se vedea ”Protests Over Austerity Measures Turn Violent in Romania”, în New York
Times, 15 ianuarie 2012.
4
,,Întărirea democraţiei participtive”, în fdsc.ro, 2011.
Democraţia participativă este una dintre primele teme care au apărut pe agenda sectorului
neguvernamental. După nevoia de alegeri libere şi corecte, primă condiţie a democraţiei,
apare nevoia unor mecanisme de participare la decizia publică, care să permită cetăţenilor
să îşi exprime opiniile şi aşteptările către reprezentanţii lor aleşi. Eforturile organizaţiilor
neguvernamentale au fost concentrate în câteva direcţii: stimularea interesului cetăţenilor
cu privire la decizia publică, stimularea interesului actorilor decizionali pentru organizarea
de consultări, coalizarea sectorului neguvernamental în sensul unor intervenţii coerente în
decizii publice, construirea unui cadru legislativ şi instituţional pentru participarea la
decizia publică, monitorizarea aplicării legislaţiei şi reclamarea derapajelor de la regulile
democraţiei şi a bunei guvernări.
5
Ioana Bojan, „Mişcarea Occupy Wall Street se extinde în numeroase oraşe din lume”, în
mediafax.ro, 15 octombrie 2011.
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precum şi oameni care pur şi simplu nu ştiu cum să mai cheltuie banii.
Aşadar este o mişcare morală, iar scopul ei este o economie pe baze etice6.
Oamenii din întreaga lume care au acces la cultură tot mai mult nu mai vor
să fie simpli pioni, ci doresc să se implice, în mod efectiv în dezvoltarea
culturală globală7.
II Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa Universităţii 2012: sloganuri şi
atitudinea autorităţilor
II. 1 Piaţa Universităţii 1990 şi sloganurile radicale
Piaţa Universităţii 1990 se caracterizează prin sloganuri radicale şi
politice, exprimate prin cântece mobilizatoare. Iată câteva dintre versuri:
Mai bine haimana, decât trădător,/ Mai bine golan, decât dictator!/Mai
bine huligan decât activist!/ Mai bine mort decât comunist!/ Vino, Doamne,
să vezi ce a mai rămas din omeni. Cântăreţi folk precum Stelian Maria,
Cristian Paţurcă şi Vali Sterian scriu şi interpretează în Piaţa Universităţii
1990 cântece care emoţionează şi astăzi. Un rol important îl ocupă şi
sloganurile care cer democratizarea societăţii: Iliescu nu uita, te votam la
Moscova!/Adevarata emanaţie a Revoluţiei – Proclamaţia de la Timisoara!/
Nu va fie frică, comunismul pică!/ Noi de-aicea nu plecăm până cînd vom
câştiga libertatea noastră/ Iliescu nu uita, tineretul nu te vrea!/ Ceauşescu
nu fi trist, Iliescu-i comunist/ Iliescu nu uita, ţara nu-i moşia ta!/ Nu există
socialism cu faţă umană, ci doar totalitarism cu dintii sparţi!/ Iliescu nu
dezbina ţara!/ Proclamaţia de la Timişoara, lege pentru toata ţara!.8
Răzvan Alistar, „Care sunt rădăcinile ideologice ale Wall Street”, în ziare.com, 23
septembrie 2011.
,,O economie dreaptă, aceasta este principalul obiectiv al protestatarilor. Laureatul Nobel
pentru Economie, Joseph E. Stiglitz a pus în discuţie împărţirea inegală a veniturilor, averea
fiind deţinută de o minoritate de 1% în detrimentul restului de 99% din populaţie. Stiglitz a
vizitat el însuşi protestatarii luna aceasta, afirmând că pieţele financiare, care ar trebuie sa
aloce capitalul şi să managerieze riscurile, au facut exact contrariul. `Suportam consecintele
ticalosiei lor`, a declarat acesta. Expertul în macroeconomie şi în fiscalitate, Jeffrey Sachs,
spune ca vede priorităţile unei naţiuni exprimate în bugetul guvernului federal, şi ca a ajuns
sa creadă că piaţa şi guvernul trebuie sa joace, împreună, un rol in asigurarea echităţii,
productivităţi şi sustenabilităţii mediului.”
7
A se vedea Gaudim et spes.
8
Ruxandra Cesereanu, op. cit.
,,Toate aceste slogane vizau continuitatea spirituală şi morală între cei aflaţi pe baricade în
21 decembrie 1989 şi golanii din aprilie 1990, întrucât o parte dintre ele fuseseră scandate
de cei dintâi. Radicalismul protestatarilor este esenţial şi pentru aceasta pledează intonarea
ritualică a altui refren specific Pietei Universităţii: Mai bine haimana, decat trădător, / Mai
bine golan, decat dictator, / Mai bine huligan decat activist, / Mai bine mort decat comunist!
6
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II. 2 Piaţa Universităţii 2012. Sloganuri diverse şi poezia populară din
stradă
Imaginaţia protestarilor de 2012 a fost destul de bogată. Deja
societatea era atunci, diversificată şi obişnuită cu exerciţiul democraţiei. Pot
fi reproduse câteva slogauri, născute din imaginaţia bogată a
demonstranţilor: Arafat, un om adevărat, Băsescu, un om de…!/Azi la
Târgu-Mureş, mâine în toată ţara!/ Viitorul sună la 112!/ Poporul rabdă,
dar nu iartă!/ Opriţi televizorul, pornim revoluţia!/ Dacă vă pasă, ieşiţi din
casă!/ Cine e în viaţă să vină în piaţă!/ România, trezeşte-te!/ 2012, noi
suntem sfârşitul lumii voastre!/ Ghici ghicitoarea mea: sub presiunea străzii
cine va pleca?/ Te comporţi ca arogantul, mergi şi termină Levantul!.
Există însă şi slogane de Mahala care nu merită reproduse! Această mişcare
de protest a venit cu conceptul de democraţie participativă (definit anterior),
iar atunci protestarii au declarat Piaţa Universităţii 2012 ca zonă liberă de
politicieni. În acest sens, s-au lansat sloganuri precum: PDL, USL, aceeaşi
mizerie!/ Zonă nepoluată politic/ Nu lăsa politicienii să acapareze Piaţa
Universităţii/ Ne guvernează conjuraţia repetenţilor!/ Sătui de voi! Angajez
lunetist!/ Singura soluţie, propria evoluţie!/ Nu suntem manipulaţi, suntem
săraci!/ Pierdut clasă politică! Glumim, nici nu am avut-o!/ Vă-ntreabă
golanii ce-aţi făcut cu banii!/ Vă rugăm să ne scuzaţi nu producem cât
furaţi!. Politicienii din tot spectrul politic care au încercat să vină în Piaţă au
fost goniţi
II. 3 Cântece de protest
Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa Universităţii 2012 au în comun un
refren: Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câştiga,
Aceasta etică aparent boemă va domina Piata Universităţii, de ea fiind legate cele mai multe
reprosuri de declasare socială formulate de Putere (FSN) la adresa manifestatiei-maraton.
Se mai scandează: Suntem golani! De 45 de ani!, Iliescu nu uita, tara nu-i moşia ta.
Protestatarii se revendică nu doar de la luptatorii din decembrie 1989, ci si de la detinuţii
politici din timpul comunismului. De Facultatea de Arhitectură atârnă pancarte uriaşe pe
care scrie: Facultate de golani, Nu există socialism cu faţă umană, ci doar totalitarism cu
dintii sparti; este expusă inclusiv o fotografie trucată cu Ceauşescu şi Iliescu, dedesubtul
căreia scrie (fiind imitată pronunţia gresită a lui Ceausescu Pretinii). Un scurt istoric al
declaraţiilor din Piaţa Universităţii devine necesar, în acest punct, pentru a intelege evoluţia
fenomenului. Astfel, manifestanţii se radicalizează în 25 aprilie (după ce fuseseră catalogaţi
ca golani de...Ion Iliescu), făcând publică prima lor Declaraţie în care se cerea: scoaterea în
afara legii a oricărui partid de tip comunist, înlăturarea din funcţiile de conducere a celor
care au facut parte din nomenclatura comunistă şi din aparatul de represiune în perioada
1945-1989, sustinerea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timisoara”.
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libertatea noastră!. Cântecul Nu plecăm acasă, versuri şi muzică de Stelian
Maria, a fost scris în mai 1990 în Piaţa Universităţii, iar acest refren al
cântecului a intrat în folclor fiind scandat, de fapt, la toate mitingurile9. Ca
o ironie a fost fredonat chiar şi la protestele deţinuţilor.
III Dreptul la exprimare liberă şi atitudinea autorităţilor
În ambele situaţii Preşedenţia şi Guvernul au considerat că
mitingurile nu sunt autorizate şi acţionat pentru împrăştierea protestarilor.
Autorităţile din 1990 au apelat la o Miliţie Paramilitară formată din mineri,
iar represiunea a fost cumplită rezultând răniţi şi morţi care au fost înhumaţi
la Cimitirul Străuleşti II la necunoscuţi. Acest eveniment a fost denumit
Mineriada din 13 – 15 iunie, iar din nefericire vinovaţii adică acei care au
lovit şi omorât protestarii nu au fost nici astăzi găsiţi10. Din nefericire şi în
9
A se vedea Stelian Maria, ,,Noi muncim, noi nu gândim”, în stelianmaria.blogspot.ro,
12/14/2010. Stelian Maria modul brutal cum autorităţile din 1990 au evacuat protestarii cu
ajutorul minerilor care au acţionat ca o miliţie paramilitară. Din nefericire însă şi prorestarii
din 2012 au avut parte de... jandarmi care au acţionat în mod violent pentru evacuarea lor.
10
Betty Bleagu, ,,Mineriada din 13-15 iunie 1990 - Majorat fără vinovaţi condamnaţi”, în
hotnews.ro, 12 iunie 2008.
 La 18 ani de la cea mai sangeroasă mineriadă, justiţia din România nu a reuşit încă să
condamne vinovaţii pentru violentele înregistrate în Bucureşti. După mai mulţi ani în care
ancheta a fost blocată, procurorii care au facut cercetările referitoare la evenimentele din
13-15 iunie 1990 s-au balbâit atât de mult, încât dosarul le-a fost restituit în repetate rânduri
de instanta. Mai mult, o decizie a Curţii Constiţutionale din vara lui 2007 a disjuns dosarul,
ancheta civililor printre care se găseşte şi Ion Iliescu fiind reluată de o nouă echipă. (....)
Parchetele Militare au trimis din nou în instantă dosarul privindu-i pe militarii implicaţi în
mineriada din iunie 1990.
 În dosarele civililor, printre care şi al lui Ion Iliescu, se aşteaptă să se dea curând
soluţia.
 În rechizitoriul militarilor se arată că Ion Iliescu a dispus şi coordonat personal
reprimarea manifestaţiei din Piata Universitatii.
 Ancheta e taraganată prin închideri ale dosarelor şi retrimiteri ale lor către procurori.
 Numarul celor decedaţi în acele zile e oficial şase, iar neoficial peste 100.
 CEDO a decis judecarea cu prioritate a plângerii Asociatiei 21 Decembrie cu privire la
tergiversarea anchetei atat in cazul mineriadei din iunie 1990, cât şi al revoluţiei din
decembrie 1989.
 Documentarul despre mineriadă, realizat în 1991 de Stere Gulea, Sorin Iliesiu, Vivi
Dragan Vasile şi Lucian Pintilie este, de doi ani, pe YouTube.
Ramona Bulcu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţe şi
Justiţie, a declarat pentru HotNews.ro că, potrivit informaţiilor primite de la colegii săi,
dosarele întocmite de Secţia Parchetelor Militare, în care sunt cercetaţi militarii implicaţi
în evenimente, sunt, în acest moment, inaintate instanţei supreme. În ceea ce priveşte
ancheta legată de civili, efectuată de Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, aceasta
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2012 protestarii au avut parte de violenţă din partea autorităţilor în sensul că
au fost jandarmi care au făcut exces de zel lovind şi arestând demonstranţii
paşnici. Problema nu poate fi judecată însă în mod tranşant pentru că au
venit la demonstraţie ultraşii adică fanii radicali ai galeriilor de fotbal care şi
simplu au distrus zonă11.
În iunie 1990 paramilitarii mineri vin la Bucureşti ghidaţi de
articolul manifest scris de Cristian Tudor Popescu în care se menţiona că
democraţia românească este originală şi coordonată de unicul partid FSN ce
îl are ca mentor pe preşedintele ţării Ion Iliescu12.
Cert este că oamenii trebuie ascultaţi! Dreptul la exprimare liberă
este garantat prin constituţie! Întrebarea este până unde poate merge acest
drept. În acest sens, Eugen Simion a făcut o comparaţie între Piaţa
Universităţii 1990 şi Piaţa Universităţii 2012.
,,Fostul preşedinte al Academiei Române, Eugen Simion, spune că
ambele acţiuni reprezintă o formă de exprimare a disperării
românilor, deşi `atunci veneam după o dictatură, iar aşteptările erau
foarte mari, iar acum venim toţi după două decenii de deziluzii, de
resemnare. Acesta este însă un semn că resemnarea nu este
este aproape finalizată, urmând să fie formulată soluţia. Dosarul privindu-i pe militari se
reîntoarce, astfel, pe rolul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), după ce aceasta
instanţă l-a retrimis procurorilor la sfârşitul anului trecut, datorită unor nereguli
procedurale. Secţia Parchetelor Militare a trebuit, astfel, să refacă procedurile care au dus
din nou la trimiterea în judecată a generalilor Mihai Chitac, Ministru de Interne în iunie
1990, şi Gheorghe Andriţă, adjunctul lui Chitac în acea perioadă, dar şi a coloneilor
Dumitru Costea, fost comandant al Trupelor de Paza şi Ordine Ploiesti, şi Vasile
Constantin, fost ofiţer I in secţia Paraşutisti, din cadrul Comandamentului Aviatiei
Militare.
11
,,Piata Universităţii, cele mai violente proteste de la mineriade. Jandarmii acuza ca
mitingul pro-Arafat s-a transformat în lupta ultraşilor din fotbal, în HotNews.ro, Sâmbătă,
14 ianuarie 2012.
,,Sâmbata, 14 ianuarie 2012: Centrul Bucureştiul a fost scena celor mai violente proteste de
la mineriade până acum. La ora 20.00, mitingul paşnic a citorva sute de oameni s-a
transformat radical: tineri cu fetele acoperite în stilul Intifada au început să arunce asupra
jandarmilor pietre, sticle şi chiar pubele. Jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene. Mulţi
dintre tinerii protestatari erau, după cum susţine purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei,
membri ai galeriilor de fotbal, unii cu cu antecedente penale. După nenumărate replieri,
jandarmii au intervenit decisiv şi, puţin după miezul noptii, au dispersat manifestanţii. În
jurul orei 1.00, în Piata Universităţii se mai aflau jandarmii şi măturătorii care făceau
curat.”
12
Andrei Bădin, In 1990, ,,CTP lauda faptele de vitejie ale minerilor”, în 9am.ro, 18 iunie
2005.
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paralizantă şi ar trebui să luăm ce e esenţial din aceste forme de
disperare`, crede academicianul. Acesta aminteşte şi de prezenţa
instigatorilor în cadrul fiecărei acţiuni de protest, ca o constantă a
manifestaţiilor: `Trebuie însă să ascultăm ce spun oamenii aceştia şi
să-i disociem de indivizii agresivi care caută întotdeauna asemenea
momente să distrugă, să se defuleze”13.
Piaţa Universităţii 1990 a intrat în istoria contemporană ca o mişcare pentru
democratizarea societăţii româneşti. Piaţa Universităţii 2012 este însă până
la urmă o mişcare controversată pentru că de la un miting moral pentru
apărarea unui reper etic din medicina de urgenţă românească, Raed Arafat,
fondatorul SMURD14, s-a ajuns la confiscarea mişcării de lideri politici
precum Victor Ponta, Crin Antonescu şi Dan Voiculescu. Aceştia au
trasformat mitingul social într-un miting anti-Băsescu. Din nefericire printre
protestarii din Piaţa Universităţii 2012 a fost chiar un grup care a militat
pentru reabilitarea regimului ditatorial al lui Ion Antonescu15.
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Analiza comparată a conceptelor de securitate a Federaţiei
Ruse
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Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Abstract
Acest articol prezintă o analiză comparativă a conceptelor de
securitate a Federaţiei Ruse, având cadrul cronologic anii 1991-2012.
Abordarea multiperspectivală compune un cadru coerent şi uşor de înţeles
atât a proiecţiei interne, identitare a politicii Rusiei cât şi a răspunsurilor sale
externe corelate cu evenimente internaţionale ce au rolul de a întări
valoarea ipotezelor lansate de acest demers.
Cuvinte-cheie: Securitate, securizare, ameninţări, vulnerabilităţi, strategie,
geopolitică, spaţiu, stat, identitate, post-comunism, politică externă,
„străinătatea apropiată”, liberalism, democraţie, eurasianism, diplomaţie,
realism.
Motto: „Rusia se percepea pe sine însăşi nu ca naţiune,ci ca o
cauză,dincolo de raţiuni geopolitice,mânată de credinţă şi ţinută laolaltă de
arme” – Henry Kissinger1.
Iniţierea unui asemenea demers necesită îndrăzneală. Este un subiect
pe cât de actual şi provocator în abordarea intelectuală, pe atât de alunecos
şi vast în construcţia lui analitică coerentă şi pertinentă în termenii şi
încadrările ştiinţifice adecvate. Abordarea multiperspectivală este indicată în
acest caz, pentru că va oferi o imagine mult mai completă şi mai amplă
asupra subiectului supus dezbaterii. Aşadar, vom porni în analizarea
conceptelor de securitate a Federaţiei Ruse într-o manieră comparatistă, din
perspectiva celor două abordări prezente la Christian Thorun : realistă şi
social constructivistă.
Perspectiva realistă este una centralistă, afirmând primordialitatea
statului în calitate de actor unitar şi raţional pe scena internaţională,
minimalizând rolul organizaţiilor internaţionale, al corporaţiilor şi al
1

Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura ALL, Bucureşti, 2010, p. 122.
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organizaţiilor non-guvernamentale în combaterea anarhiei sistemului
internaţional şi umplerea vacuumului de securitate de la nivel mondial2.
Reieşind din aceste determinante, scopul şi ambiţia statului vor fi
direct proporţionale cu poziţia de putere pe care o deţine pe scena
internaţională. Cu toate acestea, comportamentul unui actor are un caracter
nedeterminat, fiind influenţat atât de condiţiile interne, cât şi de cele externe
între care există un raport de interdependenţă.
Perspectiva social-constructivistă susţine cauza factorului endogen
în formarea societăţii internaţionale şi definirea statelor. Aceştia susţin că
sistemul internaţional este unul construit social iar relaţionarea între state se
realizează prin intermediul ideilor, în sensul constructivismului aceste idei
sunt purtători de identitate statală în cadrul internaţional3.
Pornind de la ideea distincţiei între cele două unităţi fundamentale:
statul şi societatea ca obiecte de referinţă separate, generatoare de logici
diferite în formarea agendei de securitate, acest demers va încerca să
formuleze o ipoteză cu privire la preponderenţa acestor idei în logica de
securitate a Rusiei de la Boris Elţin la Vladimir Putin precum şi importanţa
fiecăreia din ele în definirea conceptului de „securitate naţională”,
„ameninţări existenţiale”, „vulnerabilităţi”, construcţie identitară.
William Zimmerman în lucrarea „The Russian People and Foreign
Policy:Russian Elite and Mass Perspectives, 1993-2000” identifică o
caracteristică ambivalentă în relaţia elite-populaţie între care nu există
element de legătură privind discursul politicii externe. Constatarea de bază a
cercetătorului afirmă că, în condiţiile existenţei unei puternice atitudini de
revanşă autoritară în rândul societăţii civile faţă de Occident, discursul
politicii externe a elitelor se raliază acestui trend chiar dacă factual lucrurile
stau invers.
Construcţia acestui discurs se realizează în termenii unei necesităţi
de recunoaştere, de susţinere şi de legitimare a unităţilor politice şi a
tiparelor esenţiale de interacţiune dintre ele prin favorizarea menţinerii
ameninţărilor existenţiale agregate la nivel social, contribuind la
instituţionalizarea securităţii prin apelul permanent şi recurent la ameninţări.
Translarea problemelor identitare în sectorul politic prin plasarea

Christian Thorun, Explaining the change in Russian Foreign Policy. The role of ideas in
Post-Soviet Russian”s conduct towards West, Editura Palvage Macmillian, New -York
2009, pp. 17-18.
3
Ibidem, p. 22.
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ameninţării pe agenda statală4 realizată prin actul discursiv stă sub semnul
unui „pact de încredere şi garanţie” prin care elita politică obţine legitimare
şi se menţine la putere, iar societatea îşi creează starea de siguranţă, pe de o
parte, iar pe de altă parte, „ameninţarea” reprezintă un debuşeu pentru elita
care îşi argumentează şi justifică propriile acţiuni.
Având în vedere juxtapunerea dintre forţă (sectorul militar) şi
consimţământ în cadrul procesului de guvernământ (sectorul politic) în
generarea celor două direcţii evolutive; una internă, alta externă5, o altă
preocupare va fi axată pe o logică inversă conţinută în întrebarea: cum
acţionează conceptele de securitate pe plan intern şi extern?
Întrebarea firească şi logică ce decurge din această structurare a
ideilor este următoarea: este sau nu Rusia o ţară europeană? Această
interogaţie devine utilă şi necesară în înţelegerea obiectivă a necesităţii
constante de stabilire şi menţinere a securităţii statului rus. Ambivalenţa
culturală şi politică a Rusiei dată de influenţa bizantină şi de cea asiatică
(mongolă) a determinat modelul de construcţie cu structură de tip piramidală
specifică statului rus6. Destrămarea Rusiei Kievene a fost văzută ca o
separare de Occident urmată de o identificare şi asimilare cu modelele
culturale şi de putere orientale. Agregarea, în sensul modern al termenului, a
statalităţii ruse
este legată de procesul de „modernizare” şi
„occidentalizare” iniţiat de Petru cel Mare prin care Rusia îşi definea
profilul de tară europeană cu aspiraţii la dominaţie universală7. Succesoarea
ţarului Petru, Ecaterina a II-a, în „Instrucţii pentru Comisia Legislativă”
menţine linia transformării revoluţionare a predecesorului său, definind
statul rus ca o ţară europeană. Extinderile succesive care au desăvârşit
controlul rusesc asupra Caucazului, apoi expansiunea în Asia Centrală şi
Estul Extrem în 1898 au trasat principalele direcţii de expansiune ale
statului rus, conferindu-i puncte de reper în identificarea cu o putere
eurasiatică.
Sfârşitul Războiului Rece a marcat o intensificare a încercărilor de
definire a conceptului de securitate ca urmare a tendinţei calitative de a trece
de la ameninţări la vulnerabilităţi şi riscuri de securitate. Cele două
perspective asupra securităţii prezente în literatura de specialitate : realistă şi
Barry Buzan, Securitatea-un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, ClujNapoca,2005, p. 175.
5
Ibidem, p. 78.
6
Mehmet Ablay, Din istoria tatarilor, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997, p. 17.
7
Nicholas V.Riasanovsky, Russian Identities: a historycal survey, Oxford University Press,
2005, pp. 74-75.
4

566

idealistă oferă un cadru referenţial util pentru încadrarea corectă a tezelor
acestui demers, facilitând înţelegerea aspectelor referitoare la schimbările de
perspective în ceea ce priveşte politică externă şi de securitate a Rusiei.
Operarea cu cele două concepte, cel de pace, specific şcolii idealiste şi cel
de politică şi balanţă de putere al şcolii realiste oferă perspective analitice
diferite, proiectând nivele distincte în ceea ce priveşte actorii de referinţă.
Pe de altă parte, noile realităţi politice, economice, sociale şi
identitare au fragmentat domeniul academic în ceea ce priveşte studiile de
securitate, plasând domeniul acestora în ceea ce se va numi dezbaterea
„extindere” versus „restrângere”. Terenul acestei analize este împărţit de
tradiţionalişti - susţinători ai restrângerii agendei la o abordare sterilă din
perspectiva politico-militară, plasând securitatea în cadrul larg al securităţii
internaţionale şi adepţii agendei extinse, cei care pledează pentru o extindere
multisectorială a studiilor de securitate susţinută de ideea noilor realităţi
post-Război Rece. În acest context, devine importantă abordarea
multisectorială a securităţii şi a tipurilor de interacţiune care se stabileşte
între fiecare zonă de referinţă. Semnificative nu doar din perspectivă
analitică a teoriei politice, aşa cum consideră realiştii ca Morgenthau şi
Waltz, abordarea sectorială a agendei extinse de securitate facilitează
înţelegerea întregului prin fragmentare, permiţând formularea unei opinii
mult mai avizate şi coerente.
Barry Buzan în lucrarea „Securitatea –un nou cadru de analiză”,
plasează acest concept la limita dintre cele două calităţi, formulând-o în
termeni intersubiectivi ca fiind o practică de autoreferinţă8. Purtând
imperativul unui pact între putere şi societate, securitatea este un rezultat al
acţiunii actului discursiv9. Pornind de la constatarea lui Pierre Bourdieu cu
privire la discursul politc, producător de „magie socială” prin potenţialul său
de a crea contexte şi de a stabili noi sensuri, devine necesar şi interesant
pentru acest demers o analiză a discursurilor liderilor ruşi investiţi cu
autoritate în scopul descoperirii noilor valenţe al procesului de securizare
prezente la nivelul actului discursiv, dar şi pentru o înţelegere mai
aprofundată a conceptelor de securitate a Rusiei în perioada post RăzboiRece10.
În 2011, preşedintele Federaţiei Ruse – Vladimir Putin, în cadrul
întâlnirii cu veteranii şi pensionarii, definea destrămarea Uniunii Sovietice
Barry Buzan, op. cit., pp. 44-45.
Ibidem, p. 48.
10
Pierre Bourdieu,Language and symbolic power, Cambridge: Harvard University Press,
1992, pp. 46-57.
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ca fiind „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut”,
reprezentând o „adevărată dramă” pentru poporul rus11. Indubitabil,
dezintegrarea celei mai mari construcţii geopolitice, la sfârşitul anului 1991,
a creat o „gaură neagră” în centrul Eurasiei12. Pe de altă parte, afirmaţiile
preşedintelui V. Putin, definesc în mod univoc un aspect esenţial al
evenimentului produs la 7 decembrie 1991 la Belovejskaia Puşcia, atunci
când s-a consemnat dispariţia Uniunii Sovietice, semnificând din punct de
vedere geopolitic dezmembrarea Marelui Imperiu Rus. Pe de altă parte,
pornind de la constatarea lui Pierre Bourdieu cu privire la actul discursiv,
producător de „magie socială” prin potenţialul său de a crea contexte şi de a
stabili noi sensuri, discursul preşedintelui V. Putin capătă noi valenţe:
prăbuşirea sistemului politic şi socio-economic sovietic a însemnat
pulverizarea bazelor morale şi identitare seculare ale statului rus, privând
noţiunea de stat de „suportul său emoţional”.
Conform lui Wendt, identitatea reprezintă „proprietatea actorilor
internaţionali care generează dispoziţiile, motivaţiile şi comportamentele.
Acest lucru înseamnă că identitatea este la bază subiectivă sau o calitate a
nivelului de unitate înrădăcinată în înţelesurile atribuite sinelui de actor. Cu
toate acestea, interpretarea acestor înţelesuri va depinde adesea de modul în
care un actor reprezintă un actor în acelaşi fel, iar în această măsură
identitatea va avea o calitate intersubiectivă sau sistemică”13.
Situaţia geopolitică inedită produsă de dezmembrarea URSS-ului
consecinţă a afirmării independenţei a celor 15 republici a pus Federaţia
Rusă, moştenitorul de drept în relaţiile internaţioanale a Uniunii Sovietice,
într-o poziţie de „adaptare geopolitică”14. Dezavantajat enorm, pe de o parte,
geografic, teritorial, iar pe de altă parte, morfopolitic şi topolitic, statul rus
„extenuat de propria resursă ideologică” îşi începe traversarea spre o etapă
ce va sta sub auspiciile incertitudinii orientării externe iar, mai târziu, sub
cele ale exacerbării tendinţelor imperiale de vocaţie universală15. Pe de altă
parte,după colapsul Uniunii Sovietice, seismul identitar provocat de acesta a
11

http://www.publika.md/putin--destramarea-urss-este-cea-mai-mare-catastrofageopolitca_574871.html, accesat la data de 1 mai 2014, ora 14:20.
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Zbigniew Brzezinski,Marea tablă de şah.Geopolitica lumilor secolului XX, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 102.
13
Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press,
Cambridge, 1999, p. 224.
14
Oleg Serebrian, Va Exploda Estul?Geopolitica spaţiului pontic, Editura Dacia, ClujNapoca, 1998, p. 19.
15
Johann F.Arnason, The future that failed:origins and destinies of soviet model, Editura
Routlege, Londra, 1993, p. 30.
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determinat elita politică de la Kremlin să abandoneze resentimentele
„încercuirii capitaliste”16 şi să se ralieze Vestului ca aliat natural al Rusiei.
Experienţa istorică a poporului rus precum şi moştenirea celei mai
puternice tradiţii imperiale devin perspective importante în facilitarea
înţelegerii şi explicării concepţiilor de politică externă şi de securitate
formulate în perioada post-comunistă de noile elite politice de la Kremlin.
Factorii care au stat la baza doctrinei de expansiune a statului rus, sugerând
chintesenţa atemporală a acestuia, converg în concepţia mesianică, bazată pe
ortodoxie şi slaviate, pe care statul rus şi-a asumat-o în doctrina de
expansiune a Imperiului Ţarist. Religia ca teren vital pentru imaginarul şi
practicile sociale a jucat un rol aparte în interiorul statului, fiind un factor de
coagulare şi menţinere a unităţii poporului rus. Termenul „a treia Romă”
asumat de Rusia în perioada medievală face o trimitere evidentă la
caracterul imperial al politicii externe al statului, ortodoxismului revenindu-i
un rol esenţial în instituţionalizarea diversităţii Imperiului Rus.17După
Revoluţia Bolşevică, mesianismul ortodox a fost înlocuit de mesianismul
revoluţionar rezumat în sloganul „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”.
Doctrina „naţionalităţii oficiale”, introdusă de ţarul Nicolae I în
1833, aduce noutatea triadei autocraţie-naţionalitate-ortodoxie, preluată, mai
târziu, şi de conservatorul Alexandru al III-lea. Bolşevicii preiau triada
despotism-naţionalism-dogmatism, reformulând o nouă doctrină geopolitică
constituită din binomul militar-spiritual, tipic doctrinelor geopolitice ale
Rusiei.
Conform prevederilor Tratatului federal semnat la Moscova în
martie 1992, în componenţa noului stat-Federaţia Rusă au intrat 89 de
subiecţi: 21 de republici, 49 de regiuni, 10 districte autonome, o regiune
autonomă şi două oraşe de importanţă federală – Moscova şi Sankt
Petersburg. Procesul de construcţie a identităţii naţionale, reieşind din noile
opţiuni ale momentului, s-a raportat la problema securităţii naţionale
pregnantă în mentalitatea societăţii ruse după destrămarea Uniunii Sovietice.
„Sfârşitul istoriei” lansat de F. Fukuyama a reprezentat un argument
în plus în favoarea discursului „marelui eşec” al sistemului sovietic,
demonstrând viabilitatea capitalismului liberal în cadrul sistemului
internaţional. Viziunea Occidentului, centrată pe SUA, a constituit
Laurenţiu Constantiniu, Uniunea Sovietică între obsesia securităţii şi insecurităţii,
Editura Corint, Bucureşti, 2010, p. 17.
17
Paul Werth, Imperiology and religion: some thought on a research agenda, pp. 51-52, in
Kamitaka Matsuzato, Imperiology, from empirical knowledge to discussing the Russian
Empire, Editura Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007, p. 223.
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alternativa unică şi sigură pentru Rusia, în condiţiile declaraţiilor unanime
venite atât din mediile academice cât şi politice care afirmau victoria
blocului occidental în Războiul Rece. Legitimarea acestei idei în discursul
despre starea naţiunii al lui G.H.W. Bush, în 1992, a constituit o invitaţie
adresată Rusiei pentru
adoptarea democraţiei participative şi a
capitalismului liberal ca şi condiţie pentru integrare în sistemul
internaţional. Aşadar, cursul „occidentalizării” adoptat de elita liberală de la
Kremlin s-a axat pe aclamarea modernizării inevitabile şi iminente,
idealurile geopolitice fiind considerate irelevante18.
Articularea identităţii europene a Rusiei, deturnată de bolşevici s-a
identificat pentru noii lideri de la Moscova – Genadii Burbulis, Yegor
Gaidar şi Andrei Kozyrev cu concepţia despre modernizare care ar readuce
Federaţia Rusă la masa marilor puteri. Complexul de inferioritate a
determinat reformularea conceptului de interes naţional, definit în termenii
filosofiei noii gândiri ce pleda pentru necesitatea integrării politice,
economice şi a instituţiilor de securitate în structurile occidentale şi reforme
economice radicale menite să propulseze Rusia spre un proces ireversibil şi
radical de „occidentalizare”. Miza pentru reuşita acestui proces a fost
enunţată în cadrul şedinţei comune a Congresului Statelor Unite în iunie
1992, unde B. Elţin şi-a exprimat deschiderea faţă de susţinerea masivă a
Vestului în reforma economică a ţării.
Reformularea conceptului liberal-occidental de interes naţional în
termenii unei colaborări şi a integrării în structurile politice, economice şi de
securitate a democraţiei liberale19, viziunea egocentrică a noilor lideri de la
Kremlin bazată pe convingerea că doar Rusia a fost lezată în izolarea sa faţă
de Vest a agregat conceptul de „mica Rusie” menit să justifice
responsabilitatea pentru fosta regiune sovietică.
Perioada post-sovietică a fost marcată de o aprinsă dezbatere
intelectuală în ceea ce priveşte politica externă a Rusiei. Principalele şcoli
de gândire din această perioadă au exprimat diverse sugestii referitoare la
calea de dezvoltare a statului rus, generând idei şi viziuni diferite în legătură
cu direcţia politicii externe. Occidentalii-liberali, avându-l ca exponent
principal pe Andrei Kozyrev, afirmau direcţia occidentală de dezvoltare a
Rusiei prin integrarea în economia şi instituţiile politice ale Vestului
definind ameninţarea existenţială venind de la ţările nedemocratice.
Andrei P.Tsygankov, The Post-Cold War euphoria and Russian”s Liberal westernism.
Change and continuity in national identity, Editura Rowman & Littlefield Publishers, Inc.,
Maryland, 2010, p. 57.
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Ibidem, p. 58.
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Occidentalii social-democraţi, reprezentaţi de Mihail Gorbaciov,
susţineau ideea specificităţii Rusiei în cadrul societăţii internaţionale, având
interese specifice, dar împărţind anumite interese comune cu alţi membri.
Ameninţarea existenţială venea din încălcarea drepturilor fundamentale ale
omului şi a lipsei de consideraţie pentru pluralismul cultural.
Naţional-patrioţii enunţau suveranitatea Rusiei, menţinând dialectica
marii puteri şi a intereselor specifice în menţinerea stabilităţii sistemului
internaţional. Principala ameninţare o constituiau statele revizioniste
interesate să schimbe balanţa de putere existentă. Reprezentantul principal al
acestui curent de gândire a fost Yevgheni Primakov.
Derzhavniki naţional-comunişti, prin exponentul lor Ghenadii
Zyuganov, lansau viziunea civilizaţiei socialiste independente reprezentată
de Rusia, interesele acesteia în calitate de superputere fiind incompatibile cu
cele ale Occidentului. Sarcina principală consta în restaurarea balanţei de
putere între socialism şi capitalism şi de pulverizare a influenţei civilizaţiei
ruse. Ameninţarea era definită prin intenţiile imperialiste ale Occidentului.
Ultimul curent de gândire îl reprezintă linia eurasianiştilor. Acest
curent reformula „conservatorismul revoluţionar” şi expansiunea
geopolitică, definind Rusia ca o ţară de vocaţie imperială, interesele sale
fiind expresia mutuală a expansiunii spre mări, incluzând prezenvarea lor şi
extinderea sub forma geopolitică a sferelor de influenţă. Refacerea
capabilităţii militare, reformarea economiei după modelul centralizat al
Chinei precum şi preservarea controlului asupra Eurasiei şi a ţărilor postsovietice constituiau principalele direcţii ale acestui curent. Ameninţările
principale veneau din partea ţărilor riverane.
La 1 ianuarie 1992, Federaţia Rusă devine de jure un stat
independent. Făcând referire la acest eveniment, Richard Sakwa spune că un
mare „stat-umbră” rus apăruse din construcţia sovietică20. În urma
referendumului din 12 decembrie 1993 a fost adoptată o nouă Constituţie a
Rusiei. Potrivit noii legi fundamentale, Federaţia Rusă devine o republică
prezidenţial-parlamentară, prezidentul bucurându-se de largi prerogative,
acestuia revenindu-i rolul cheie în noua realitate politică21.
În marea dezbatere privind cursul politicii externe,principalul binom
doctrinar care a constituit terenul confruntării celor patru curente de gândire
a fost reprezentat de conservatorism versus liberalism. În timp ce o parte a
naţionaliştilor al lui Ghenadii Ziuganov, pledau pentru o abordare
20
21

Richard Sakwa, Russian politics and society,Editura Rouledge, New York,1993, p. 138.
Corneliu Vlad, Rusia după URSS, Editura Top Form, Bucureşti, 2011, p. 26.
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conservatoare bazată pe valorile tradiţionale ale statului rus, religie şi
stabilitate socială, aripa radicală a eurasianiştilor considerau insuficientă o
abordare din perspectiva „conservatorismului revoluţionar”, fiind adepţii
expansiunii geopolitice a Rusiei. Aceştia doreau construirea unor axe
geopolitice puternice prin cooptarea unor aliaţi ca: Germania, Iran şi Japonia
în scopul rezistenţei împotriva influenţei americane. Plasat în opoziţie
evidentă faţă de cursul pro-occidental al lui A. Kozyrev, dar bucurâdu-se de
adeziune din partea unor mişcări militare şi politice radicale, acest discurs a
fost marginalizat în dezbaterea politică, considerat prea periculos şi
extravagant, lipsit de susţinere în rândul societăţii civile prea puţin încântată
de ideea politicilor imperiale.
Cealaltă direcţie doctrinară a fost reprezentată de liberalismul socialdemocrat al lui M. Gorbaciov. Susţinători ai direcţiei de deschidere şi
cooperare cu puterile occidentale, promovată de A. Kozyrev, socialdemocraţii rămân adepţii unei colaborări şi cu statele membre CSI şi a unei
continuităţi axiologice şi istorice, criticând izolarea excesivă faţă de acestea
prezentă în arhitectura politică externă al liberalului Kozyrev.
Erodarea încrederii în mrea strategie de integrare în structurile
vestice s-a produs la fază incipientă, la începutul anului 1992. Expansiunea
militară a NATO de-a lungul graniţelor Rusiei, conflictele militare din
Transnistria din vara anului 1992, Osetia de Nord şi Abhazia din primăvara
anului 1993 nu au făcut decât să amplifice sentimentul de insecuritate
asociat cu noul curs de politică externă pro-occidentală22.
Anul 1992 are o semnificaţie deosebită în ceea ce priveşte parcursul
extern al Rusiei şi relansarea rolului acesteia în Europa. Conflictul din
Bosnia, declanşat în martie 1992, a schimbat optica asupra relaţiilor RusiaVest, menţinând retorica cooperării. Conflictul din Kosovo, declanşat în
martie 1998 marchează începutul deteriorării relaţiilor dintre Rusia şi
partenerii săi occidentali. Retorica ostilă a diplomaţiei ruse faţă de decizia
intervenţiei militare NATO în martie 1999, este vazută de cercetători ca şi o
lipsă de hotărâre a factorilor decidenţi de la Kremlin, dar şi ca o intenţie
subtilă de a-şi restabili influenţa în Balcani23.
Perioada euforiei pro-europene cunoaşte o rapidă decădere chiar la
începutul anului 1992, iar discursul politic şi miza agendei de securitate
devine emfaza geopoliticii. Retragerea în identitatea eurasiatică a Rusiei ca
Potrivit unui articol, susţinerea publică pentru modelul societal al Statelor Unite
reprezenta în 1990 - 32 % pentru ca să scadă dramatic în 1992, la cifra de 13 %.
23
Christian Thorun, op. cit., p. 82.
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refugiu pentru „directivele impuse de Vest”, scindarea elitelor politice în
două tabere au activat şi mai mult tendinţele ambigue ale politicii externe.
Produs al colaborării celor două instituţii Preşedinţia şi Cabinetul
Ministrului de Externe, Legea Securităţii adoptată în anul 1993, defineşte
securitatea drept o existenţă protejată care permite avansarea unui individ, a
unei societăţi şi a unui stat. Astfel, conceptului de securitate îşi îngustează
spectrul său de referinţă prin stabilirea unor cadre specifice; acesta devine
un termen care se referă nu doar la protecţie, ci adăposteşte şi ideea
dezvoltării, plasând în prim-plan valorile tangibile şi intangibile ale
comunităţii, sistemul constituţional, suveranitatea şi integritatea teritorială a
statului. Este ceea ce americanii definesc ca fiind „Marea Strategie”.
Spre deosebire de viziunea lui M. Gorbaciov vis-a-vis de plasarea
Rusiei în sistemul relaţiilor internaţionale, noua lege a securităţii marchează
un act fără precedent; fiind inspirată din documentele şi Carta OSCE,
aceasta nu doar enunţă necesitatea participării Federaţiei Ruse în cadrul
diferitelor organizaţii internaţionale, ci sugerează identificarea cu valorile
democraţiei liberale occidentale în procesul de reconstrucţie a identităţii
naţionale24.
Noul concept de politică externă gândit de Ministrul A.Kozyrev a
avut la bază trei direcţii principale de acţiune a Rusiei în scopul integrării în
cadrul sistemului internaţional: economic, politic şi diplomatic. Deschiderea
rapidă a economiei ruseşti spre principiile capitalismului liberal şi ale
economiei de piaţă trebuia asigurată de o reformă economică radicală,
menită să şteargă tarele trecutului sovietic şi să relanseze economia ţării.
„Terapia de şoc” aşa cum a fost numit planul de reformă economică
imaginat de Yegor Gaidar face parte din acest demers pe plan extern.
Crearea CSI-ului a fost imaginată ca o acţiune menită să faciliteze
procesul de separare a Rusiei de fostul spaţiu sovietic, prin operarea unei
distincţii clare la nivel discursiv între Rusia şi celelalte state post-comuniste.
Ameninţarea imediată şi exponenţială venită din partea regimurilor
nedemocratice, după cum afirma noua ideologie de securitate a Federaţiei
Ruse, a condiţionat crearea acestei structuri menită să ţină sub control
pericolul la adresa legitimităţii internaţionale a statului rus, separând
legalitatea ideologică între aceste două unităţi politice25.
A treia direcţie de politică externă se referă la planul de integrare
rapidă a Rusiei în organismele internaţionale, pe de o parte, pentru a
24
25

Ibidem, p. 60.
Barry Buzan, op.cit, p. 206.
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legitima noul curs de politică în plan intern iar, pe de altă parte, de aşi
afirma statutul de putere „normală”, la masa ţărilor civilizate.
În cadrul legal al Constituţiei din 1993, în urma alegerilor
desfăşurate în iulie 1996, B. Elţin este investit în postul de prezident pentru
al doilea mandat. În pofida stării de sănătate din ce în ce mai precare şi a
pierderii unei baze largi a electoratului, noul lider continuă demersul său în
reconstrucţia Rusiei şi integrarea ei în cadrul lumii multipolare.
Noul Ministru de Externe, Evghenii Primakov, reformulează
Conceptul de Politică Externă a Federaţiei Ruse în termenii unui discurs
pragmatic de sumă zero, după cum este numit în literatura de specialitate,
necesar menţinerii stabilităţii balanţei de putere. În această perioadă, politica
externă a Rusiei a fost dominată de „dualismul fatalistic” după afirmaţia lui
Richard Sakwa, definit ca o ezitare între ceea ce vrea să facă şi între ceea ce
este forţată să facă Rusia.
Adoptat la 17 decembrie 1997, printr-un decret prezidenţial,noul
concept de securitate naţională defineşte sistemul internaţional, interesele
naţionale, ameninţările la adresa Rusiei precum şi mijloacele de asigurare a
intereselor şi modalităţile de a face faţă ameninţărilor. Spre deosebire de
documentul anterior, noul concept se caracterizează printr-o viziune mult
mai reţinută asupra rolului Federaţiei Ruse în cadru lumii multipolare. Deşi,
nu abandonează viziunea multipolarităţii şi retorica integrării internaţionale
instituţională a Rusiei, prin evaluarea realistă a situaţiei internaţionale,
conceptul din 1997 accentuează clar necesitatea depăşirii situaţiei interne
caracterizată prin instabilitate financiară şi probleme sociale.
Cele trei direcţii principale de acţiune pe care se concentrează noul
concept de securitate a Rusiei pledează pentru relansarea ideologiei
suveranităţii şi specificităţii statului rus şi redefinirea identităţii naţionale ca
modalitate de depăşire a situaţiei interne precare. A doua direcţie conţine
coordonatele integrării internaţionale instituţionale a Rusiei în cadrul
sistemului internaţional. Totodată, se profilează primele încercări de
apropiere de statele Asiei de Est şi Orientul Îndepărtat: China, India, Iran şi
lumea musulmană, această tendinţă înscriindu-se perfect în aceiaşi retorică a
lumii multipolare susţinută de factorii de putere de la Kremlin.
Nemulţumirea populaţiei cauzată de reformele echipei prezidenţiale
exprimate în frecvente proteste stradale, sentimentul de trădare şi frustrare a
fragment şi mai mult societatea civilă determinând necesitatea unei
redefiniri a identităţii naţionale a ruşilor. Reinventarea noii „Idei Ruse”,
popularizată intens de consilierul personal al lui B. Elţin, Grigorii Satarov,
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în campania electorală din 1996 sugera explicit că pentru „statul morbid”
soluţia cea mai bună este reactivarea ideologiei26.
Anul 2000 marchează o ruptură radicală în dialectica de securitate şi
a politicii externe a Rusiei,legată de schimbarea factorilor de decizie de la
Moscova. Alegerile prezidenţiale din martie 2000, au legitimat oficial o
nouă eră în istoria Federaţiei Ruse - „Era Putinistă”. În planul noilor direcţii
de securitate, trei documente marchează această nouă viziune: Conceptul de
Securitate Naţională, Doctrina Militară şi Conceptul de Politică Externă.
În termenii discursivi ai diplomaţiei, acestea semnifică emfaza
„străinătăţii apropiate” bazată pe cooperarea şi integrarea Rusiei în
Comunitatea Statelor Independente. Aceste „străinătăţi” au fost proiectate în
formula satisfacerii necesităţii de refacere a brâului de securitate prin
implicarea activă în aceste zone, susţinute de efortul dobândirii unei
frontiere strategice pentru atingerea intereselor naţionale. Esenţa acestei noi
orientări se defineşte în termenii unei relaţii de subordonare sau a ceea ce B.
Buzan specifica ca fiind „complexul de securitate”: atragerea vecinătăţii şi
impunerea actorilor mai slabi a orientării politice externe a actorului
dominant. În termenii securităţii militare, spaţiul a reprezentat întotdeauna
pentru Rusia un factor obiectiv de securizare27.
Noile direcţii de politică externă şi de securitate comportă trei
schimbări radicale faţă de predecesorul său din 1997. Schimbarea retoricii în
plan extern este sesizabilă la nivelul obiectivelor: cooperarea internaţională
pe plan global trece pe plan secund, iar reconfigurarea regională în termenii
cooperării şi integrării active în spaţiul CSI-ului este investită cu valoarea de
prim-obiectiv.
Definiţia statului modern este dată de ideea de suveranitate.
Securitatea militară este legată indispensabil şi interdependent de procesele
interne sau externe prin care comunităţile umane îşi stabilesc şi menţin
aparatele de guvernământ. Chiar dacă domeniul securităţii militare şi cel al
securităţii politice sunt tratate ca fiind distincte, în practică acestea sunt
apropiate şi se identifică prin „inteşanjabilitatea dintre forţă şi consimţământ
în cadrul procesului de guvernământ”28. Din această perspectivă, Doctrina
Militară, semnată de Putin în aprilie 2000 prezintă o viziune centralistă
caracterizată prin două obiective majore: consolidarea funcţiei preşedintelui,
sporirea poziţiei şi rolului Consiliului de Securitate în detrimentul
Ministerului Apărării şi Statului Major General. Mai departe, este alocat un
http://www.russiajournal.com/node/2175, accesat la data de 8 iunie 2013, ora 12:06.
Laurenţiu Constantiniu, op. cit., p. 16.
28
Barry Buzan, op.cit., p. 78.
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rol aparte sectorului militar ca instrument al politicii de securitate iar relaţia
cu Belarus este plasată în termenii cheie a noii viziuni a Rusiei.
Al treilea document, Conceptul de Politică Externă, a fost elaborat
de Ministerul Afacerilor Externe a Federaţiei Ruse porneşte în a defini
Rusia ca o mare putere, rolul acesteia în politica internaţională urmând a fi
consolidată prin cooperarea şi integrarea multisectorială în cadrul CSI.
Totodată, documentul marchează un punct de turnură în relaţiile cu
Occidentul, mai ales cu SUA, definite în termenii unei antipatii declarate
faţă de politica de securitate a acestora. Această schimbare a retoricii
externe vine în completarea ideii de securitate regională, avansată de noua
administraţie de la Kremlin.
Asigurarea unei bune vecinătăţi, sintagmă frecvent întâlnită în
discursurile oficialilor ruşi, urmează modelul prezentat de B.Buzan al
complexului de securitate prin asumarea rolului de conducător prin
inducerea unei mişcări de securizare şi crearea dependenţelor unităţilor faţă
de actorul unitar – Rusia.
Avizarea de către Consiliul Naţional de Securitate şi Doctrina
Militară a folosirii armelor nucleare pentru contracararea agresiunilor pune
în discuţie şi reactualizează problemele interdependendeţei dintre actori,
securitatea internaţională şi regională.
Evenimentul 11 septembrie 2001 a redimensionat relaţiile RusiaSUA,cauza „luptei comune împotriva terorismului” fiind investită cu
valoarea ameninţării existenţiale la adresa sistemului internaţional.
Solidarizarea cu poporul american şi prin semnarea în Consiliul de
Securitate al ONU a rezoluţiei 1373, bunăvoinţa manifestată de liderii ruşi la
penetrarea de către americani a tradiţionalelor sfere de influenţă a stârnit
numeroase controverse în mediul academic.
Din perspectiva realistă, solidarizarea Rusiei cu cauza „luptei
împotriva terorismului”, argumentează D. Trenin, a reprezentat o manevră
abilă de atingere a propriilor scopuri în ceea ce priveşte rebelii talibani,
regiunea Asiei Centrale prin costuri minime.
Pe de altă parte însă, soluţia cooperării apare raţional şi inevitabil în
condiţiile eminentului pericol la adresa securităţii internaţionale.
Trei evenimente marchează direcţiile de evoluţie ale politicii de
securitate a Rusiei. Primul este atacul terorist al cecenilor produs în
octombrie 2002 care nu doar că a schimbat abordarea conceptului de
securitate internă, caracterizată de o intervenţie şi mai puternică în zonele de
potenţial conflict şi cu instabilitate politică sporită, ci a determinat o
schimbare a opticii asupra securităţii militare ca instrument de contracarare
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a ameninţărilor. Punctul „Nord-Ost” după cum a fost numit de presa rusă, a
relevat un fapt important pentru elitele de la Kremlin, făcându-le să
recunoască importanţa ameninţărilor29.
Răspunsul realist şi just a fost oferit de revizuirea Doctrinei Militare
şi creşterea importanţei abordării militare non-nucleare, singurele capabile
să răspundă ameninţărilor actuale. Caracterul ambivalent al politicii
factorilor de decizie de la Moscova rezultă din abordarea tradiţională a
securităţii, orientând soluţiile spre creşterea capabilităţii militare fără
eradicarea cauzelor de natură social-economică.
La 2 octombrie 2003, Ministrul Rus al Apărării, Serghei Ivanov,
publică „Sarcinile principale ale dezvoltării Forţelor Armate ale Federaţiei
Ruse”. Concomitent cu descrierea operaţiunilor şi capabilităţilor militare,
putem observa schimbarea radicală a accentului discursului politic. Pe de o
parte, spre deosebire de conceptele de securitate din perioada B. Elţin,
acestea plasează în prim plan sectorul militar, conform abordării
tradiţionaliste, nu doar a justifica statutul de mare putere pe care Rusia şi-l
arogă în această perioadă, ci şi de a reda încrederea şi siguranţa socială a
poporului rus. Ideea securităţii, a locului Rusiei în cadrul sistemului
internaţional, susţinerea proiectelor politice ale actualei guvernări, conform
abordării social-constructivismului, justifică emfaza sectorului militar ca
modalitate de agregare social-politică a ameninţărilor şi proiectarea lor în
mentalul colectiv.
Foaia Albă a Apărării din 2003, prin abordarea realistă a războiului
în condiţiile lumii contemporane precum şi atitudinea antagonică faţă de
NATO, se înscriu în aceiaşi dialectică tradiţionalist-militară a securităţii
Federaţiei Ruse.
Cercetători ca James Goldgeier şi Michael McFaul susţin că politica
externă a Rusiei post-sovietice nu urmează modelele anticipate, ci se
bazează pe datele gândirii realiste. Potrivit acestora, din această perspectivă,
Rusia devine o excepţie în neconcordanţă cu teoria clasică a balanţei de
putere.30
Conform teoriei lui Geoffrey Parker, geopolitica reprezintă o
modalitate de dominaţie. Coagularea statului de dominaţie regională sau
Marcel de Haas, Russia”s Foreign Security Policy in the 21 st Century: Putin, Medvedev
and beyond, Editura Routledge, Londra, 2010, pp. 18-19.
30
James Goldgeier,Michael McFaul, „Russians as joiners: realist and liberal conceptions
of postcomunist Europe”, in Michael McFaul and Kathryn Stoner-Weiss,eds, After the
collapse of communism: comparative lessons of transitions, Cambridge University Press,
New-York, 2004, pp. 232-256.
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ecumenică, potrivit acestei teorii, are loc la joncţiunea dintre aria culturală
proprie şi cea care, de obicei, îi este străină. Aceste state iau naştere la
periferia culturii originare, asumând scopul dual de a-şi asigura securitatea
prin a se extinde teritorial. Extensiunea centrului istoric este urmată de
formarea unei naţiuni cu un nivel înalt de hegemonie lingvistică şi culturală.
După consolidarea iniţială şi extinderea în străinătatea apropiată, urmează
extinderea maritimă cea care reprezintă şi ultima etapă a creşterii imperiului
universal.
Rusia este făcută să fie imperiu-acesta este argumentul care susţine
reîntoarecerea la origini. În fapt, statul rus, pe întregul său parcurs istoric ,nu
a fost altceva decât o Matrioşkă care a generat pentru fiecare etapă a
evoluţiei sale o nouă dimensiune pe care a fost plasată forma care ,
întotdeauna, a fost aceiaşi.
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Realităţi cotidiene referitoare la administraţia locală
Gheorghe Falcă,
Primarul Municipiului Arad
Una dintre problemele de aritmetică pe care Lewis Carroll, scriitorul
şi matematicianul, maestru al absurdului dar şi rafinat al bunului simţ, le
propune spre delectarea cititorilor săi sună cam aşa: Dacă, pentru vopsirea
unui gard cu o lungime de 3 metri, o echipă de 2 muncitori are nevoie de 4
ore, de cât timp e nevoie pentru ca acelaşi gard să fie vopsit de o echipă de
64 de muncitori.
Desigur, folosind fundamente matematice accesibile unui elev de
şcoală primară, rezultatul acestei probleme de calibrare a resurselor umane
şi de timp este cât se poate de la îndemână: 64 de muncitori ar avea nevoie
de 0,124 ore pentru a vopsi un gard de 3 metri. Aşadar, la prima vedere, un
plus adus schemei de personal ar duce la un plus de eficienţă. Totuşi,
imaginându-ne o echipă supradimensionată de muncitori ocupându-se
simultan de vopsirea unui gard de numai trei metri, putem, bazându-ne doar
pe bunul simţ, să admitem că 64 de muncitori ar face o treabă la fel de bună
ca un singur muncitor care, în realitate, chiuleşte în timpul programului. De
fapt, o treabă chiar mai puţin bună, pentru că 64 de muncitori înghesuiţi au
toate şansele să dărâme gardul, lăsându-l deci într-o stare mai proastă decât
cea în care o lăsase vopsitorul chiulangiu.
Bineînţeles că exagerarea poate rămâne o simplă figură retorică,
marcă inutilă a stilului care ar vicia un demers cât se poate de aplicat, cum
este demersul volumului de faţă. Totuşi, exemplul carrolian de mai sus
poate fi cât se poate de util analizei strict cantitative la care dorim să
supunem, în acest capitol, schema administrativ teritorială a României, ca şi
calibrarea resurselor umane în această schemă. Pentru că, înainte de a opina
cu privire la calitatea actului administrativ, se cuvine să luăm în considerare
datele brute, statisticile cu privire la administraţia locală şi personalul
angajat în cadrul acesteia. Să pornim, aşadar, de la ceea ce există.
Astfel, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din
România (AMR), am participat la lucrurile unui grup de lucru constituit în
cadrul Ministrului Administraţiei şi Internelor (MAI), grup care şi-a propus
să studieze în adâncime sistemul administraţiei locale româneşti. Format din
reprezentanţi ai MAI, ca şi din cei ai Administraţiilor Comunelor, Oraşelor,
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Municipiilor şi Judeţelor, grupul a centralizat şi analizat o serie de date
statistice privitoare la numărul unităţilor administrativ teritoriale (mai
departe: u.a.t), numărul de locuitori, numărul personalului angajat în
instituţiile bugetare şi domeniile de activitate ale acestora. Datele
centralizate, pe care le prezentăm şi noi mai jos, fac referire la luna
noiembrie a anului 2009.
Un prim nivel al datelor analizate se referă la cele patru tipuri de
unităţi administrative: comune, oraşe, municipii, judeţe, urmărindu-se
modul în care se face calibrarea schemei de personal bugetar la numărul de
locuitori al acestor unităţi, ca şi calibrarea acestei scheme pe diverse
domenii de activitate: autoritate, servicii şi dezvoltare publice, poliţie
comunitară, şcoli şi educaţie, activităţi culturale, asistenţă socială.
Din cele 3227 de u.a.t., câte numără România la data analizei
noastre, am preluat şi analizat date statistice privind 3219 u.a.t., pentru
celelalte 8 u.a.t. datele nefiindu-ne disponibile. Structura celor 3219 u.a.t se
prezintă după cum urmează: 2854 comune, 216 oraşe, 101 municipii plus
Bucureşti (plus 6 sectoare) şi 41 de judeţe
Comunele – România fragmentată
Ocupând, conform legii 351/2001, rangul IV în ierarhia localităţilor
din România, comunele au un raport de populaţie semnificativ, ţara noastră
fiind membru UE cu cel mai mare procent de populaţie rurală, de circa 44%.
Observăm că, din totalul de 2854 de comune, marea majoritate – 2396 – au
o populaţie de mai puţin de 5.000 de locuitori. O accentuată fragmentare
administrativă aşadar, care necesită alocarea de resurse umane pe măsură.
Mai mult, ţinănd cont că, în fiecare localitate, procentele de populaţie tânără
şi pensionari sunt de aproximativ 20%, respectiv 35%, reiese că, în
localităţile cu mai puţin de 5.000 de locuitori, populaţia salarizată, ca parte a
populaţiei active, numără între 150 şi 1500 de persoane, o mare parte dintre
aceştia lucrând în administraţia local. Aşadar, se confirmă ceea ce spuneam
în capitolul precedent: statul este un excelent angajator.
Observăm de asemenea că, din totalul personalului bugetar din
comune (246.325 angajaţi), 57.587 de persoane sunt angajaţi în primării,
exercitându-şi funcţia publică în cele trei domenii de activitate specifice:
autoritate publică locală, servicii publice locale şi servicii de dezvoltare
publică locală. Cifra frapantă şi, cum spuneam mai sus, extremă şi probabil
defectuos calibrată, este cea a angajaţilor din zona asistenţei sociale: 56.547,
doar cu circa 1000 de persoane mai puţin decât totalul angajaţilor din
domeniul autorităţii, serviciilor şi dezvoltării publice. De ce este
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îngrijorătoare această cifră? Pentru că, dacă admitem că angajaţii din
primării pe cele trei domenii mari, oferă competenţe şi servicii populaţiei
unei comune luată ca întreg, angajaţii din asistenţa socială oferă servicii
unui segment specific de populaţie, care poate varia în funcţie de gradul de
dezvoltare a comunei, de apartenenţa teritorială la o zonă defavorizată.
Totuşi, acest procent de populaţie îndreptăţit să beneficieze de servicii de
asistenţă socială un poate fi legal cu întreaga populaţie a comunei decât în
cazuri extreme, de calamitate. Ne întrebăm însă: să fie oare întreaga zonă
rurală a României o zonă calamitată?
O altă cifră interesantă, mergând un pic mai în detaliu cu analiza,
este cea a numărului de bugetari raportat la numărul populaţiei. Fără a lua în
considerare estimări încă aproximativ ale migraţiei recente din zona rurală,
putem observa că, la o populaţie de peste 9,6 milioane de locuitori (în medie
cca 3300 pentru fiecare dintre cele 2854 de comune) avem un raport de un
bugetar la 40 de locuitori. Mergând şi mai în adâncime, pentru prima
secţiune a graficului nr. 1, cea a comunelor cu o populaţie de până la 1500
de locuitori, raportul bugetari/populaţie deservită devine şi mai îngrijorător:
un bugetar la doar 32 de locuitori. O calibrare din nou defectuoasă am
spune, care necesită alocarea de resurse costisitoare, într-o zonă – România
rurală – în care, cel puţin teoretic, viaţa comunităţii este adesea reglată de
pârghii tradiţionale. Pentru că o comunitate mică, în care aproape toată
lumea se cunoaşte cu aproape toată lumea, are la dispoziţie mecanisme şi
relaţii verificate în timp: vecinătatea, înrudirea, momentele privilegiate ale
satului. Toate aceste pârghii tradiţionale ar trebui să fie capabile să asigure o
coeziune şi o funcţionare a comunităţii cel puţin la fel de bună precum cea
asigurată de autoritatea publică. Se dovedeşte însă, încă o dată, că folclorul,
în satele şi comunele României, este contrazis de statistică.
Oraşele – pentru că merităm?
Deşi dezirabil, procesul recent de urbanizare a României s-a produs
urmând linia viciată a impunerii formelor fără fond: de multe ori orgoliul şi
ambiţiile unor edili sau chiar comunităţii au primat asupra realităţii efective,
adică serviciile publice şi calitatea vieţii.
Astfel, condiţiile în care, conform Legii 351/2001, o localitate poate
dobândi rangul III în ierarhia administrativ teritorială, sunt, pe lângă
îndeplinirea unor importante funcţiuni economice, următoarele:
administraţie publică, autorităţi judecătoreşti şi asociaţii: primărie,
judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociaţii;
educaţie: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal; sănătate, asistenţă
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socială: spital general sau secţie – spital, maternitate, dispensar policlinic,
staţie de salvare, creşă, farmacie, cămin de bătrâni: cultură: casă de cultură,
cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziţii, club, comerţ,
prestări de servicii: magazine universale şi magazine specializate, piaţa
agroalimentară; turism: hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;
finanţe – bănci, asigurări: sucursale sau filiale de bănci, instituţii de credit şi
societăţi de asigurare, C.E.C.; sport, agrement: terenuri, eventual stadion
mic, săli de sport, eventual pentru competiţii locale, grădini publice şi alte
spaţii verzi amenajate; protecţia mediului: serviciu de protecţie a mediului;
alimentare cu apă şi canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem colector
de canalizare, staţie de epurare; culte: lăcaş de cult: transport – comunicaţii:
autogară, eventual gară, poştă, centrală telefonică; ordine, securitate: sedii
de poliţie şi de jandarmerie. Analiza de detaliu relevă aceeaşi tendinţă
constantă ca şi în cazul comunelor: o sensibilă apropiere între numărul de
angajaţi ai primăriilor oraşelor (14.555) şi cel al bugetarilor din zona
asistenţei sociale (11.015). Un fapt care poate fi explicat fie prin
neîndeplinirea de către aceste localităţi a funcţiunii economice a unui oraş –
de unde numărul mare de asistaţi sociali, fie printr-o calibrare inieficientă a
resurselor umane în asistenţa socială.
Dacă raportul dintre numărul total de posturi ocupate şi numărul
angajaţilor din educaţie este similar cu cel de la nivelul comunelor (2 la 1),
tendinţa observată în raportul dintre totalul populaţiei şi numărul de bugetari
este şi mai îngrijorătoare: un bugetar la 32 de locuitori pentru ansamblul
oraşelor, dar un bugetar la 27 de locuitori pentru oraşele cu mai puţin de
5000 de locuitori şi un bugetar la 23 de locuitori pentru oraşele cu mai puţin
de 3000 de locuitori.
Municipiile – autonomia risipei
Preluat din tradiţia administrativă imperială română, în care
municipium desemna localitatea ce beneficia de un anumit grad de
autonomie faţă de autoritatea centrală, municipiul în România beneficiază
de trei grade distincte în ierarhia urbană: gradul 0 – Bucureşti, gradul I –
municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european,
gradul II – municipii de importanţă interjudeţeană sau cu rol de echilibru în
reţeaua de localităţi. Tendinţa alarmantă rămâne cea din zona asistenţei
sociale, care are 32.284 de angajaţi, din nou aproape egal, ca şi în cazul
comunelor, cu cel al angajaţilor din primării – 35.319. Asta în condiţiile în
care municipiile trebuie considerate zone urbane cu o dezvoltare peste
medie. Totodată, analiza aplicată primei părţi a graficului, ocupată de
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municipiile cu sub 20.000 de locuitori, oferă aceeaşi imagine a risipei
datorate unei dimensionări inadecvate: dacă raportul mediu pentru totalul
municipiilor este de un bugetar la 33 de locuitori, pentru municipiile mici
aceste raport este de un bugetar la 23 de locuitori.
Concluzii preliminare
România are la ora actuală 3227 de u.a.t., necesitând un număr mare
– defectuos calibrat – de personal, care necesită costuri împovărătoare de
salarizare. Tendinţa de dimensionare defectuoasă este evidentă în domeniul
asistenţei sociale, unde există 163.000 de angajaţi, fapt datorat în buna
măsură legislaţiei şi normativelor Ministrului Muncii. În serviciile culturale
locale avem 32.557 de angajaţi ai unor instituţii care nu reuşesc să se
autofinanţeze decât în proporţie de 5-10%. De aceea, pe lângă cheltuielile de
personal, administraţia locală este împovărată şi de costurile mari de
funcţionare a acestor instituţii. Educaţia nu este legată de administraţia
locală decât în mod univoc, ca beneficiar al cheltuielilor de personal şi
funcţionare, învăţământul neavând faţă de comunitatea locală niciun fel de
obligaţie.
România şi Polonia – fragmentare vs calibrare judicioasă
Statele cele mai mari între membrii noi ai Uniunii Europene,
România şi Polonia suportă, dincolo de decalajele de adoptare a unor
reforme de modernizare – care au dus la admiterea mai timpurie a Poloniei
în UE, comparaţii relevante pentru pentru ceea ce ar putea fi făcut şi în
administraţia locală din România. Astfel, România, la o populaţie de 21 de
milioane de locuitori, are mai mult de 3200 de u.a.t – comune, oraşe,
municipii, judeţe – de unde reiese o medie de 6500 de locuitori/u.a.t.
Polonia, cu o populaţie de 38 de milioane de locuitori şi o suprafaţă de
312685 km2, are: 16 voievodate (regiuni cu un număr mediu de locuitori de
2.383.492 de persoane), 379 de raioane (asimilabile fostelor plase din
vechea împărţire administrativ teritorială a României, cu o populaţie medie
de cca 100.000 de locuitori) şi 2479 alte u.a.t (comune, oraşe, municipii – cu
cca 15.300 de locuitori în medie).
Constatăm, comparând aceste date, că România are un raport
populaţiei/localitate de trei ori mai mic decât Polonia, care are şi ea o
populaţie rurală semnificativă, de cca 38%. Ştim însă că, după 1989, Polonia
a realizat două reforme succesive a sistemului administraţiei publice,
urmărind eficientizarea funcţională, ca şi pe cea a cheltuielilor publice.
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Pentru o recalibrare a admnistraţiei locale
Revenind la exerciţiul carrolian cu care am deschis acest capitol,
putem formula câteva concluzii cu privire la sistemul de administraţie
publică locală din România şi la viciile de calibrare ale acestuia.
Fragmentarea excesivă: România are un număr prea mare de u.a.t
gestionate de un număr adeseori prea mare (ca raport dintre numărul de
bugetari şi numărul total al populaţiei) de angajaţi. Ca şi în falsa problemă
de matematică, de fapt o provocare pentru simţul comun, de o porţiune bine
delimitată de grad trebuie să se ocupe un număr potrivit de lucrători.
Cauzele fragmentării? Există mai multe tipuri de cauze care au dus
la această risipă de resurse. Unele sunt istorice, ţinând de tradiţii locale, de
aspiraţii ale comunităţii la un grad mai mare de autonomie, din păcate greşit
înţeleasă. De pildă, până acum câţiva ani, există o râvnă de-a dreptul inutilă
a unor comunităţi de a reînţiinţa judeţe (abuziv desfiinţate), care poate aveau
relevanţă istorică, dar nicidecum economică ori administrativă. Ajungem
astfel la al doilea tip de cauze, cele psihologice, care ţin de orgolii ale
comunităţii sau pur şi simplu ale edililor: sate care au devenit comune doar
pentru a satisface o rivalitate cu sate şi comune învecinate, comune devenite
oraşe doar pentru a ridica artificial rangul unei localităţi fără relevanţă
economică.
Dar cea mai importantă cauză ţine de politic. De pildă, în timpul
guvernării PSD, a existat o practică ce ţinea de interese electorale şi nu de
dezvoltarea locală, a înfiinţării de comune pe banca rulantă. Campion al
acestei practici s-a dovedit a fi fost ministrul de atunci al administraţiei
publice, Octav Cozmâncă. Acesta îşi propunea, la începutul mandatului său
(incomplet, din fericire) reînfiinţarea a nu mai puţin de 1.000 de comune.
Calculul său era strict electoral: creşterea şanselor partidului de
guvernământ în campania electorală din 2004. Nu trebuie uitat că, până la
organizarea de alegeri (care, în aceste cazuri, se suprapuneau cu cele ce au
avut loc în toată ţara în iunie 2004), noile entităţi administrativ – teritoriale
erau conduse de un primar, un viceprimar şi un secretar numiţi de prefectul
puterii.
Scheme de personal inadecvate: unităţiile administrative din
România, multe şi mici, adoptă scheme de personal disproporţionate faţă de
specificul economic, social şi demografic, preluate de fapt din schemele de
personal ale localităţiilor mai mari şi mai importante din punct de vedere
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economic. Astfel, dacă, la Lewis Carroll, 64 de muncitori s-ar fi putut ocupa
eficient de vopsirea unui gard, nu de trei, ci de câteva sute de metri, tot aşa,
în administraţiile locale, personalul angajat trebuie să ofere servicii cu o arie
mai cuprinzătoare, fără suprapuneri inutile şi ineficiente. Ultraspecializarea
birocratică conduce la ineficienţă.
Aşadar, sistemul administraţiei publice locale trebuie reformate
pentru a se ajunge la un număr mai mic de u.a.t., cu arii de responsabilitate
mai clare.
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Imaginea Primului Război Mondial reflectată în folclorul din
zona Năsăudului
Iuliu-Marius Morariu,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Abstract
This study aims to present, using folklorical material from Nasaud
area, the way how is reflected the image of the First World War in the
folklore from there. The conflagration generated a wery wealth of
folklorical pieces, with a great thematic variety, which, until now, were not
enough valorified. So, the purpouse of that research is to analyze and to
highlight that important etnographic documents and to see how they reflect
the cruel reality of the war and how the people from that area, detached
whith the Austro-hungarian army in Tirol or in Russia, or remained home,
understanded the war.
Key words: miss, love, death, poetry, army.
Primul Război Mondial a fost o realitate cruntă şi complexă, ce i-a
afectat cu precădere pe locuitorii din mediul rural, cărora le-a modificat
ritmurile seculare ale vieţii1, forţându-i să se acomodeze unor noi realităţi.
Pentru românii transilvăneni, efectul lui a fost amplificat de mai mulţi
factori: pe de-o parte, discriminarea legată de identitatea lor etnică şi de
afectarea ritmurilor de până atunci ale vieţii cotidiene, iar pe de altă parte,
de loialitatea dinastică2 şi implicaţiile ei intrinseci.
Cf. Eugenia Bîrlea, Perspectiva lumii rurale asupra primului război mondial, teză de
doctorat (ms. dactilografiat), Cluj-Napoca, 2000, p. 45.
2
Sistematizând principalele aspecte privitoare la această problemă, Dorin Dologa spunea:
,,Majoritatea austriecilor şi maghiarilor au rămas acasă, îndeplinind diverse funcţii
administrative, sau au luat parte la război ca ofiţeri prin diferite comandamente militare sau
la eşaloanele din spatele frontului, unde au efectuat o serie de lucrări de aprovizionare,
transport, construcţii militare precum şi servicii medicale, fiind astfel mai puţin expuşi
pericolelor unui război declanşat chiar de către împăratul Austro-Ungariei. În schimb,
românii şi celelalte naţionalităţi asuprite din imperiu au fost mobilizaţi şi trimişi în prima
linie a frontului, fiind expuşi în cel mai înalt grad pericolelor izvorâte dintr-un război care
nu era al lor”. Dorin Dologa, ,,Locuitori din Sângeorz-Băi participanţi la Primul război
mondial 1914-1918”, în rev. Pisanii Sângeorzene, anul 3, nr. 7 (23)/2014, p. 31; cf. I. I.
1
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Din cauza acestor condiţii, dar şi sub influenţa altora, ei au trăit cu
maximă intensitate anii conflagraţiei şi au experimentat de-a lungul întregii
sale perioade stări de-a dreptul contrastante atunci când se raportau la ea.
Tensiunea care a caracterizat existenţa lor în timpul evenimentului s-a
constituit însă adesea în sursă de inspiraţie. Dintre ţăranii români din Ardeal,
cei din zona Năsăudului, la care ne vom referi în rândurile următoare, au
lăsat posterităţii un adevărat tezaur constând în poezii, balade, bocete sau
poveşti privitoare la Primul Război Mondial. Unele dintre ele au fost apoi
prelucrate, devenind nuvele sau romane celebre3, în vreme ce altele au căzut
pradă anonimatului.
De curând, prin cercetarea istoricilor şi etnografilor din zona
Năsăudului, s-a ajuns la un adevărat reviriment în ceea ce priveşte acest
subiect. Cercetători celebri au adunat în paginile unor monografii ale
localităţilor4 piese de o valoare inestimabilă, publicând adevărate antologii
ce cuprind materiale provenind din acea perioadă5. Cu toate acestea însă,
aspectul etnografic şi valoarea lui pentru subiectul şi zona cercetate au fost
insuficient reliefate până acum, dacă ne raportăm la multitudinea de studii şi
volume în care se vorbeşte despre năsăudeni şi despre activitatea lor în
cadrul primei conflagraţii mondiale sau despre contribuţia lor la realizarea
Marii Uniri6.
Şerban, ,,Românii în armata Austro-ungară în anii primului război mondial”, în Annales
Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 2-3, Alba-Iulia, 1998-1999, p. 201.
3
Cum sunt, de exemplu, nuvelele Vremuri războinice, Iţic Ştrul Dezertor, Catastrofa, sau
romanul Pădurea Spânzuraţilor, ale lui Liviu Rebreanu, care, dincolo de experienţa
personală a autorului, au la bază şi elemente ce au supravieţuit de-a lungul timpului prin
intermediul folclorului. cf. Liviu Rebreanu, Nuvele, Editura Regis, s. a., pp. 241-244; 259280; 281-326, sau Idem, Pădurea Spânzuraţilor, col. ,,Biblioteca pentru toţi”, Editura
Litera, Bucureşti, 2010.
4
Cf. Ion Lucian, Păunaş mândru rotat: culegere de folclor din Parva, judeţul BistriţaNăsăud, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
5
Cum este de exemplu, profesorul Liviu Păiuş. A se vedea: Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere,
Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003. Lucrarea dânsului cuprinde 18 scrisori în versuri şi
20 de jurnale de război în versuri din timpul Primului război mondial. cf. Idem, Folclorul
Țării Năsăudului, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009, p. 201. cf. Ioan
Seni, coord. Dicţionarul culturii şi al civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud, vol.
1 - ,,Țara Năsăudului”, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, pp. 447-451,
pentru mai multe informaţii privitoare la viaţa şi activitatea lui.
6
Cf. Liviu Păiuş, ,,Soldat şi prizonier. Însemnări din Primul Război Mondial”, în rev.
Arhiva Someşană, Seria a III-a, nr. 3, Năsăud, 2004, pp. 507-526; Dorin Dologa, op. cit.,
pp. 31-35; Ioan Seni, Năsăudenii şi Marea Unire, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008;
Traian Pavelea, Năsăudul – repere istorice şi culturale, Editura George Coşbuc, Bistriţa,
2001, pp. 25-100; Alexandru Porţeanu, ,,Documente privind lupta revoluţionară a maselor
populare din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru unirea Transilvaniei cu România (din arhivele
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De altfel, la baza lui, stătea necesitatea comunicării unor informaţii
şi a transmiterii unor gânduri. În parte, aceasta era suplinită de către
periodice precum Transilvania sau Cultura creştină, cel dintâi fiind organul
oficial al ,,Astrei”, iar cel de-al doilea, organul oficial al Mitropoliei Unite
de la Blaj. Nu trebuie uitat însă că informaţiile din periodice se adresau doar
unei părţi a năsăudenilor (una nu tocmai semnificativă dacă ne raportăm la
faptul că populaţia alfabetizată a zonei se ridica în acea vreme abia la 15
procente din totalul populaţiei româneşti de acolo7), că frecvenţa lor va
scădea pe parcursul conflagraţiei8, şi că informaţiile prezentate aici nu
ofereau întotdeauna o viziune obiectivă şi complexă cu privire la front,
insistând adesea asupra unor chestiuni legate de valorile creştine şi
încercând să păstreze moralul ridicat9.
Pe de altă parte, cenzura îi împiedica pe cei de pe front să transpună
în paginile scrisorilor toate sentimentele trăite pe parcursul bătăliilor, şi îi
obliga să formuleze fraze succinte şi încurajatoare către cei de acasă. Toţi
aceşti factori, cărora li se adăuga dorul de casă, au contribuit la apariţia unor
creaţii populare ce au supravieţuit până astăzi. Datorită rimei şi ritmului, ele
aveau şi o valoare mnemotehnică, putând fi uşor memorate şi apoi transmise
mai departe. Aşa se explică multitudinea de opere care au supravieţuit în
Consiliului Naţional Român, 1918)”, în rev. Arhiva Someşană, seria a II-a, nr. 2, Năsăud,
1974, pp. 108-144; Teodor Tanco, ,,Parlamentarii bistriţeni şi năsăudeni la Adunarea
Naţională din 1 Decembrie de la Alba-Iulia”, în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. IV ,,Memoria istoriei”, Bistriţa, Comitetul de Educaţie Socialistă al Judeţului Bistriţa-Năsăud,
1981, pp. 7-56; Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria Judeţului Bistriţa-Năsăud în
documente şi texte (epocile modernă şi contemporană), Bistriţa, Răsunetul, 2001, p. 205.
7
De altfel, pe parcursul secolului al XIX-lea, rata populaţiei alfabetizate a fost undeva în
jur de 10%, iar creşterea înregistrată la începutul secolului XX nu a fost una foarte
semnificativă. cf. Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, Familiile din Năsăud în anul
1869. Contribuţii de demografie istorică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p 39.
8
Astfel, revistei Transilvania i se va reduce drastic numărul de apariţii de la începutul
războiului şi până la sfârşitul lui (9 numere în 1914, 3 în 1915, 2 în 1916, 2 în 1917, şi doar
1 în 1918 – cf. http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/7435, accesat 07. 08. 2014),
lucru care se va întâmpla şi cu Cultura creştină care va avea 16 numere în 1914, cu trei mai
puţine în anul următor, după care următorii doi ani vor reuşi abia împreună să egaleze
numărul de apariţii de la începutul războiului (datorită exilului orădean al mitropoliei între
1916-1917), în timp ce, în anul unirii se va mai recupera din deficit, ajungându-se la 11
numere. Cf. http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/166, accesat 07. 08. 2014.
9
Vezi, de exemplu: Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea primului război mondial reflectată în
paginile revistei Cultura creştină”, în vol. Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de
ieri şi de azi – lucrările Conferinţei naţionale, Cluj-Napoca, 19-20 aprilie 2013, coord.
Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 443456, pentru o prezentare a tematicii materialelor regăsite în paginile revistei Cultura
creştină pe parcursul primului război mondial .
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folclorul năsăudean din acea perioadă şi care, dacă ar fi să ne raliem
etnografului Alexandru Dobre, constituie părţi imporante ale liricii militare
şi de război10 a zonei.
Tematica acestor creaţii cu valoare folclorică este una vastă, iar
mijloacele de care autorii se folosesc în realizarea lor nu sunt nici ele foarte
sărace, lucru îmbucurător dacă ne raportăm la faptul că, majoritatea autorilor
lor nu erau intelectuali de formaţie. Încercând să clasifice literatura produsă
în această perioadă, etnologul Liviu Păiuş arată că se poate vorbi despre
lirica măruntă, scrisorile în versuri şi jurnalele de prizonierat11. La rândul
lor, aceste categorii subsumează folclor funerar, cântece de dragoste şi dor,
imprecaţii, rugăciuni şi uneori chiar scurte meditaţii privitoare la scopul
vieţii. În funcţie de tematica abordată, variază şi autorii. Astfel, dacă
bocetele sunt compuse şi cântate de către familie sau de către cei apropiaţi
acesteia12, cântecele de dor aparţin cu precădere soldatului de pe front sau
iubitei rămase acasă, uneori ele putând fi şi creaţia mamei îndurerate.
Imprecaţiile sunt fie opera mamei, fie a iubitei care rămâne nemângâiată (rar
şi a soldatului care blestemă frontul), iar rugăciunile şi meditaţiile sunt cu
precădere ale soldatului (uneori întâlnim şi rugăciuni ale celor de acasă care
se roagă pentru cei de pe front, dar şi blesteme ale lor pentru aceia care i-au
trimis pe cei dragi acolo13).
Cele mai multe texte au drept autori, după cum era de aşteptat,
soldaţii. Aflaţi pe front, ei se gândesc cu nostalgie la obiceiurile din satul
Alexandru Dobre, „Cercetarea folclorului taberei militare”, în Revista de etnografie şi
folclor, tom 39, nr. 1-2/1994, p. 147.
11
Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere, p. 3.
12
Valeria Peter Predescu prezintă un exemplu de astfel de bocet, interesant atât din punct
de vedere tematic, întrucât, în zona Năsăudului, bocetele din timpul războiului sunt destul
de rare, căci, mulţi dintre cei plecaţi la război nu mai apucau să se întoarcă acasă şi să aibă
parte de înmormântare, din cauza acestui fapt petrecându-se adesea ceea ce specialiştii
numesc înmormântarea fără trup (Alexandru Dobre, ,,Soldatul român pe câmpul de luptă şi
cântecele sale” în Revista de Etnografie şi Folclor, tom 40, nr. 4/1995, p. 476; cf. Liviu
Păiuş, Lacrimi şi durere, p. 21), cât şi datorită structurii, marcate de paralelismul
înmormântare-cununie. Redăm mai jos conţinutul lui: ,,Grigoriţă bumb de-argint. Tânăr te
duci în pământ! Noi cu tăţi aşa-m gândit/ Că-n iast toamnă-i libera/ şi la iarnă ti-nsura/ Şi
după tine-or vini/ Cemătorii cu caii/ Ț-om deştide porţile/ Ş-a ieşi cu mniile/ ... / Dar tu rău
ne-ai celuit/ Că după tine-or pornit/ Cemătorii cu sălaş/ Şi cu steagul de buhaş”. Valeria
Peter Predescu, Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de înmormântare din juteţul
Bistriţa-Năsăud, Editura Arcade, Bistriţa, 2005, p. 15.
13
Ilustrativ în acest sens este un fragment aparţinând, se pare, unei iubite îndurerate, în care
aceasta poartă un dialog imaginar cu împăratul: ,,Nu te-or bate talerile/ Cum te-or bate
lacrimile/ Lacrimie fetelor/ De dragul drăguţilor”. Idem, Someş, apă mergătoare. Folclor
poetic din Valea Rodnei, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2003, p. 84.
10
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lor, la cei rămaşi acasă, la iubite şi la iminenţa morţii lor, acolo, pe front,
acestea fiind elementele ce stăteau la baza creaţiei lor. În momentele de
acalmie14, dorurile erau transpuse în versuri, şi apoi cântate. Iustin Ilieşiu
oferă, într-una dintre antologiile sale, un astfel de exemplu ce cuprinde
descrierea sentimentelor de dor după satul natal, după joc şi după vremurile
paşnice, care îl încearcă pe recrut:
,,Bine mai era odată/ Când era hora jucată/ De fete şi de
feciori/ În zile de sărbători/ În cântări de veselie/ În lacrimi
şi bucurie”15.
Dacă pe soldatul tânăr îl încerca dorul de sat şi de jocurile din
duminici şi sărbători, dorul de iubită, de mamă şi de fraţi, pe soldatul aflat în
pragul senectuţii îl încerca cel mai adesea dorul de soţie şi de copii16.
Omniprezentul dor constituie motivul compunerii unor poezii adresate
mamelor sau iubitelor, în care soldatul îşi exprimă speranţa revederii.
Uneori, aceste opere conţin şi indici de loc (pentru soldaţii din zona
Năsăudului, cu precădere munţii Tirolului sau Galiţia17), şi pasaje în care
sunt descrise vitregiile războiului. Iată un astfel de exemplu:
,,Du-te, du-te, cărticea,/ Şi spune-i la Maic-aşa/ Că
feciorii-s mulţi de tot/ Şi pică noaptea polog/ Măicuţă de neai vedea/ Dintr-o dată ai cădea/ De mila feciorilor,/ De
sunetul tunurilor/ Pe care cum îl loveşte/ Dintr-o dată-l
prăvăleşte/ Şi ce jale-i pe pământ/ Că toţi feciorii plâmg”18.
,,Existau desigur şi perioade de acalmie, când erau îngrijiţi răniţii, îngropaţi morţii, ori
se reparau armamentul, tranşeele, se făcea aprovizionarea cu muniţie. Unii compuneau
versuri, nuvele sau chiar romane” Constantin I. Stan, ,,Viaţa în tranşee în anii primului
război mondial (1914-1918)”, în rev. Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Seria
19, Istorie, tom IX, 2010, p. 80. cf. Octavian C. Tăslăuanu, Hora obuzelor. Scene şi icoane
din război, Editura Librăriei C. Sfetea, Bucureşti, 1916, p. 53.
15
Iustin Ilieşiu, Folclor din Transilvania. Poezii şi basme populare din Munţii Rodnei,
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, Bucureşti, p. 221; Liviu Păiuş, Folclorul Țării
Năsăudului, p. 205.
16
,,-Ce-i bătrâne, ce tot plângi,? Inima de ce ţi-o frângi?/ Cum n-oi plânge, codre dragă,/
Când mi-a fost lumea mai dragă,/ Mi-am lăsat soţia slabă,/ Şi-am plecat în lumea largă/
Să-mi petrec zilele-n chin/ Mestecate cu venin. Emil Precup, Dor şi jale. Patimi şi suferinţe.
Poezii culese din război, aranjate şi publicate pentru popor, Tiparul Tipografiei Diecesane,
Gherla, 1920, p. 34.
17
Liviu Păiuş, Someş, apă curgătoare, p. 83, 85 et passim; Idem, Lacrimi şi durere, p. 16.
18
Ibidem, p. 34. De altfel, spre deosebire de corespondenţa scrisă, compoziţiile folclorice
nu puteau fi oprite de cenzură şi aveau o durată de viaţă mai lungă.
14
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Poeziile de dragoste, care îi au drept autori atât pe tinerii aflaţi pe
câmpurile de bătălie, cât şi pe iubitele rămase acasă, reprezintă şi ele un gen
important al liricii de război. Ele beneficiază uneori de un intermediar,
cucul19, pasăre des întâlnită în lirica erotică20 (uneori, însă, el având şi
valenţe negative). Câteodată, el este înlocuit de către corb, care are rolul de
a duce mesajul soldatului, aflat pe patul de moarte, iubitei sau mamei care-l
aşteaptă, însă astfel de situaţii sunt destul de rar întâlnite în folclorul
năsăudean21. Prin intermediul acestor păsări, cărora soldatul le încredinţează
mesaje, este transmis sentimentul de dor pentru fiinţa iubită şi regretul
pricinuit de înstrăinare22. La rândul lor, mamele sau iubitele răspund celor
dragi ori transmit la rândul lor mesaje, prin care îşi arată dragostea sau
tristeţea. Unele iubite îl roagă pe împărat să oprească războiul23, altele
imaginează dialoguri cu iubiţii lor24, iar altele îşi plâng pe cei dragi pierduţi
pe câmpurile de luptă.
Frontul provoacă tinerilor stări de depresie şi îi face să se gândească
adesea la moarte şi să vadă trimiterea lor acolo ca pe un blestem de mamă
(de altfel, această temă este una recurentă în folclorul năsăudean al
vremii)25. Pe acest fond depresiv, dublat de dezvoltarea conştiinţei
naţionale26, se erodeză constant şi loialismul monarhic. Aşa se explică
prezenţa unui număr mare de poezii şi cântece în care tinerii concentraţi, sau
iubitele lor, poartă un dialog imaginar cu împăratul, cerându-i pe un ton mai
,,Auzi mândră, cucul cântă,/ Ieşi afară şi-l ascultă,/ Cucule, cu pene sure,/ Mândru cânţi
vara-n pădure/ Şi mai gros şi mai subţire/ Tocmai cum îmi place mie./ La toţi le-a cântat
cucul/ Numai mie porumbul/ Să mă duc să-mi las satul ”. Idem, Someş, apă mergătoare, p.
8.
20
George Coşbuc, Opere, vol. V - ,,Publicistică”, ed. Petru Poantă, Editura Eikon, ClujNapoca, 2013, pp. 103-120.
21
Iată un astfel de exemplu: Corbule, corbuţule,/ Mâncă-mi tu ce mi-i mânca,/ Lasă-mi
mâna de-a dreapta,/ Mâna cu inelele,/ Ochii cu sprâncenele,/ Să mai scriu o cărticea/ S-o
trimit la maică-mea/ Să nu-mi tragă nădejdea”. Liviu Păiuş, Sus la munţi ca negura.
Folclor epic din ţinutul Năsăudului (antologie), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, p.
375.
22
Cf. Valeria Peter Predescu, Cântări năsăudene culese şi alese de Valeria Peter Predescu,
Tipografia Popa’s Art, Timişoara, 2002, p. 186.
23
Liviu Păiuş, Someş, apă mergătoare, p. 84.
24
Un exemplu în acest sens este şi următorul fragment, care, dacă ne raportăm la cadrul
acţiunii şi la celelalte elemente stilistice, ar putea fi încadrat în scrisul romantic: ,,Şi-aşa
zice badea-l meu;/ Ziua să fac ce vreau eu,/ Dar colea de către sară/ Să-l aştept pe poartăafară./ Hai bădiţă că te-aştept/ Să-ţi pun duă flori în piept:/ Busuioc şi cu saschiu/ Să-mi fi
drag până eşti viu./ Busuioc şi măiereană/ Să nu te mai duci cătană”. Ibidem, p. 86.
25
cf. Idem, Lacrimi şi durere, p. 20 şi 32.
26
I. I. Şerban, op. cit., p. 201.
19
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mult sau mai puţin ferm, încetarea războiului şi încheierea păcii27.
Paradoxal, starea de depresie şi iminenţa morţii îl aduc pe soldat mai
aproape de Dumnezeu, făcându-l încrezător în puterea Lui izbăvitoare, lucru
dovedit de existenţa între operele folclorice a multor poezii cu conţinut
religios sau chiar rugăciuni28.
Lirica războiului nu se încheie însă odată cu stabilirea păcii. Aşa
cum războiul, prin urmările lui, supravieţuieşte şi după încheierea
armistiţiilor, şi lirica războiului supravieţuieşte, cunoscând şi o dezvoltare
ulterioară, datorată aceloraşi motive. Ce-i drept, după încheierea
coflagraţiei, ea trece printr-o etapă de recul, fiind pusă în umbra
memorialisticii, şi mai apoi, a cercetării istorice şi istoriografice, însă genul
nu se estompează întru totul. Un exemplu în acest sens ne oferă Valeria
Peter Predescu care prezintă un bocet scris în timpul vieţii de către defunctă
însăşi. Rămasă orfană în urma primei conflagraţii mondiale, prin decesului
tatălui pe câmpul de luptă şi, la scurt timp, şi al mamei (probabil din pricina
epidemiilor care bântuiau în acea perioadă), ea resimte, chiar şi în pragul
morţii, o ură faţă de război şi faţă de lume, din cauza pierderii suferite în
copilărie:
,,Rămâi în săcreată lume. Nu-mi pare rău după tine/ Că nu
mi-o fost aşă bine/ Cât am trăit lume-n tine./ Am rămas de
mică-orfană/ Fără tată fără mamă./ Tata o murit în război/
Mama acasă între noi,/ Cinci copii am mai rămas/ Tăt cu
lacrimi pă obraz/ Tăţi micuţi şi supăraţi/ La străini în samă
daţi”29.
Acestea sunt aşadar, principalele elemente prin intermediul cărora se
reflectă imaginea Primului Război Mondial în folclorul din zona
Năsăudului. După cum se poate vedea, realitatea complexă a războiului este
şi o sursă de inspiraţie pentru oamenii locului, elementele ei circumscriind
mai multe genuri ale poeziei populare şi ale folclorului. Demnă de remarcat
este bogăţia tematică şi opulenţa elementelor structurale şi stilistice prin
Iată câteva exemple: Nu te-or bate talerile/Cum te-or bate lacrimile/ Lacrimie fetelor/ De
dragul drăguţilor. Idem, Someş, apă mergătoare, p. 84, sau: ,,Cine-o făcut drum pe
munte/ Dumnezeu să nu-i ajute/ Că să duc cătane multe;/ Să duc bune, să duc răle,/ Să duc
neamurile mele;/ Să duc buni şi să duc răi,/ Să duc frţiorii mei. Ibidem, p. 83, sau:
,,Împărate, împărate,/ Pune pace, nu te bate,/ Că-n trei ani şi jumătate/ Îţi pier cătanele
toate./ Te rugăm cu mare dor/ Scapă-ne-acum de omor/ Că rămâi fără popor”. Idem,
Lacrimi şi durere, pp. 18-19.
28
De exemplu: ,,Doamne, Doamne, mă rog Ție,. Scoate-ne din grea robie,/ Pe voinici din
bătălie...”. Ibidem, p. 116.
29
Valeria Peter Predescu, Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de înmormântare din
judeţul Bistriţa-Năsăud, p. 134.
27
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intermediul cărora compozitorii, foarte adesea oameni simpli, îşi exprimă
trăirile proprii. Importanţa creaţiei folclorice rezidă, dincolo de statutul ei de
operă a literaturii populare şi de izvor istoric, contestat pe alocuri, şi în
informaţiile pe care le oferă cu privire la influenţele psihologice ale
conflagraţiei şi la felul în care acestea reflectă intensitatea trăirilor spirituale.

594

Medalioane

595

596

Gheorghe Popa de Teiuş precursor al Marii Uniri

(continuare la vol. VII al “Administraţiei româneşti arădene”)
Aurel Dragoş,
Bârsa, Arad
Prin atenţia şi aplecarea asupra exprimării, formulării şi înţelesurilor
din articolele de lege supuse dezbaterii dietei şi posibilitatea răstălmăcirii
lor, replicire date preopinenţilor din dietă, arată o personalitate stăpână pe
verb, dar şi locul şi înţelesul cuvintelor în frazare. A fost împotriva
expresiilor echivoce care minimalizau drepturile naţionalităţilor. În luările
de cuvânt Gh. Popa a exprimat doleanţele, speranţele, visele, crezul unei
naţiuni, a românilor din Transilvania şi din Partius Hungary. S-a dovedit a fi
un spirit analitic, dar a crezut – poate prea mult – că prin legile ce vor fi
adoptate de „Casta” legiuitoare, se vor obţine drepturi egale pentru toate
naţiunile conglomeratului imperial. Ideile sale reformatoare se pare că au
speriat deputaţii dietali.
Activitatea desfăşurată de Gh. Popa în administraţia imperială, timp
de peste 10 ani, rezultatele muncii depuse, n-aveau cum să treacă
neobservate. De altfel a fost în permanenţă monitorizat – cum se spune
astăzi – iar la dizolvarea dietei, guvernul regal maghiar s-a grăbit să-i ofere
o nouă provocare, pentru că avea nevoie de o personalitate cu o pregătire
profesională de excepţie şi o etică fără cusur.
În toamna anului 1861, luna octombrie, Gh. Popa este numit
judecător la Tabla regească din Budapesta, cel mai înalt for de justiţie din
Ungaria. Reuşeşte prin munca depusă, a calităţilor sale umane şi pregătirii
profesionale, să se impună, fiind numit Septemvir la Tabla regească,
echivalent al funcţiei de preşedinte al Înaltei Curţi de Apel din zilele noastre.
Şi din această demnitate – de judecător – şi-a ajutat conaţionalii,
reuşind cu ajutorul secretarului personal, Mihai Bejan, să împiedice
instalarea de prefecţi unguri şi numirea în locul lor de prefecţi români.
La începutul anului 1864 este avansat ca referendar aulic la Curtea
imperială de la Viena, Consiler de Curte şi Consilier Gremial (din centru,
din interior). Gh. Popa a fost primul român care a ocupat o poziţie atât de
înaltă în cadrul ierarhiei administraţiei imperiului Habsburgic. În toamna lui
1864 – octombrie – Gh. Poa află din ziare de numirea lui în funcţia de
comite suprem al Aradului.
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Era încă la Viena, şi în 26 octombrie 1864 se va adresa cancelariei
Curţii vieneze cu o scrisoare de abzicere la funcţia de comite, prin lipsa unor
calităţi adecvate unei asemenea funcţii; era suferind din punct de vedere al
sănătăţii, iar starea materială era mai mult decât modestă.
Demersul de a nu fi revocat din funcţia de consilier de curte, nu este
acceptat, aşa că Gh. Popa de Teiuş primeşte decretul de numire în funcţia de
comite suprem al Aradului (comitat şi oraş), începând cu data de 8
noiembrie 1864.
Gh. Popa nu are prea mult timp să rămână la Arad, pentru că va
participa la Sinodul episcopal de la Carlowitz din luna decembrie 1864,
alături de Andrei Şaguna episcopul Ardealului, Procopiu Ivacicovici al
Aradului, Eugen Hacman al Bucovinei şi de mirenii Andrei de Mocsonyi,
Vicenţiu Babeş şi Iulian Ianculescu1.
De fapt, Sinodul de la Carlowitz era o urmare firească a bătăliilor
purtate de personalităţile intelectualităţii acelor vremi, iar Congresul
bisericesc de la Chişineu Criş, a fst uvertura.
Sinodul condus de noul cap bisericesc al Sârbilor, patriarhul
Maşirevici, a recunoscut îndreptăţirea românilor de a-şi avea Mitropolia lor
proprie naţională2.
Acel modus vivendi al lui Gh. Popa – acel foc interior şi mistuitor - ,
îl vor mâna în bătăliile purtate pentru emanciparea naţională a Românilor. În
anul 1865, înfiinţarea mitropoliei românilor era un vis împlinit, o realitate,
ca urmare şi a contribuţiei lui Gh. Popa de Teiuş. El va face parte şi din
delegaţia românilor din Transilvania, Ungaria şi Banat, care a fost primită în
audienţă de împăratul Francisc Iosif I, în 6 februarie 1865, ora unu (13). Era
ziua de naştere a lui Gh. Popa de Teiuş, fiind – din nefericire – la ultima lui
provocare, aceea de comite suprem al Aradului. Delegaţia a fost condusă de
mitropolitul Andrei de Şaguna, însoţit de episcopul Aradului Procopiu
Ivacicovici, Andrei de Mocsonyi, Simeon Popoviciu septemvir, Moldovan
consilier de curte de la cancelaria transilvăneană, Ioan Repan arhimandrit,
Ioan Aldulian, Ioan Bran de Lemény, Ioan Puşcariu, Vincenţiu Babeşiu,
Demeter Ionescu, Dr. Pomeşiu, protosincelul Nicolae Popea, protosincelul
Miron Romanul, protopopul Lugojului Filip Pascu, Bogdan asesor de
tribunal comisal din Arad, Radulovici proprietar de fabrică în Biserica-Albă,
Constantin Udrea din Lugoj şi Ioan Peţia din Caransebeş3.
În 8 iulie 1865 au fost subscrise şi publicate două diplome
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împărăţeşti, prin care se înfiinţează eparhia greco-ortodoxă română a
Aradului şi aparţinătoare Mitropoliei din Sibiu, iar în a doua diplomă se
decretează înfiinţarea eparhiei greco-ortodoxă a Caransebeşului.
„Eparhia Aradului îşi va păstra în întregime aceleaşi margini de cari
s-a bucurat din vechime, mai puţin parohiile sârbeşti”4.
În viaţă nu ai timp să bifezi realizările, să te bucuri că ai împlinit o
năziunţă pentru care s-a vărsat sânge, au suferit şi s-au rugat atâtea generaţii.
Comitele imperial Gh. Popa de Teiuş nu era Omul care să aibă
răgazul pentru a-şi mărturisi – măcar în gând – că simte acea stare de bine la
finalul unei campanii câştigate. Problemele Comitatului Arad erau destule,
dar mai ales întrebarea: ce poate face pentru naţiunea căreia îi aparţinea, îl
ţinea treaz, îngândurat şi în suferinţă.
Nu avem date despre activitatea lui zilnică în postura de comite
suprem. În mod cert îl preocupau schimbările survenite în politica imperială,
apropierea coroanei de cercurile politice maghiare. Schimbarea a început
odată cu vizita monarhului la Budapesta în 6 iunie 1865. Împăratul a avut
parte de o primire strălucită. Scopul acestei vizite era să se ajungă la
înţelegere cu maghiarii, indiferent de preţul plătit, care nu se cuantifica
materialiceşte, ci prin cedări politice traduse într-o înţelegere paşnică şi
durabilă5.
În urma vizitei monarhului, în locul Contelui Zichy demisionar, este
numit cancelar de curte pentru Ungaria, contele Majláth György, cunoscut
fiind ca autonomist şi un fervent adversar al diplomei din 20 octombrie
1860 şi al patentei imperiale din 26 februarie 18616.
Soluţia de a salva de la dezastru un imperiu muribund, mai ales după
înfrângerea din războiul cu Prusia, s-a materializat prin încheierea monarhiei
dualiste, iar la 27 mai/8 iunie 1867, împăratul Francisc Iosif încoronându-se
rege al Ungariei. Interesele claselor dominante – economia şi politica – din
Ungaria şi Austria, au prevalat în luarea deciziilor politice de către înalta
împărăţie.
Prin rescriptele împărăteşti, date în capitala imperială Viena şi datate
20 iunie 1867, împăratul Francisc Iosif I, dizolvă dieta de la Cluj (1865),
dieta de la Sibiu era deja dizolvată din 1863, iar toate lucrările şi concluziile,
împreună cu legile aduse, „le punem afară din vigoare”7.
Concluzii? Vă invit să-l ascultăm pe T.V. Păcăţian. Dacă îi veţi da
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dreptate înseamnă că nu strig de unul singur într-o societate, într-o
orânduire, mişcându-mă prin imensa mulţime voi vedea oameni care vor
vrea şi ei să mă privească.
„Şi cu aceasta s’a sfârşit!. . . O epocă frumoasă în viaţa publică
românescă s’a încheiat.
Steaua Românilor ardeleni s’a stins şi a apus.
S’a terminat rolul lor în veaţa publică, s’a îngropat automonia
Transilvaniei şi s’a sfâşiat în bucăţi egala îndreptăţire naţională, asigurată
şi garantată prin primii doi articoli de lege votaţi din partea dietei dela
Sibiu şi sancţionaţi din partea domnitorului.
Visul a dispărut şi a făcut loc realităţii crude şi neîmpăcate, probabil pentru a se adeveri vorbele ministrului Schmerling, rostite la anul
1863, când spunea că: „frumoasa ţară (Ardealul) are să vadă în faptă ce
va să zică a ţineà la imperiu”!...
Cu o trăsătură de condeiu au fost nimicite toate bucuriile unui popor
credincios patriei şi tronului, toate nădejdile sale şi întreaga sa muncă din
trecut.
Trebue că sunt mari păcate din trecutul îndepărtat ale acestiu bun şi
blând popor, ale poporului român, pe cari însă nu le-a ispăşit pe deplin, după-cum spunea Bărnuţiu încă la 1861, într’o scrisoare particulară
trimisă din Iaşi lui G. Bariţiu.
Trebue să mai aştepte deci. Şi va aştepta, cu proverbiala sa
indulgenţă şi cu credinţa în Dumnezeu şi în isbânda causei sale.”8
Trăitorii acelor vremuri au văzut ce înseamnă în faptă (nu vorbă), a
ţinea la un imperiu, iar noi cei de azi am luat cunoştinţă despre ceea ce a
fost, bătăliile duse de ei, aşa cum le-a consemnat istoria.
Din păcate şi cu durere mărturisesc cu amară tristeţe, gândindu-mă şi
la generaţiile viitoare, ce soartă, ce blesteme planează asupra acestui neam
blând, prietenos, primitor, căruia i-au fost nimicite speranţele, bucuriile, care
s-a hrănit cu proverbul „mai rău nu se poate”. Istoria ne-a arătat că se poate.
Până unde?, până când? Până la momentul limitei, plecând într-o altă
existenţă.
S-a zdruncinat din temelii un imperiu (habsburgic), şi a urmat cel
german, e drept de durată scurtă, dar iarăşi ne-am ţinut de imperiu şi am fost
aruncaţi după „Cortina de fier”, pentru jumătate de secol.
Se zice că s-a făcut o „revoluţie”, adică poporul român. Vai, ce
amăgire!
8
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Ne-am aruncat în braţele altui imperiu, cu surle şi trâmbiţe, minţind
poporul cu televizorul. Ce a urmat? O simţim pe pielea noastră, a celor mulţi
şi ţărani.
Niciodată nu cred că au fost mai adevărate cuvintele lui Cesare di
Borgia, ales papă exclamă: „Acum că Dumnezeu ne-a făcut papă, trebuie să
ne grăbim a profita”. Să ne grăbim, cuvinte care cuprind disperarea pe care
viaţa sau votul nostru i-a copleşit, iar din funcţiile şi rangul pe care îl ocupă
se grăbesc să-şi asigure viitorul pentru multe generaţii.
Cancelaria aulică de la Viena a pregătit din timp calendarul
activităţilor politice. Pentru toamna anului 1865 au fost decretate alegeri
dietale, mai întâi s-au reunit aleşii pentru Dieta de la Cluj, cea care a votat
„uniunea” Transilvaniei cu Ungaria. Dieta de la Budapesta urmând să-şi
deschidă lucrările la 14 decembrie 1865.
În comitatele regatului Ungar urmau să se desfăşoare alegerile
pentru Dieta de la Budapesta. Sarcinile dar şi responsabilităţile reveneau
prefecţilor (comiţilor). Coroana vroia să fie sigură de loialitatea prefecţilor.
În sarabanda schimbărilor de comiţi, se punea întrebarea dacă Gh.
Popa va fi şi el schimbat din fruntea Comitatului Arad. Nu numai că nu a
fost schimbat – dimpotrivă – a fost investit cu titlul şi dreptul excepţional de
Comisar Guvernial. Noua investitură ne convinge încă odată de măreţia
Omului Gh. Popa, de prestanţa şi respectul de care se bucura, deferenţa cu
care era întâmpinat la cele mai înalte foruri.
Gh. Popa de Teiuş, prefect, comite suprem, comisar guvernial, a avut
ştiinţa să organizeze alegerile dietale din toamna anului 1865, în care să-şi
impună acei deputaţi dietali care să fie loiali naţiunii căreia aparţineau, dar
şi cei susţinuţi de guvernanţi în cercurile electorale de care erau interesaţi.
Printre puţinele documente aflate în custodia Serviciului Judeţean
Arad al Arhivelor Naţionale, am găsit două rapoarte semnate de Gh. Popa.
I Raport oficial despre stările sociale şi spiritul dominant în plasa
Zărandului. Iată un scurt rezumat al conţinutului acestui raport care poartă
data de 22 – III – 1866:
„Starea de spirit în cele trei pături sociale, în special după alegerea
„deputaţilor”, este bună. Tensiunile interetnice şi tendinţele partinice nu mai
există. Problemă reprezintă suspendarea şedinţelor „adunării deputaţilor”.
De asemenea în pătura de jos există temeri faţă de noi recrutări.
Din punct de vedere al situaţiei materiale, după ce au existat temeri
că va fi secetă şi anul va fi slab în recolte, ploile căzute au adus şi noi
speranţe în rândul populaţiei.
Poporul poate fi caracterizat ca fiind liniştit, dar – şi din lipsa
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educaţiei – există unele aspecte negative: furturi, incendieri, beţii. Deşi
poporul este dornic de libertate, nu ştie s-o preţuiască, şi nu-şi îndeplineşte
obligaţiile9.
Ar fi de dorit reglementarea (normalizarea) situaţiei preoţilor
ortodocşi şi a învăţătorilor şi o mai mare severitate în ceea ce priveşte
obligativitatea şcolarizării în rândul copiilor, de asemenea înfiinţarea
(întărirea) poliţiei de câmpie.
Sistemul comunal este foarte slab şi deficitar. Există preobleme mari
în strângerea taxelor (impozitelor) din cauza supraîncărcării funcţionarilor
de stat. Disciplina de plată a taxelor lasă foarte mult de dorit”.
II Raport oficial despre stările sociale şi spiritul dominant în plasa
Zărandului, portă data de 27 – VI – 1866:
„Starea de spirit din rândul clasei superioare şi mijlocii este plină de
speranţă faţă de hotărârile venite din partea conducerii ţării.
În clasa (pătura) de jos, care nu se prea ocupă de bunurile spirituale,
starea de spirit poate fi catalogată ca fiind bună. Această pătură de oameni
îşi îndreaptă atenţia spre lucrurile materiale şi aşteaptă din partea conducerii
ţării ca să le înlesnească situaţia, mai ales în privinţa taxelor (impozitelor),
dar şi înlesniri care să le permită o mai mare libertate în cultivarea tutunului.
Din alt punct poporul este liniştit. În aceste zone tensiuni interetnice
nu au fost, şi chiar de ar fi fost în prezent nu mai există. Problema cea mare
o reprezintă cazurile de tâlhărie, care răspândesc un climat de nesiguranţă
mai ales în rândul celor avuţi. Pentru rezolvarea acestei probleme ar fi
necesară întărirea poliţiei, dar şi aplicarea unor pedepse mai severe. Poporul
lipsit de educaţie şi de multe ori rob al băuturilor alcoolice, ar avea nevoie în
primul rând de educaţie, care însă este insuficientă”10.
În aceste rapoarte găsim o relatare a stării societăţii în cele trei pături
sociale din comitatul Arad, prezentate într-o formulare diplomatică, dar nu
în termeni diplomatici, realităţile sunt prezentate în termeni oneşti, fără
exagerări sau văicăreli. Nu se solicită nici un ajutor concret, dar dacă vom
citi printre rânduri, vom înţelege apelul făcut guvernanţilor pentru educaţie,
infrastructură, sănătate.
Se spune că nici un document nu pleca din cancelaria prefectului de
Arad fără a fi verificat de însuşi Gh. Popa.
Proiectul început la Ineu – în urmă cu 10 ani – înfiinţarea fondului
de pensii al notarilor, va fi realizat în mandatul de prefect al Aradului. Au
9
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fost voci ale notarilor care se plângeau că prefectul Aradului nu se mai
interesează, sau că nu s-ar implica în chestiunea finalizării acestui proiect.
Replica a venit tot din partea unui notar de la Sebiş, care i-a certat
colegialiceşte, amintindu-le că eremediadele notarilor nu au fost nici
provocate şi nici „strigate” în ziare de către Gh. Popa de Teiuş.
În cele din urmă notarii s-au întâlnit la Arad, au petractat, iar în final,
acest deziderat al notarilor cu sprijinul necondiţionat al lui Gh. Popa a prins
viaţă.
După întoarcerea la Arad, ca prefect, în toamna lui 1864, ziarul
„Arad”, confirmă într-un articol dedicat lui Gh. Popa, că fostul primpretor al
plasei Ineu a înfiinţat spitalul din localitatea Ineu.
Revista Familia (Oradea) publică în 1866 un material în care se
vorbeşte despre viaţa şi programul politic al lui Gh. Popa, din care inserez
un citat: „Să ne salvăm biserica şi neamul, sau limba şi legea”.
Gh. Popa a luptat prin toate mijloacele avute la îndemână pentru
emanciparea naţională a românilor. În acest context se cuprinde şi numirea a
40 notari români şi îndemnul de folosire a limbii române în administraţia
comunelor cu o populaţie majoritar română.
În devenirea întru sine şi idealul de emancipare a poporului român se
înscriu şi realizările rămase în urma sa:
- „Asociaţia naţională arădeană pentru
cultura şi conservarea poporului român”;
- Înfiinţarea Mitropoliei românilor (la
Sibiu);
- Episcopia Ortodoxă Română din Arad;
- Suma de 500 fl. lăsată prin testament
pentru „Asociaţia naţională arădeană”.
Cu toate că era bolnav, a continuat să muncească până la epuizare,
refuzând să se îngrijească de persoana lui. S-a sacrificat pentru neam şi lege.
După o suferinţă scurtă şi grea, a repausat în 17/29 martie 1867. Gh. Popa a
fost înmormântat la Galşa, alături de părinţi. Să-i fie somnul dulce şi
amintirea veşnică.
În posturile ocupate în administraţia imperială, a ştiut să-şi
folosească armele pe care le avea la îndemână, inteligenţa, logica
argumentaţiei şi soluţiile date la noianul de probleme ce trebuiau rezolvate.
Personalitatea şi realizările lui Gh. Poap de Teiuş, în toate etapele
parcurse pe scara ierarhică, au fost recunoscute atât de istorici, cât şi de
oamenii politici.
Aprecierile lui Márki sunt emblematice pentru personalitatea lui Gh.
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Popa. Sándor Márki: „Gh. Popa are mari merite în ceea ce priveşte
reorganizarea administrativă a comitatului Arad şi că sub el Aradul a devenit
un centru al românilor”.
T. Terebenţiu (biograf): „dacă s-ar putea sălăşlui în toţi cărturarii
neamului însuşirile lui Gh. Popa, naţiunea română ar fi departe (printre cele
mai înaintate şi educate)”.
În faţa Palatului Cultural din Arad (în stânga), în decembrie 1938
zona 3, a fost dezvelit bustul lui Gheorghe Popa de Teiuş, a avocatului
Mircea V. Stănescu şi Ioan Russu Şirianu. Busturile au fost lucrate de
sculptorul Radu Moga.
Cu acest prilej, dr. Ioan Suciu, advocat deputat, veteranul luptătorilor
pentru Marea Unire de la Alba Iulia rostea următoarea zicere: „Gh. Popa s-a
dovedit administrator excelent, bărbat puritan român, înflăcărat şi mai ales
un sprijinitor al tineretului românesc. Regimul acestui bărbat de o
înţelepciune rară a fost un regim îndreptat cu nespus de multă râvnă,
îndeosebi spre deşteptarea tot mai intensă a poporului nostru la conştiinţa
naţională. Sub conducerea lui s-au produs pe acest teren de muncă naţională
succese uimitoare.

Cimitirul Galşa – mormântul lui Gh. Popa de Teiuş
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Bustul lui Gh. Popa a fost turnat în bronz, ridicat de intelectualitatea
din Arad în 1938, în semn de omagiu omului politic, prefect al
Aradului, deputat parlamentar al Cercului electoral Şiria. Sculptor
Ioan Moga
Toate aprecierile încărcate de epitete elogioase poartă în ele măsura
faptelor şi realizărilor celui care a fost Gh. Popa de Teiuş. Arderea lui ca o
torţă pentru neam, ţară şi lege, ne arată - celor ce vor voi să înţeleagă – „că
poate fi statuat alături de Aleşii Neamului, în Areopagul Românilor”.
Cititorule! În umblările tale înspre faleza Mureşului, trecând pe
lângă Palatul Cultural, încetineşte umbletul, priveşte bustul lui Gheorghe
Popa de Teiuş, ridică pălăria sau fă o plecăciune, în respectul celui ce a fost
după Andrei Şaguna, Cel mai Mare Român.
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Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta, Caragiale şi
Badea Cârţan
Markert Virgilia,
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş,, din Arad
Budapesta a dispus, în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, de o
presă activă, care a avut o arie largă de acţiune în comunitatea românească
din Ungaria şi Transilvania: politică, social-economică,culturală şi literară.
Ea a modelat conştiinţa publică românească în spiritul valorilor culturii
româneşti şi al marilor aspiraţii de libertate şi unitate naţională. Influenţa
presei din capitala Ungariei asupra spiritului public românesc a avut un rol
educativ imens, prin formarea unor curente de opinii culturale sau politice.
Funcţia naţional-culturală a presei româneşti din Budapesta a dobîndit
aspecte particulare de la un organ de presă la altul, în funcţie de timp şi de
conjuctura politică.
Către sfîrşitul secolului al XlX-lea, revistele poporale s-au înmulţit
considerabil şi la Budapesta, pe lîngă cele de interes general, enciclopedic,
apărînd şi altele, cu un profil diversificat (pedagogic, literar, agricol,
economic), care s-au adresat strict unor anumite cercuri de cititori.
Revistele poporale au avut o mare importanţă în epocă. Pe lîngă potenţialul
cultural (contribuţii literare, articole legate de economie şi ştiinţă,
comentarii politice, etnografie şi folclor, la care se leagă o iconografie de o
valoare incontestabilă), revistele acestea au luptat pentru păstrarea limbii,
portului şi datinilor strămoşeşti. Au avut valenţe educative, fiind un mijloc
de cultivare a valorilor culturii naţionale. însemnătatea acestora a constat
tocmai în faptul că au fost publicate pentru mase largi de cititori, care acum
făceau primii paşi spre o viaţă culturală naţională, ducînd lumină şi grai
românesc în cele mai îndepărtate sate şi cătune.
Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Birăuţiu
Dimitrie Birăuţiu şi-a cîştigat merite deosebite în publicistica
românească din fosta monarhie austro-ungară. La marea lui tipografie
Poporul român din Budapesta s-au editat cele mai importante ziare, reviste,
cărţi şi alte publicaţii româneşti. La el, a fost locul de întîlnire al românilor
veniţi din toate părţile. Aici au conferit între ei fraţii din România cu cei de
dincoace de Carpaţi, căci era un loc mai ferit de ochii vigilenţi ai
oficialităţilor bănuitoare. D. Birăuţiu a fost omul de legătură între ei.
El a scos şi a redactat cele mai răspîndite publicaţii periodice pentru
toţi cititorii din imperiul habsburgic, ca de pildă: cotidianul Poporul român,
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de mare tiraj, cu suplimentele săptămânale: Foaia ilustrată şi revista
satirică Cucu, mult apreciată de cititori, apoi Calendarul poporului român,
care a apărut, în fiecare an, în mai multe zeci de mii de exemplare şi a fost
foarte răspândit printre ţărani, difuzându-se în nenumărate sate.
Cei mai numeroşi abonaţi şi cititori i-a avut Dimitrie Birăuţiu în
satele bănăţene, de care s-a simţit strîns legat şi prin mulţimea
colaboratorilor. Din cotidinaul Poporul român s-au desfăcut zeci de mii de
exemplare, printr-o reţea bine organizată. Distribuirea a fost asigurată chiar
de ţăranii din fiecare sat. Nu era comună importantă, în care să nu se fi
difuzat cel puţin o sută de exemplare. De asemenea, a fost remarcabilă şi
colaborarea ţăranilor condeieri, îndeosebi a celor din Banat, care au publicat
articole, reportaje, proză şi versuri, în diferitele reviste şi ziare scoase de
Dimitrie Birăuţiu.
A fost atît de iubit şi de popular în Ardeal, încât, ori de câte ori a
venit printre prietenii lui ardeleni, a fost pretutindeni primit cu stimă şi
dragoste.
Azi, cine vrea să cerceteze începuturile literaturii scrise de condeierii
plugari, trebuie să răsfoiască atent colecţiile publicaţiilor lui Dimitrie
Birăuţiu apărute la Budapesta. Mulţimea creaţiilor în proză şi versuri ale
ţăranilor, în special ale celor din Ardeal, au găsit ospitalitate în aceste
periodice.
Dimitrie Birăuţiu a fost stimat şi de toţi conducătorii Partidului
Naţional Român. La el s-a tipărit organul partidului cu titlul Lupta. El a fost
un fel de polarizator al tuturor acţiunilor româneşti. Totul a trecut prin
tipografia lui: invitaţii, programe, dări de seamă, cuvîntări, necroloage şi
orice fel de publicaţii, care aveau legătură cu viaţa şi manifestaţiile
româneşti din capitala Ungariei.
La tipografia lui, care a fost un fel de al doilea sediu, neoficial, şi,
poate, deghizat al parlamentarilor români din dieta maghiară, obişnuiau să
vină aleşii poporului să se întreţină cu alegătorii români din toate părţile
Transilvaniei şi Banatului, care se deplasau la Budapesta pentru interese de
ordin public. Chestiunile particulare le-a rezolvat cu bunăvoinţă şi cu
dragoste chiar Dimitrie Birăuţiu, fără să fi fost deputat însă avînd relaţii la
diversele ministere. Au venit oameni necăjiţi, şi el pe toţi i-a ajutat. În
localurile tipografiei a aranjat chiar un despărţămînt, amenajat cu cele
necesare pentru dormit, pentru cazarea acelora, care nu aveau posibilităţi, sa
tragă pe la un hotel şi care îi solicitau şi sprijinul pentru rezolvarea
problemelor lor, la diferite ministere. D. Birăuţiu alerga în fiecare dimineaţă
cu aceşti ţărani pe la diferite autorităţi, ca să nu-i lase singuri, ca să nu se
rătăcească prin labirintul străzilor necunoscute de ei, şi mai ales ca să nu
cadă victimă unor înşelători, din cauză că nu cunoşteau limba maghiară. El
le-a plătit toate cheltuielile de transport şi, uneori, chiar şi de întreţinere,
dacă trebuiau să stea mai multe zile la Budapesta, fără să le ceară ceva în
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schimb. Birăuţiu a devenit o figură legendară şi de aceea l-au iubit şi
apreciat foarte mulţi oameni. Aşa se explică faptul că ziarul Poporul român
şi- a extins tot mai larg aria de răspîndire şi a ajuns la un tiraj, pe care nici o
altă publicaţie românească nu 1-a putut atinge pe teritoriul fostei monarhii3.
Dimitrie Birăuţiu a editat în tipografia lui din Budapesta cele mai
multe cărţi ale scriitorilor români din Transilvania şi Banat. La el au apărut
în 1908 versurile în grai bănăţean ale lui George Gîrda din Făget, într-un
volum intitulat Bănatu-i fruncea. A avut utilaje moderne de poligrafie.
Revista Luceafărul, organul literar a Societăţii Studenţeşti „Petru Maior",
publicată la începutul apariţiei în Budapesta şi tipărită de Birăuţiu, este o
dovadă de superioară realizare grafică.
Dimitrie Birăuţiu s-a născut la 12 septembrie 1875, în comuna
Ghioroc, judeţul Arad, din părinţi ţărani săraci. După terminarea celor 6
clase primare din comuna natală, a vrut să plece la şcoală, la Arad, cu
dorinţa de a se face învăţător. Părinţii s-au împotrivit, iar el a fugit de acasă.
Trecînd prin multe peripeţii, a reuşit contrar voinţei părinţilor, să ajungă la
Arad şi să fie cazat la internatul Preparandiei, unde elevii l-au primit cu
simpatie. Printre ei se afla şi Ioan Vidu, care 1-a luat sub octrotirea sa.
Tinerii normalişti i-au dat cărţi de citit, iar Vidu 1-a învăţat să cînte la
vioară. Era încă prea mic, ca să poată fi primit la şcoala pedagogică şi navea primele patru clase secundare, pe baza cărora putea fi admis la
cursurile de dascăli. Acasă, de unde fugise, nu mai putea să se întoarcă. Ca
să nu-şi piardă timpul degeaba, ziua trebuia să meargă la tipografia
diecezană, ca să facă ucenicie, iar seara la internat. Aşa au trecut anii, ziua
învăţînd meseria de tipograf, iar seara completindu-şi studiile, cu ajutorul
viitorilor învăţători.
Cînd a împlinit vîrsta, Dimitrie Birăuţiu, ajuns şi calfă de tipograf, na mai vrut să se facă învăţător. Visa o imprimerie proprie, unde să scoată un
ziar, prin care să-i înveţe pe ţărani, să iubească cititul. Episcopul Ioan
Meţianu, care l-a ajutat tot timpul, fiind numit mitropolit la Sibiu, l-a luat pe
Birăuţiu cu el şi l-a plasat să lucreze în tipografia arhidiecezană. După un an
şi jumătate, văzând marea dragoste a lui Birăuţiu pentru această meserie şi
dorinţa lui de a-şi îngheba o imprimerie proprie, mitropolitul 1-a trimis la
Budapesta, într-o mare tipografie, pentru studii de specializare. Dimitrie
Birăuţiu a rămas definitiv în capitala Ungariei. Cu ajutorul bănesc primit, a
reuşit să pună bazele unui început de tipografie, care i-a îngăduit să publice,
încă din anul 1901, ziarul Poporul român. Prima tipografie a fost modestă,
dar treptat, prin achiziţii de noi maşini, cumpărate de ocazie, şi-a lărgit
spaţiul şi potenţialul, încît, din an în an, s-a dezvoltat în aşa măsură, că a
devenit o întreprindere poligrafică, cu mari posibilităţi de tipărire. După
şapte ani de la fondare, Dimitrie Birăuţiu a avut deja o maşină rotativă, o
maşină plană electrică, turnătorie şi tot utilajul necesar.
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Al. Vaida-Voevod
Toate le-a cumpărat, în rate, de la Berlin, prestînd el, împreună cu
familia lui, o muncă trudnică, pentru plata acestor rate. în anul 1916, cînd a
fost complet achitat şi a scăpat de datorii, s-a îmbolnăvit de nervi şi a fost
internat la spitalul Lipotmezo din Buda, unde a murit la 12 iunie 1918.
Ziarul lui a mai apărut, cu titlul Foaia poporului român, încă doi ani după
Unire, avîndu-i ca redactori pe Leonard Paukerow şi pe Grigore Iorga,
ultimul un vechi colaborator al lui Birăuţiu din Şoşdea. După cum am văzut,
Birăuţiu nu a fost un simplu tipograf. El a scos şi redactat mai multe reviste
şi publicaţii.
Momente libere o afacere literară a lui Birăuţiu şi I. L. Caragiale

Ion Luca Caragiale
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Dimitrie Birăuţiu a fost prieten cu mulţi scriitori, care s-au perindat
prin tipografia sa. Le-a publicat cărţi, a întreţinut cu ei corespondenţă şi le-a
dat concursul, în toate problemele legate de preocupările sale. Aş vrea să
remarc că Dimitrie Birăuţiu a fost prieten şi cu Ion Luca Caragiale, cu care
a discutat şi un proiect de a scoate, împreună, la Budapesta o revistă literară
română cu titlul Momente libere. La moartea lui Caragiale, în 1912,
Birăuţiu a publicat, în amintirea marelui dramaturg român, scrisori şi date
inedite despre planul lor, din 1910, relativ la aceasta publicaţie de literatură,
destinată românilor din fosta monarhie. Deşi nu s-a realizat, proiectul
prezintă un deosebit interes pentru istoria literară şi în special pentru
completarea informaţiilor biografice despre Caragiale. După cum am văzut
din manuscrisul lui Caragiale, coperta revistei urma să aibă următoarea
redactare: „Momente libere, publicaţie literară. Apare din două-n două
duminici. Pentru tot ce priveşte redacţia răspunde I. L. Caragiale.
Budapesta, tipografia D. Birăuţiu, VII. Istvân ut 11".
De multe ori, în drum spre Bucureşti sau când se înapoia la Berlin,
Caragiale făcea un scurt popas în capitala Ungariei, ca să-1 viziteze pe
Dimitrie Birăuţiu, la tipografia căruia se întîlneau întotdeauna literaţii
români de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. Cu prilejul acestor întîlniri,
Caragiale a discutat posibilităţile publicării unei reviste, pe care s-o editeze
Birăuţiu.
Din articolul lui Leonard Paukerow, colegul lui Birăuţiu, aflăm că
editorul din Budapesta, i-a comunicat la Berlin propunerile sale concrete,
iar Caragiale i-a răspuns prin următoarea scrisoare trimisă în ziua de joi
13/26 ianuarie 1911:
Stimate Domnule Birăuţiu!
Mă grăbesc a-ţi răspunde, că în principiu, suntem de acord, însă
asupra multor puncte din programul propus de d-ta, sunt de deosebită
părere, deci, neputându-se, cum ţi-am spus, lămuri toate amănuntele prin
corespondenţă, voi veni la Budapesta, să ne înţelegem prin viu grai. La
desbaterea noastră, doresc să asiste şi amicii Liviu şi Paukerow.
Astfel dar, te rog, potriveşte d-ta aşa ca, marţia viitoare, 31 ian. de la
10 jum. a.m. pînă la 1 d.a. şi de la 3 jum. pînă la 6 jum. d. a. să putem avea
loc în biroul d-tale pentru desbatere pe îndelete. Eu sosesc marţi dimineaţă
la Westbanhof unde n-ar fi rău să mă aştepte cineva din partea d-tale. (Mă
voiu cobori din vagonul de dormit.) Rămân în Budapesta până a doua zi
miercuri seara, când la 11 jum. pornesc cu trenul express spre Bucureşti,
unde trebuie să mă aflu neapărat joi seara. Dacă e vreo piedică la acest plan
al meu, în privinţa întâlnirii noastre, te rog, telegrafiază-mi îndată, ca să ştiu
să viu la întoarcerea din ţară. Joi, 13/26 Ianuarie 1911.
Cu toată stima rămân al d-tale prieten Caragiale
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Măiestrul a primit răspunsul că oricînd, îi stăm cu toţii, cu drag la
dispoziţie. Tot prin ianuarie 1911, venise la Budapesta şi eminentul critic
Dobrogeanu-Gherea, să-şi caute de sănătate la băile Lukâcs. I-am comunicat
atunci proiectul măiestrului Caragiale, de a scoate o revistă literară. A fost
aceasta o mare surpriză pentru Gherea.
Ce bine ar fi - observă dînsul, dacă proiectul acesta s-ar realiza.
Pentru Caragiale ar însemna o salvare din atîtea încurcături şi necazuri, iar
pentru literatura noastră un mare cîştig, căci multe perle încă ne-ar putea da
Caragiale. Tare mi-e teamă însă, că nu se va alege nimic din proiectul
acesta, căci pe Caragiale îl cunosc eu: Multe îşi propune să facă, - dar
repede să răsgîndeşte.
Şi a avut dreptate măiestrul criticei româneşti Dobrogeanu-Gherea.
Proiectul a rămas proiect. Caragiale a venit la Budapesta, în ziua indicată:
31 ianuarie. Întîlnindu-se însă cu fruntaşii politicei româneşti, şi aflînd de
adînca desbinare ce se produsese atunci prin dizidenţa „tribunistă", de
duşmănii mărunte şi mari, - şi-a dat seama că nu e momentul oportun să
scoată o revistă românească la Budapesta. Şi de aceia ne-a comunicat, că
„deocamdată" renunţă la acest proiect. Astfel din revista „Momente Libere"
nu s-a ales nimic. Am crezut totuşi nimerit să comunic marelui public o
frumoasă intenţiune a regretatutului măiestru. Căci şi proiectele sale
nerealizate erau interesante.

Badea Cîrţan şi redacţia Foii poporului român
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Badea Cîrţan şi Birăuţiu
Badea Cîrţan”, vestitul cioban călător, cel ce umbla prin lume, ca să
caute izvoarele fiinţei naţionale, a trecut de foarte multe ori prin Budapesta
şi pe la redacţia şi tipografia lui Dimitrie Birăuţiu. Cu un prilej, aflîndu-se
acolo şi văzându-i adunaţi pe câţiva dintre militanţii şi liderii români, cesta
le trânteşte una bună: ,,Iacă şi dumneavoastră aici: Todică, Birăuţiu, Bănuţiu
în loc să fiţi: Todea, Birău, Ban. Tot mici, tot mici, n-avem un om mare, să
facă minuni’’.
Badea Cîrţan avea umor şi era totdeauna bine venit în redacţie.
Despre acest lucru ne mărturiseşte Sebastian Stanca: ,,Venea des la Pesta şi
totdeauna ne certa redacţia. Ne obişnuisem să-l vedem tot la 2-3 luni odată
în mijlocul nostru şi dacă întârzia parcă ne lipsea.
Vorbea cu o predilecţie vădită în pilde. Figurile romane Cesar,
Scipio, Traian, August erau pentru badea Cîrţan adevărate ideale. De aceştia
se încălzea ochii împăienjeniţi de straşina genelor, lungi şi cenuşii, scânteiau
o lumină mai vie şi obrajii i se rumeneau. Venea în redacţie cu o deosebită
sfială.
Pentru el redacţia era biserica culturii, de care se cuvine să te apropii
cu cel mai devotat simţ şi respect. Cu căciula în mâna, scoasă încă de pe
scări, deschidea încet uşa şi se furişa în odaie oprindu-se brusc lângă prag.
,,Trăiască dl Stanca, trăiască dl Bănuţ, trăiască dl Birăuţiu să se facă birău în
ogorul neamului’’.
Acesta era salutul lui obişnuit. Noi ne ridicam zgomotoşi de la mese
şi îl luam între noi îmbulzându-l cu fel de fel de întrebări.(…)1.
El a adus multe reviste şi cărţii pentru răspîndire, primate de la
Birăuţiu. Dar şi a adus, pentru publicare, manuscrise, culegeri de folclor,
snoave, din cele mai îndepărtate zone.
Badea Cîrţan a ajuns prima dată în capitala Ungariei în timpul
procesului memorandiştilor. ,, în dimineaţa zilei de 6 mai 1894, cu o zi
înainte de începerea procesului, (memorandiştilor) pornea din Sibiu spre
Cluj şi George Cîrţan. Se afla într-un tren înţesat de oameni. Printre ei - un
grup de memorandişti grupaţi în jurul fruntaşului politic Ion Raţiu. Urale şi
marşul Deşteaptă-te române se auzeau pe tot traseul’’2.
,,Când condamnaţii au ieşit din sală călcând pe flori, George Cîrţan
simţea şi vedea cum aceşti oameni făureau, practic, istoria. El era unul din
cei mulţi care ovaţionau, care aruncau cu flori, dar, în acelaşi timp, era unul
din cei puţini care ajungeau să stea de vorbă de aprobare cu aceşti oameni
aleşi. Cei condamnaţi au fost apoi conduşi cu alai la închisorile din
Seghedin şi Vaţ.
Printre cei care i-a urmat a fost şi Cîrţan’’.
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Grupul Memorandiştilor
„La Seghedin, lui Cîrţan de abia i se îngădui să-i vadă, pe domnii
noştri prin grilajul care împrejmuia închisoarea. Apoi plecă să-i vadă pe cei
de la Vaţ". Aşa ca, atunci când, Memorandiştii din Cluj sunt întemniţaţi, el
spune:
„Eu, cioban George Cîrţan.
Nici n-oi bea, nici n-oi mînca
Pîn-de Seghedin n-oi da,
De iubiţii osîndiţi
Ce-s în temniţe zvîrliţi."
Face drumuri la Vaţ unde este închis Ion Slavici şi la Seghedin, unde
erau închişi cîţiva dintre memorandişti, şi se plînge:
„La grădina-n Seghedin Plîng florile de iasomin
De răsună uliţa
Şi tremură temniţa.
De la Seghedin la Vaţ
Numai drumuri de la fraţi
Numai lacrimi, jale, dor
Pe feţele tuturor"
Datorită deselor lui apariţii, directorul închisorii din Vaţ, 1-a bănuit
că ar fi spion; în consecinţă, nu i s-a mai permis accesul în incinta
penitenciarului. în această situaţie reacţia lui Cîrţan a fost pe cît de
neaşteptată pe atît de impresionantă... Ca să arate totuşi că n-a uitat pe
martirii neamului, s-a aşezat liniştit la poarta de intrare şi scoţînd fluierul
din şerpar a început să doinească de jale, timp îndelungat, spre surprinderea
trecătorilor unguri din afară şi spre mulţumirea celor întemniţaţi, ieşiţi în
curte, şi asupra cărora acest semn de viaţă, transmis peste ziduri, produsese
o profundă impresie".
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Concluzii
Peste ani, Sebastian Stanca a rememorat activitatea de ziarist şi
publicist la gazetele de la Budapesta Poporul român, Luceafărul, Lupta,
apreciind aportul lor la problematica vieţii naţionale româneşti. El a scris:
„Şi astăzi trebuie să recunoaştem că gazetele de la Budapesta au adus în
deceniul de dinaintea primului război mondial servicii deosebit de preţioase
problemelor de viaţă naţională a poporului român, contribuind în măsură
covîrşitoare la cristalizarea şî fortificarea principiilor idealului naţional care
se înfiripa tot mai stăruitor în sufletul poporului român. Şi acesta este un
fapt pe care cronica vremii nu-1 poate tăgădui "instituţiei" româneşti din
capitala Ungariei." În ceeea ce priveşte activitatea lui Dimitrie Birăuţiu,
trebuie subliniat faptul că nu s-a desfăşurat numai în presă şi în tipografie.
Ideile lui l-au apropiat de socialişti, iar cînd Partidul Naţional Român a
stabilit o tactică de luptă similară, pentru cucerirea dreptului la vot universal
cu social-democraţii, s-a urcat pe tribunele adunărilor populare, ţinînd
discursuri de mare efect.
Birăuţiu a avut o activitate rodnică şi în viaţa cultural-naţională din
rîndul comunităţii româneşti din Budapesta. A fost prezent la orice
manifestare importantă, a activat pentru înfiinţarea corului bisericesc al
Capelei româneşti din str. Hollo. în 1902, la iniţiativa lui, s-a constituit
Reuniunea meseriaşilor români din Budapesta, care a avut un cor bărbătesc
şi o activitate culturală foarte bogată. A ajutorat activităţile şi instituţiile
studenţilor români din capitala ungară. Foarte mulţi dintre ei au trecut pe la
el şi au primit ajutor. Dintre studenţi, mulţi au fost colaboratori la revistele
sale care au apărut în Budapesta.
S-ar mai putea spune multe despre activitatea rodnică a lui Birăuţiu
pe diversele tărîmuri. Mă voi rezuma însă numai la partea de publicaţii
realizate în tipografia sa. în afară de ziarele, revistele şi calendarele scoase
de el, Dimitrie Birăuţiu a mai tipărit revista Luceafărul, în excelente condiţii
grafice, apoi ziarul Lupta, organul Partidului Naţional Român, precum şi
trei gazete ungureşti de orientare social-democrată sau socialistă, şi anume
Szabad Szo şi Fiiggetlen Magyarorszăg, pe care tipografiile maghiare nu au
avut îndrăzneala să le imprime în regimul monarhiei habsburgice.
Note
1. În: ,,Almanahul presei române", Cluj, 1926, p. 130-132. 24. Badea Cîrţan
(1849-1911), acest cioban simplu a rămas în istoria românilor ca un luptător
pentru unirea românilor din Transilvania cu cei din Vechiul Regat, toată
viaţa sa dedicînd-o acestui scop, într-o vreme, în care românii din
Transilvania aparţineau Imperiului Austro-Ungar şi nu se bucurau de
drepturi, Badea Cîrţan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. Badea Cîrţan,
care a îndrăgit cu patimă cartea, cartea românească şi cartea de istorie, a
trecut timp de 30 de ani de mai multe ori munţii, din poninca inimii,
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aducînd din Vechiul Regat în Transilvania, în traistă, sute de cărţi
româneşti. Ajuns de mai multe ori la Bucureşti, el a cunoscut mai mulţi
oameni de cultură, de la care a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea
romanităţii poporului român. Dorind să vadă cu proprii săi ochi momentele
care erau mărturii ale istoriei poporului român, Badea Cîrţan s-a hotărît să
plece pe jos la Roma. Ajuns acolo, Badea Cîrţan s-a dus mai întîi la
Columna lui Traian. „Cum era singur şi a nimănui, cum se făcuse seară, s-a
aşezat pe trotuar şi s-a culcat la picioarele Columnei. A doua zi dimineaţa,
trecătorii, poliţiştii, ziariştii, au avut o revelaţie: un ţăran din Coijaţi, un dac
la picioarele Columnei lui Traian. Presa din Roma a scris în ziua următoare:
„Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămaşă şi cuşmă, cu iţari şi
cu opinci". I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri". Badea Cîrţan a
făcut senzaţie la Roma, a fost invitat la mediile politice, culturale,
jurnalistice din Italia, fiind primit cu simpatie şi prietenie. De-a lungul vieţii
sale a călătorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elveţia, Egipt, Germania,
Ierusalim şi în atîtea locuri prin ţară. Dacă alţi călători celebri şi-au dedicat
viaţa expediţiilor, din dorinţa de a descoperi noi teritorii, ori pentru a se
îmbogăţi, Badea Cîrţan a călătorit pentru a vedea cu ochii săi strămoşii
poporului român şi din dragoste pentru istoria lor. Badea Cîrţan a fost
cunoscut, îndrăgit, preţuit de bărbaţii politici, de oamenii de cultură, de
mediile patriotice din Vechiul Regat. în anul 1911, la 62 de ani, Badea
Cîrţan s-a stins din viaţă, fără a mai apuca să vadă ziua întregirii tuturor
românilor. A fost înmormîntat în cimitirul de la Sinaia, pe mormîntul său
fiind trecute următoarele versuri: „Badea Cîrţan doarme aici visând
întregirea neamului său".
2. Sebastian Stanca, Cîrţan şi Redacţia noastră, în: “Calendarul Poporului
Român", Budapesta, p. 76-77.
3. Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cîrţan, Bucureşti, 1979, p 116. Ibidem.,
p. 118-120.
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Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la
Telegraful Român din Sibiu: (secolele XIX- XX)
Răducu Ruşeţ1
Prezentul demers istoric intitulat: Aspecte cultural- biografice din
activitatea redactorilor de la Telegraful Român din Sibiu: (secolele XIXXX) are ca obiectiv principal recuperarea din punct de vedere biograficointelectual a întregii structuri redacţionale a Telegrafului Român. Activitatea
jurnalistică a redactorilor foii şaguniene este importantă pentru
reconstituirea diacronică a intelectualităţii jurnalistice din Transilvania şi în
acelaşi timp pentru înţelegerea orientării şi profilului acestei publicaţii care a
apărut la Sibiu, la iniţiativa Mitropolitului Andrei Şaguna.
Actualul studiu care are ca subiect central Redactorii Telegrafului
Român, este o mică parte a preocupărilor noastre doctorale care vizează
rolul şi importanţa intelectualităţii redacţionale din Transilvania şi Ungaria
în intervalul de timp cuprins între anii 1838-1918. Lucrarea este concepută
în două unităţi tematice: a) date generale despre Telegraful Român şi b)
redactorii care s-au succedat la conducerea publicaţiei şaguniene. Această
împărţire tematică nu o să fie semnalată prin subtitluri în cuprinsul cercetării
noastre, în această manieră lăsând textul să curgă în descrierea aspectelor
importante despre ziarul sibian şi redactorii săi. Pentru realizarea acestui
articol am avut în vedere atât studii şi cărţi generale despre istoria modernă
a Transilvaniei şi mişcarea de emancipare a românilor din această regiune
istorică, cât şi presa epocii.
Stadiul actual al cercetărilor în domeniul temei a constat într-o
reevaluare a lucrărilor care au avut ca subiect redactorii foii şaguniene.
Astfel alături de studiul Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan dedicat redactorilor
Telegrafului Român, au fost şi alte expuneri cu referire la redactorii acestui
ziar care au apărut tot în paginile Telegrafului Român. Ne referim la
articolul Redactorii Telegrafului Român, apărut în nr. 1-2/ 1953, deci la
1
Doctorand la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj- Napoca.
Adresă de email: ruset_raducu@yahoo. com. Cercetare finanţată prin proiectul
,,MINERVA- Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi postdoctorală", cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013.
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împlinirea centenarului de la apariţia ziarului sibian şi pr. Ioan Beju,
Redactorii Telegrafului Român apărut în nr. 1-4/ 1978, deci la 125 de ani de
la apariţia acestei foi.
Cuvinte cheie:
profesionalism.

activitate,

jurnalism,

libertatea

presei,

gazetărie,

Redactorii Telegrafului Român
Telegraful Român a fost o foaie editată de Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Sibiului. Fondatorul acestui ziar a fost Mitropolitul Andrei
Şaguna2 în anul 1853. Apare la Sibiu în perioada 1853- 1989. Până în
deceniul 6 al secolului XIX, (1857), Telegraful Român a apărut de două ori
pe săptămână: în zilele de miercuri şi sâmbătă, iar din anul 1858 a apărut
doar joia, având un format mai mare, din 1861 revenind la o apariţie
bisăptămânală, pentru ca ulterior, din anul 1863 să apară de trei ori pe
săptămână. La început, în primii şase ani de la apariţia sa, ziarul a fost tipărit
cu alfabet chirilic, dar anul 1859 a fost momentul când a început să
folosească alfabet de tranziţie, semichirilic, pentru ca de la 1 ianuarie 1863,
să fie tipărit numai cu caractere latine3. În demersul nostru, (teza de
doctorat), am mai amintit comitetul de redacţie al acestui ziar, dar o
întoarecere la membrii comitetelor de redacţie ne ajută să înţelegem profilul
ziarului şi rolul celor care au activat în redacţia acestui ziar. Astfel dintre
membrii comitetului de redacţie de la Telegraful Român putem aminti pe:
Antonie Plămădeală (preşedinte), Serafim Făgărăşanu (vicepreşedinte), D.
Andrei Şaguna, baron, arhiepiscop român ortodox al Transilvaniei şi mitropolit al
românilor greco- ortodocşi din Ungaria şi Transilvania, n. 1 Ian. 1809 în Miskolcz- d. 16/28
Iunie 1873, din părinţi macedo-români, primind la botez numele Anastasiu. Pierzînd de
timpuriu pe tatăl său, a fost dus împreună cu fraţii de mama sa la unchiul său Atanasiu
Grabovsky, negustor în Pesta, unde a primit o educaţie aleasă. Şaguna terminând aici
gimnaziul şi ştiinţele filosofice şi juridice, în 1829, a mers la Vârşeţ, unde a studiat teologia.
După absolvire a fost pus în funcţia de notar consistorial şi profesor de teologie în Karlovitz
sub mitropolitul sârb Ştefan Stratimirovici. În 1833 îmbrăţişează o carieră monahală la
mănăstirea Hopova în Sirmiu primind numele calugăresc Andrei. În gradele ierarhice a fost
promovat diacon la 1834, protodiacon şi arhidiacon la 1835, sincel în 1837, protosincel
1838, arhimandrit 1842, fiind până la 1845 profesor de teologie în Vîrşeţ, vice-preşedinte al
consistoriului de acolo. În anul 1853 a înfiinţat Telegraful Român. Moare în 16/28 Iunie
1873, iar corpul său este depus în cripta sa în biserica din Răşinari. Cf. Cornel Diaconovich,
Enciclopedia română, tom III, Editura şi Tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1904, p. 947- 948.
Vezi: Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania
1846-1873, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995.
3
Mihaela Bedecean, Presa şi Bisericile Româneşti din Transilvania (1865- 1873), Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2010, p. 20.
2

617

Abrudan (redactor responsabil), Aurel Jivi (redactor adjunct), Gh. Papuc,
Mircea Păcurariu, Ezachil Oancea (membri).
Acest ziar publică următoarele categorii de articole: Cuvinte
duhovniceşti, Raporturi istorice, etnice şi demografice în Transilvania,
Vetre de spiritualitate ortodoxă românească, Luptători pentru libertatea şi
unitatea poporului roman. În Telegraful Român se mai publică pastorale de
Paşte şi Crăciun, medalioane întruchipând mari personalităţi ale culturii
româneşti, texte cu caracter catehetic şi apologetic, cronici, recenzii.
Rubrica Semnalăm, aparţinea mitropolitului Antonie Plămădeală. Paginile
Telegrafului Român au cuprins versuri semnate de Octav Şuluţiu, Gheorghe
Sora, Traian Darz, Zaharia Sângeorzan, articole de istorie literară a semnat
Ieremia B. Ghita- Ienăchiţă Văcărescu. 250 de ani de la naştere, Nr. 2728/1990, Paul Abrudan- Andrei Bârseanu 1858- 1922, Nr. 29- 30/19904.
Primul redactor al Telegrafului Român a fost Aaron Florian, acesta s-a
născut în localitatea Rod, din judeţul Sibiu, a îmbrăţişat cariera didactică,
fiind profesor la Şcoala Centrală din Craiova şi la Colegiul Naţional Sfântul
Sava din Bucureşti, ulterior avansând în funcţia de profesor la Universitatea
din Bucureşti. Tot Aaron Florian a fost acela care a publicat
Prenumeraţiunea la Telegraful Român, în care se specifica scopul noii
gazete, prezentându-se cititorilor drept o foaie politică, industrială,
comercială şi literară5. Acest ziar oferea cititorilor informaţii din domeniul
politic, economic şi literar, dar pe lângă aceste informaţii, erau oferite şi
cunoştinţe practice.
De importanţă majoră este faptul că în primele decenii de la apariţie
ziarului, în timpul vieţii lui Andrei Şaguna, această apariţie editorială a
reflectat gândirea bisericească, care reprezenta ideologia socială şi politică a
întemeietorului ei6. În contractul de angajare pe care redactorul Aaron
Florian l-a semnat, era stipulată condiţia conform căreia fiecare număr al
ziarului să fie în prealabil văzut şi aprobat de mitropolitul ortodox înainte de
a fi publicat, iar corectura şi lectura gazetei intrând în preocupările care îi
făceau plăcere înaltului ierarh. Fără aprobarea sa nu era publicat niciun
articol mai important, iar în desfăşurarea evenimentelor din acea perioadă,
ziarul a fost purtătorul ideilor şi punctelor sale de vedere7. Începând cu
mitropolitul Andrei Şaguna şi până în prezent, toţi mitropoliţii Transilvaniei
4
Ioan Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti 1790- 1990, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1996, p. 464.
5
Mihaela Bedecean, în op.cit., p. 20.
6
Mihaela Bedecean, Presa şi Bisericile Româneşti din Transilvania (1865- 1873), Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2010, p. 20.
7
Mihaela Bedecean, în op.cit., p. 20.
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au fost cei care s-au ocupat de directa îndrumare a ziarului, şi tot ei erau cei
care i-au desemnat pe redactorii acestei publicaţii8.
De semnalat este aspectul că cei care au redactat ziarul s-au opus
tendinţelor de latinizare prin care se dorea înlăturarea caracterelor nelatine
din limbă. Telegraful Român a fost adeptul ortografiei fonetice promovată
de Junimea de la Iaşi, criticând ortografia lui Cipariu, telegrafiştii erau de
acord şi susţineau un alfabet pe înţelesul întregului popor9.
Dacă ne referim la formatul ziarului, acesta a avut mai multe
dimensiuni, variind astfel de la 42/ 27cm, 47/ 32cm, ajungând până la
dimensiunea de 50 / 34 cm. Iniţial preţul abonamentului anual a fost de 4 fl.,
dar din primăvara anului 1859, mai exact luna aprilie, a crescut la preţul de
4 fl., şi 20 cr., pentru ca din ianuarie 1862 să urce iar preţul la valoarea de 7
fl., această sumă fiind valabilă doar pentru Sibiu. Trebuie specificat că
redacţia a stabilit preţuri diferenţiate: pentru regiunea Transilvaniei şi
celelalte regiuni care aparţineau politico-administrativ de monarhie ziarul
avea un preţ de 8 fl., în timp ce în Ţările Române şi în străinătate se plăteau
12 fl., pentru achiziţionarea ziarului. Importanţa şi prestigiul ziarului se
datorează, pe lângă grija care i-a purtat-o Şaguna, şi redactorilor săi, oameni
de o înaltă ţinută intelectuală, care erau implicaţi în viaţa politico-naţională a
românilor ardeleni.
Primul redactor, Aaron Florian, a avut o activitate de scurtă durată
la această gazetă, primele opt numere au apărut sub îndrumarea lui, până în
28 ianuarie 1853, când din capitala imperiului austriac, de la Viena, a fost
chemat să ocupe funcţia de coredactor la Buletinul legilor imperiale,
publicaţie editată de Ministerul Justiţiei.
Începând cu numărul al 9 lea al ziarului, din data de 31 ianuarie
1853, funcţia de redactor a fost atribuită medicului bănăţean Pavel Vasici
(membru al Academiei Române), care a ocupat această funcţie până la data
de 28 aprilie 1856. A publicat în acest ziar articole politice, economice,
agricole, observându-se faptul că a acoperit o paletă largă de domenii,
deorece reputatul medic a dorit să se ridice la aşteptările unei largi categorii
de cititori din societatea transilvăneană10.
După ce Pavel Vasici a plecat, de redacţia ziarului s-au ocupat
profesori care activau la Institutul teologic din Sibiu. De amintit sunt
Telegraful Român, la 160 de ani de apariţie neîntreruptă, articol publicat la 28 ianuarie
2013, pe site-ul http://www.mitropolia-ardealului.ro/actualitati/act.php?id=2457, site
consultat în 16. 11. 2013, ora 10. 35. Vezi şi http://www.cultura.sibiu.ro/institutii/publicaţii,
site consultat la data 16. 11. 2013, ora 10. 40.
9
Mihaela Bedecean, în op.cit., p. 21.
10
Ibidem, p. 21.
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următoarele nume: Ioan Bădilă (mai 1856- decembrie 1857), Visarion
Roman, socrul lui Septimiu Albini (decembrie 1857- iunie 1858), preotul
Ioan Raţiu, viitor protopop al Haţegului (iunie 1858- noiembrie 1862),
preotul Zaharia Boiu (decembrie 1862- octombrie 1865)11.
O perioadă importantă în istoria ziarului a fost aceea când postul de
redactor a fost ocupat de Nicolae Cristea, a deţinut funcţia de profesor la
Institutul teologic-pedagogic, apoi consilier arhiepiscopesc. Reprezentant al
Partidului Naţional Român, membru de seamă al mişcării naţionale
româneşti, a fost condamnat şi întemniţat în procesul Memorandumului din
anul 1894, de la Cluj. Redacţia ziarului a fost preluată de Nicolae Cristea la
29 octombrie 1865 cu acordul înaltului ierarh. Mitropolitul a fost foarte
mulţumit de activitatea lui Cristea şi a lăsat prin testament gazeta sub directa
îndrumare a lui Nicolae Cristea, astfel în testament era stipulată ideea
conform căreia acesta putea rămâne redactor cât îi va plăcea lui12. Timp de
doi ani de la 1 ianuarie 1876 până la 25 decembrie 1877 a apărut şi un
supliment literar al ziarului, Foişoara Telegrafului Român.
Activitatea publicistică şi redacţională a lui Nicolae Cristea la
Telegraful Român, s-a încheiat în anul 1883, după 18 ani, din cauza unei
dezbateri şi dispute politice. În urma publicării unui articol intitulat
Răsplata, în numărul 116, din 1883, Nicolae Cristea critica politica primului
ministru Kalman Tisza, acuzând în cuprinsul articolului şi politica
promovată de împăratul Franz Iosif I vis a vis de români, în cele din urmă
Nicolae Cristea fiind obligat sa se retragă. Nicolae Cristea, prin întreaga sa
activitate, profesionalismul şi dăruirea cu care a condus gazeta rămâne la loc
de cinste printre numele mari ale ziaristicii.
După plecarea lui Nicolae Cristea din redacţia ziarului, prestigiul
Telegrafului Român începe să scadă, deoarece în arena dezbaterilor politice
îşi făcea apariţia o altă publicaţie. În anul 1884, apare la Sibiu Tribuna,
redactor- şef fiind Ioan Slavici, primul cotidian apărut în Transilvania, un
ziar care a avut o carieră de succes în publicistica ardeleană, mai ales că
după procesul Memorandumului se prefigurează o altă etapă a cotidianului
sibian, şi anume etapa Tribunei de la Arad13.
După ce Nicolae Cristea a fost forţat să demisioneze, începând cu
nr. 117/1883 funcţia şi responsabilitatea de redactor i-a revenit provizoriu
lui Matei Voileanu, şi acesta era tot absolvent al Institutului TeologicPedagogic din Sibiu şi al Facultăţii de Drept a Universităţii din Viena.
11

Ibidem, p. 21- 22.
Ibidem, p. 22.
13
Ibidem, p. 22.
12
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Perioada de provizorat a lui Matei Voileanu a durat până în anul 1887, când
îi succede în postul de redactor dr. Remus Roşca, viitor arhimandrit
Eusebiu, apoi, urcând în ierarhia socială, deţinând funcţia de rector al
Academiei Teologice Andreiene. Urmând linia de studiu cu care deja ne-am
obişnuit, şi acest redactor era absolvent al şcolii teologice a lui Şaguna din
Sibiu. Formarea profesională a fost completată de studii de drept la
Academia de profil din Sibiu, la Facultatea de drept din Cluj şi la
Universitatea din Budapesta, unde şi-a susţinut licenţa, obţinând şi
doctoratul în acest domeniu. A fost redactor până în 189014.
În perioada 1 octombrie 1890-1 octombrie 1892 redactor a fost
Nicolae Ivan, viitorul episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului. Absolvent
al Institutul Teologic Andreian, şi până la momentul promovării ca ierarh, a
îndeplinit următoarele funcţii: învăţător la Şcoala confesională din Sălişte,
duhovnic al Penitenciarului din Aiud, paroh în Alba- Iulia, asesor
consistorial la Sibiu şi vicar al Consistoriului din jud. Cluj. Acesta a
construit actuala Catedrală episcopală din Cluj, intrând în posesia locaţiei
unde se află sediul reşedinţei noii Episcopii şi al Academiei Teologice, pe
care a înfiinţat-o în anul 1924. Autor al volumului intitulat O pagină din
lupta noastră pentru existenţă, acest volum cuprinzând articole publicate în
Telegraful Român, făcând referire la lupta naţională a românilor din
Transilvania. Alături de alţi reprezentanţi politici, a făcut şi el parte din
comisia de redactare a Memorandumului din 189215.
Începând cu nr. 129 din 20 octombrie 1892, al ziarului, noul
redactor este Silvestru Moldovan, A studiat la Facultatea de Filologie şi
Filosofie a Universităţii Maghiare din Cluj, pentru ca apoi să studieze la
Universitatea din Viena. Înainte de a ocupa funcţia de redactor a fost
profesor de latină, română şi maghiară la Gimnaziul Ortodox din Braşov. A
fost redactor la Telegraful Român aproximativ doi ani jumate, până în 1895,
când a devenit redactor la gazeta de la Sibiu, Foaia Poporului. Silvestru
Moldovan nu şi-a restrâns activitatea redacţională şi gazetărească doar la o
singură apariţie editorială, va avea responsabilităţi redacţionale şi la ziarul
Tribuna, precum şi la Gazeta Transilvaniei, de la Braşov, al cărei director a
fost între 1910 - 1914.
În perioada 6 mai- 31 decembrie 1885, redactor la Telegraful Român
a fost dr. Nicolae Olariu, cu primul nr din 1896 şi până la sfârşitul anului
1897, în redacţia ziarului a activat Gavril Hango, preot din împrejurimile
14

Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Redactorii Telegrafului Român- Pios omagiu la
împlinirea a 160 de ani de apariţie neîntreruptă a foii şaguniene, în Telegraful Român,
variantă on-line, din 8 martie 2013, p. 3, site consultat în 14. 11. 2013, la ora 15: 22.
15
Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan în op. cit., p. 4.
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Dejului, care la fel ca şi ceilalţi redactori a fost şi el absolvent al Institutului
Teologic- Pedagogic din Sibiu.
În intervalul cuprins între ianuarie 1898 şi până la sfârşitul lui 1900,
redactor la Telegraful Român a fost dr. Elie Cristea, viitorul prelat şi
patriarh al României Miron Cristea. Formarea profesională a fost marcată de
cursurile pe care le-a urmat la Institutul Teologic- Pedagogic din Sibiu şi la
Facultatea de Filologie a Universităţii din Budapesta, unde şi-a luat
doctoratul cu o teză intitulată: Eminescu. Viaţa şi Opera. Înainte de a fi
patriarh al României a activat la Arhiepiscopia Sibiului ca secretar şi asesor
eparhial. A publica din timpul studenţiei în Telegraful Român, Tribuna,
Țara Noastră, Gazeta Transilvaniei, Românul16. Miron Cristea, pe lângă
activitatea teologică şi redacţională, a avut şi o importantă implicaţie şi
activitate în politică, în perioada 10 februarie 1938 - 6 martie 1939, a fost
prim- ministru al României. În data de 7 iunie 1919, a fost ales membru de
onoare al Academiei Române.
Succesorul lui Elie Cristea la redacţia ziarului sibian a fost Teodor
V. Păcăţian, autorul lucrării Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale
românilor de sub coroana ungară, colecţia cuprinde 8 volume. Pentru
primul volum din această colecţie de documente, Curtea de juraţi din Cluj,
la sugestia procurorului maghiar îl condamnă la închisoare pe Păcăţian, pe
motiv că redactorul ar fi incitat la unirea Transilvaniei cu România. Acesta a
executat 6 luni de închisoare la Seghedin. Numele său a apărut în
următoarele publicaţii: Familia din Oradea, Amicul Familiei din Gherla,
Foaia literară din Braşov, Aurora din Cernăuţi, Mesagerul Naţional din
Bucureşti, Luminătorul şi Dreptatea din Timişoara. În anul 1886 îşi începe
activitatea la redacţia Tribunei din Sibiu, unde a ajuns şi redactor-şef.
Între 1901- 1917, cu o întrerupere de o jumătate de an, timp în care
s-a aflat în închisoare la Seghedin, redactorul bănăţean a avut o activitate
fructuoasă la Telegraful Român. În această perioadă, omenirea a trecut prin
experimentul Primului Război Mondial. Desfăşurarea acestor evenimente a
fost relatată în paginile Telegrafului Român. În cuprinsul acestui ziar au fost
descrise consecinţele războiului, printre care putem evidenţia, destrămarea
monarhiei bicefale şi dobândirea independenţei naţionale a minorităţilor din
cadrul monarhiei, pe fondul principiului willsonian al autodeterminării,
adică fiecare naţiune să dispună de propria individualitate. Cu toate că a
avut o activitate intensă culturală şi intelectuală, studiile lui Teodor V.
Păcăţian s-au rezumat la cele de nivel liceal.

16

Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan în op.cit., p. 5.
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De la 9 decembrie 1917 şi până la 12 februarie 1920 redactori la
Telegraful Român au fost: dr. Nicolae Regman (9 decembrie 1917- 20
ianuarie 1918); dr. Gh. Comşa (20 ianuarie 1918- 18 septembrie 1918); din
nou Nicolae Regman (18 septembrie 1918- 14 februarie 1919); Matei
Voileanu, redactor pentru a doua oară (2 martie 1919- 12 februarie 1920).
Nicolae Regman a fost şi el absolvent, ca dealtfel majoritatea
redactorilor de la Telegraful Român, la Institutul Teologic- Pedagogic din
Sibiu şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Budapesta, unde a obţinut
şi titlul de doctor, în 1907. A fost profesor de Pedagogie la Institutul
Teologic- Pedagogic de la Caransebeş, la Oradea a fost numit în postul de
secretar consistorial şi inspector al Şcolilor confesionale. Când Vasile
Mangra a ajuns mitropolit, Nicolae Regman a ajuns la Sibiu, fiind numit
referent şcolar, în locul lui Onisifor Ghibu. Înaltul prelat i-a încredinţat
funcţia de redactor al Telegrafului Român17.
În timp ce Nicolae Regman era redactor la Telegraful Român, a avut
loc unirea Transilvaniei cu România, redactorul foii şaguniene a participat la
1 decembrie 1918, la Alba Iulia, ceea ce i-a oferit prilejul să descrie în
detaliu desfăşurarea evenimentelor de acolo. În urma participării la aceste
evenimente va publica o broşură de 72 de pagini cu titlul: Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia.
În anul 1918, pentru o perioadă de 8 luni, redactor a fost dr.
Gheorghe Comşa, viitorul episcop Grigore Comşa al Aradului. A absolvit
Institutul Teologic din Sibiu, după care a frecventat Facultatea de Drept din
Budapesta, unde a obţinut şi doctoratul. Ioan Meţianu, i-a încredinţat
responsabilitatea de redactor al Telegrafului Român, fiind redactor pentru o
perioadă scurtă, deoarece a fost numit în funcţia de secretar de resort la
Preşedinţia Consiliului Dirigent.
În perioada cuprinsă între februarie 1920 şi până la sfârşitul anului
1933 redactor la ziarul din Sibiu a fost asesorul consistorial dr. George
Proca, acesta având pregătire teologică, a urmat Istitutul Teologic din Arad,
doctor în teologie la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. A fost profesor la
Institutul Teologic din Arad, iar în 1902 a ajuns secretar eparhial la Sibiu şi,
concomitent, profesor suplinitor la Institutul Teologic din Sibiu, însă doar
pt. un an (1901- 1902), deoarece în anul 1903 a fost numit asesor
consistorial la Mitropolie.
De la 1 ianuarie 1934 Mitropolitul Nicolae Bălan îl numeşte în
funcţia de redactor pe pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, va fi redactor până în
anul 1945, luna mai. Din mai 1945, redactor este pr. prof. dr. Corneliu
17

Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan în op. cit., p. 6.
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Sârbu. Din luna aprilie 1948 şi până în decembrie acelaşi an, redactor a fost
pr. prof. dr. Emilian Vasilescu care a urmat Institutul Teologic Universitar
din Sibiu. Activitatea sa a fost determinată de transferul său la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti, la Catedra de Istoria Religiilor.
Nicolae Mladin, viitor Mitropolit al Ardealului, a fost redactor la
Telegraful Român între decembrie 1948- iunie 1967.
Din 1967 şi până în 1978 redactor la Telegraful Român a fost
Gheorghe Papuc, consilier cultural al arhiepiscopiei Sibiului, avea şi acesta
o intensă pregătire teologică, a păstrat legătura cu cadrele didactice de la
Institutul Teologic. Din 1978 până în prezent, funcţia de redactor o deţine
pr. prof. dr. Dumitru Abrudan18.
Concluzii
Istoria intelectualităţii redacţionale prefigurată în grupul format în
jurul Telegrafului Român prin grija şi abnegaţia lui Andrei Şaguna de a
promova în redacţia acestui ziar o intelectualitate cu o înaltă formare
teologică se poate observa încă de la apariţia foii şaguniene, din anul 1853.
Redactorii care s-au succedat în redacţia acestui ziar erau aleşi la iniţiativa
mitropolitului ortodox, Şaguna, niciun membru al redacţiei nu era ales în
această calitate de redactor fără avizul înaltului prelat şi tot el era cel care
trasa politica editorială a ziarului. Majoritatea redactorilor ziarului sibian,
oficiosul Bisericii Ortodoxe Române aveau formare teologică, o bună parte
dintre aceştia urmând cursurile Institutului teologic- pedagogic din Sibiu şi
studii superioare în universităţile monarhiei dualiste austro-ungare. Dintre
numele sonore ale culturii ardelene care au făcut parte din structura
redacţională a ziarului sibian putem aminti pe: Aaron Florian, Pavel Vasici,
Visarion Roman, Zaharia Boiu, Ioan Raţiu, Nicolae Cristea, Silvestru
Moldovan, Teodor. V. Păcăţian, etc. Am enumerat doar câteva nume dintr-o
întreagă pleiadă a reprezentanţilor culturii teologice din Transilvania. Istoria
Telegrafului Român este importantă deoarece, pe lângă activismul politic pe
care- l promova în paginile sale, dorea să coaguleze în jurul său tineri
redactori care să promoveze un jurnalism de bună calitate, era acea latură
culturalistă a presei care prevala din paginile ziarului iniţiat de Şaguna. De
ce la Sibiu? Sibiul a reprezentat de-a lungul istoriei Transilvaniei polul
culturii germane şi al reprezentativităţii românilor, în Sibiu era dieta, forul
legislativ, tot aici erau judecaţi redactorii în procese de presă, asta până în
preajma dualismului când Curtea cu Juraţi a fost mutată la Cluj. O perioadă
importantă în istoria ziarului a reprezentat-o momentul 1884, când a luat
18

Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan în op. cit., p. 7-9.
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naştere primul cotidian românesc din Transilvania, Tribuna, tot la Sibiu.
Prima generaţie de tribunişti au fost formaţi la Telegraful Român şi au fost
iniţiaţi în jurnalism şi gazetărie de Nicolae Cristea. Această perioadă este
importantă deoarece oficiosului B.O.R. i se face concurenţă de către nouapăruta publicaţie, Tribuna. Deci pentru a trasa câteva considerente finale şi
a conclude demersul nostru istoric putem afirma că atât Telegraful Român,
cât şi redactorii care s-au succedat la conducerea lui sunt de o mare
importanţă pentru istoria modernă a Transilvaniei. Succesul Telegraful
Român se datorează atât iniţiativei lui Şaguna de a crea un ziar românesc,
cât şi profesionalismului şi devotamentul cu care redactorii săi au trasat
politica vremii.
ANEXĂ
Tabel: Redactorii Telegrafului Român19
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele redactorilor Telegrafului
Român
Aaron Florian
Dr. Pavel Vasici
Prof. Ioan Bădilă
Visarion Roman
Ioan Raţiu
Zaharia Boiu
Nicolae Cristea
Matei Voileanu
Dr. Remus Roşca
Nicolae Ivan
Silvestru Moldovan
Dr. Nicolae Olariu
Gavril Hango
Dr. Ilie Cristea
Teodor V. Păcăţian
Dr. Nicolae Regman
Dr. Gheorghe Comşa
Dr. Gheorghe Proca

19

Perioada funcţionării ca
redactori
1853
1853-1856
1856-1857
1857-1858
1858- 1862
1863-1865
1865- 1883
1883- 1887 şi 1919- 1920
1887-1890
1890-1892
1892-1895
1895
1895-1897
1898- 1900
1901-1917
1917-1918 şi 1918-1919
1918
1920- 1934

http://www.cultura.sibiu.ro/institutii/publicaţii, site consultat la data 16. 11. 2013, ora 10.
05.

625

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prof. Dr. Dumitru Stăniloae
Prof. Dr. Corneliu Sârbu
Dr. Emilian Vasilescu
Nicolae Mladin
Arhid. Gheorghe Papuc
Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan
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1934- 1945
1945- 1948
1948
1948- 1967
1967- 1978
1978- până în prezent

Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din familia
Roman din Şeitin
Maria Alexandra Pantea, Mircea Măran
Rezumat
În lucrare este prezentată activitatea didactică, publicistică şi
culturală a dascălilor din familia Roman, originari din Şeitin. Fraţii Dimitrie
şi George Roman, fiii judelui comunal Metodie Roman din Şeitin, au fost
elevi ai Preparandiei din Arad, după care au funcţionat ca învăţători la
şcolile comunale din Şeitin (George) şi Şemlac şi Radna (Dimitrie). Fiii lui
George (Ioan şi Romulus) au fost şi ei la rândul lor dascăli, absolvenţi ai
aceleiaşi preparandii. Ioan a funcţionat ca învăţător în localitatea natală,
devenind un important promotor al vieţii culturale, dar în special se remarcă
ca autor de manuale şcolare. Fratele său Romulus funcţionează ca învăţător
în şcolile din Banatul sârbesc – la Toracul Mic, Doloave şi Biserica Albă,
unde se evidenţiază ca şi conducător de cor, autor de manuale şcolare şi de
calendare polulare, ca scriitor şi publicist. Prin activitatea pe care au
desfăşurat-o la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale
secolului al XX-lea, fraţii Roman au contribuit considerabil la dezvoltarea
culturală şi didactică a românilor din Banat şi Crişana şi, în cazul lui
Romulus Roman, a celor din Iugoslavia interbelică.
Cuvinte-cheie: învăţători, manuale şcolare, publicistică, Banatul sârbesc,
conducător de cor
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea în satele din episcopia
arădeană au activat învăţători calificaţi, absolvenţi ai cursurilor preparandiei
arădene care au contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc şi la
îmbunătăţirea situaţiei culturale a românilor din această zonă. Prin
activitatea învăţătorilor consideraţi „anonimi ai istoriei, oameni mărunţi”1 sa produs o schimbare a mentalităţii care s-a simţit în toată societatea
Pantea Maria Alexandra Rolul preoţilor şi dascălilor în satele din Câmpia Aradului în
secolul al XIX-lea, în: Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări, vol IV,
Arad, Ed „Vasile Goldiş” University Press, 2012, p. 281
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românească. În aceste condiţii, în satele româneşti apar unele „dinastii” de
dascăli, cum este cazul familiei Roman din Şeitin care timp de aproape un
secol a dat învăţători care s-au remarcat ca importanţi intelectuali şi oameni
de cultură. La mijlocul secolului al XIX-lea, George Roman şi fratele său
Dimitrie Roman, fiii lui Metodie Roman, „fost jude al comunei între 18491855”2, au urmat cursurile Preparandiei arădene. După absolvirea
Preparandiei George şi Dimitrie s-au remarcat în viaţa şcolară a românilor
din zonă.
Dimitrie Roman a terminat cursurile Preparandiei în 1866. A
funcţionat ca învăţător la Semlac şi Radna. În 1877, când la Şeitin s-a
înfiinţat al treilea post de învăţător, a fost ales cu unanimitate de voturi, dar
a renunţat şi a rămas la Radna unde a desfăşurat o importantă activitate
pedagogică şi didactică, fapt dovedit de alegerea sa ca „deputat al sinodului
Episcopiei de Arad”3. Este cel care a colaborat cu Ioan Tuducescu din
Lipova la alcătuirea unor manuale şcolare. Meritele sale au fost recunoscute
de contemporanii săi şi prin faptul că l-au ales de membru în comitetul
Reuniunii Învăţătorilor din dreapta Mureşului.
George Roman a terminat cursurile Preparandiei arădene în 1857 şi
a fost învăţător la Şeitin timp de aproape jumătate de secol. Activitatea
didactică a început-o în 1858, când în Şeitin s-a deschis al doilea post de
învăţător. Ca învăţător a fost un colaborator apropiat al preotului Teodor
Popovici, care începând cu anul 1876 a fost ales de inspector şcolar. Cu
sprijinul acestuia, învăţătorul George Roman s-a implicat şi în organizarea
unor activităţi extraşcolare devenind „animator al vieţii culturale locale”4. În
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, George Roman s-a remarcat ca un
important pedagog, lucru recunoscut şi de preşedintele Reuniunii
Învăţătorilor arădeni Iosif Moldovan, care în 1898 raporta despre modul în
care a fost organizat examenul de la sfârşitul anului şcolar în comună.
Învăţătorul arădean arată că din clasele inferioare conduse de George
Roman au fost prezenţi la examen aproximativ 65 de elevi, iar învăţătorul „a
excelat prin practicul său metod”5. În 1903 acesta s-a pensionat.

Ştefan Bozian, Cioplite din topor. Oameni gânduri năzuinţe fapte care au fost, Arad, Ed
Gutenberg Univers, 2011, p. 17.
3
Ibidem.
4
Vasile Popoeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIXlea, Arad, 1979, p. 238.
5
Ştefan Costea, Dumitru D. Costea, Şeitinul o aşezare milenară românească pe Mureşul
Inferior, Arad, Ed. Mirador, 1998 p. 135.
2
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Dintre fiii învăţătorului George Roman, Ioan şi Romulus au urmat
cursurile preparandiei arădene şi au ajuns învăţători. Prin activitatea lor au
contribuit la luminarea populaţiei româneşti şi la menţinerea conştiinţei
naţionale
Ioan Roman (1873-1919) a fost elev al şcolii din localitatea natală,
apoi a urmat cursurile Preparandiei arădene pe care a absolvit-o în 1891.
Începând cu anul 1891 intră în învăţământ, fiind ales de învăţător la Cuvin.
În 1893 s-a mutat la Şeitin unde a desfăşurat o intensă activitatea
extraşcolară. Ajuns în localitatea natală, a reorganizat corul pe care l-a
condus mai mulţi ani. Sub conducerea sa corul a participat la mai multe
concerte. Pe lângă cor, învăţătorul a organizat şi o trupă de căluşeri.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, Ioan Roman se remarcă ca un
important pedagog fiind autor a mai multor manuale şcolare, care s-au
folosit în Eparhia Aradului, publicate cu aprobarea episcopiei. A fost cel
care a scris manuale de limba maghiară, printre care Întâia carte de citire
pentru limba maghiară şi A doua carte de citire pentru limba maghiară,
manuale pentru I şi a II-a. Este şi autorul manualelor Carte de citire pentru
clasa a III-a şi Carte de citire pentru clasa a IV-a. Cele două manuale
pentru clasa a I şi a II-a erau manuale apărute cu avizul consistoriului 169
din 1898 fiind editate la Mako. Astfel, de la sfârşitul secolului al XIX-lea
până la Unirea din 1918 manualele scrise de învăţătorul din Şeitin au fost
folosite în numeroase şcoli din Episcopia Aradului. Cele două manuale de
maghiară scrise de Ioan Roman pentru clasa I şi a II-a au fost trecute şi în
lista de manuale folosite în inspectoratul Belinţului. În inspectoratul Lipova
printre manualele folosite găsim şi pe cele scrise de Ioan Roman: Carte de
citire pentru clasa a III-a şi Carte de citire pentru clasa a IV-a. În document
se mai menţionează că sunt scrise de Ioan Romanu din Şeitin şi folosite în
17 şcoli din inspectoratul Lipova. Manualele sale au fost de mai multe ori
reeditate şi s-au bucurat de mare succes. Şi în conspectul manualelor
aprobate pentru a fi folosite în anul şcolar 1905-1906 în şcolile din
episcopia arădeană, găsim şi manualele scrise de Ioan Roman, folosite în
inspectoratul Belinţului, Timişoarei şi Lipovei6. Prin activitatea sa didactică
şi pedagogică pe care a desfăşurat-o la şcoala din Şeitin, Ioan Roman se
înscrie printre cei mai importanţi dascăli şi pedagogi arădeni - autori de
manuale şcolare, alături de Iosif Moldovan, Ioan Tuducescu şi Vasile
Goldiş.

6

Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Arad, fond Acte şcolare, dos. 81 IV-1905.
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Activitatea didactică şi pedagogică a lui Ioan Roman a fost apreciată
şi recunoscută de contemporanii săi. În şedinţa Reuniunii Învăţătorilor din
Dieceza Aradului ţinută în 16 septembrie 1897 este ales membru al
comitetului. În calitate de membru al Reuniunii a venit cu o serie de
propuneri care să ducă la consolidarea învăţământului în limba română. În
raportul referitor la examenele de la sfârşitul anului şcolar 1898, Iosif
Moldovan arăta că la Şeitin examenul a fost un moment de bucurie, o
manifestare a solidarităţii, subliniind că „în prezenţa întregului popor adunat
la Sfânta Biserică s-a ţinut examenul de la şcoala de băieţi cu clasele
superioare conduse de învăţătorul Ioan Roman. Prezenţi au fost 38 de elevi
de clasele IV-VI. Examenul a decurs în mod festiv”7.
La începutul secolului al XX-lea învăţătorul sa implica şi în
numeroase activităţi extraşcolare, remarcându-se prin activităţile sale prin
care a contribuit la luminarea ţăranului român. Este cel care în ianuarie 1903
a pus bazele ziarului Lumină şi adevăr, ca publicaţie oficială a comitatului
Cenad. Primul număr a apărut în 5/18 ianuarie 1903, redactor fiind
învăţătorul Ioan Roman. Ziarul apărea la Şeitin în fiecare duminică, iar
preţul abonamentului pe un an era de 4 coroane, iar pe 6 luni de două
coroane. Ziarul a apărut cu aprobarea episcopului arădean Iosif Goldiş.
Publicarea unui ziar important într-un sat ca Şeitinul a avut un mare
impact asupra intelectualilor arădeni, care au salutat apariţia ziarului şi
iniţiativa învăţătorului Roman. Referindu-se la programul ziarului şi
iniţiativa învăţătorului Roman, Vasile Goldiş, secretarul consistoriului,
scria: „Doresc să se încuibe între noi cât mai tare lumina şi adevărul˝, în
timp ce protopopul Ineului Constantin Gurban salută apariţia ziarului şi
aminteşte că l-a citit până la ultimul cuvânt. La o lună după apariţia ziarului
este publicată lista abonaţilor, printre care găsim nume ca Ioan Meţianu,
mitropolitul Transilvanei, Alexandru Mocioni, dr. Aurel Novac, avocat la
Biserica Albă, Coriolan Brediceanu, avocat în Lugoj, şcoala confesională
ortodoxă Şicula, societatea de lectură din Bocşa Română, la care se adaugă
învăţători şi preoţi din Vârşeţ, Giula, Haţeg, Orăştie, Cenad Arad, Pecica,
Lipova.
În primul număr, învăţătorul Ioan Roman prezintă programul
ziarului, arătând că noul ziar are ca scop a servi administraţia locală pentru
ca cetăţenii să cunoască mai bine legile şi să se poată bucura de unele
avantaje. Se mai precizează că nu sunt acceptate disputele de ordin politic
pentru că nu fac bine poporului. Ioan Roman considera că preoţii şi
7

Ştefan Costea, Dumitru D. Costea, op. cit., p. 135.
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învăţătorii erau „conducătorii naturali ai poporului”, iar pentru a corespunde
chemării lor, trebuie să fie buni cunoscători ai legislaţiei. Mai arată că
situaţia preoţilor şi a învăţătorilor se va îmbunătăţi numai atunci când se va
îmbunătăţi şi situaţia ţăranilor şi îi îndeamnă pe preoţi şi învăţători să
contribuie la emanciparea ţărănimii, iar un pas important se putea face prin
prezentarea legislaţiei. Redacţia îşi exprimă speranţa că foaia va pătrunde în
toate categoriile societăţii româneşti şi cere sprijinul preoţilor şi a
învăţătorilor.
În primele numere au apărut articole din Legea comunală care era în
vigoare din 1886, dar care nu era prea cunoscută oamenilor obişnuiţi. Prin
lege era definit termenul de cetăţean care trebuie să aparţină unei comune,
iar pruncii aparţin comunelor unde s-au născut. În alt număr au fost
publicate articole din Legea 18 din 1879 privind propunerea limbii maghiare
în şcolile poporale. În numărul 3 al ziarului, la cererea a 32 de cititori, este
explicat articolul 6 din Statutul Organic bisericesc, în care se arată că în
sinodul parohial poate fi membru cine îşi îndeplineşte datoriile parohiale,
deci cel care plăteşte cu regularitate taxele, se îngrijeşte de nevoile bisericii
şi şcolii, cel care îl cheamă pe preot pentru a face slujbele de cununie, botez,
înmormântare şi, nu în ultimul rând, cel care duce o viaţă creştinească după
învăţăturile Bisericii.
Ziarul care a apărut la Şeitin timp de un an arată rolul important al
învăţătorului şi preotului în societatea românească. Prin activitatea
desfăşurată de Ioan Roman acesta se înscrie printre mari dascăli ai
episcopiei Aradului care a contribuit la luminarea ţăranilor şi a luptat pentru
înfăptuirea unirii.
Romulus Roman (1875-1952) este una dintre cele mai marcante
personalităţi din istoria culturală a românilor din Banatul sârbesc. Născut în
localitatea Şeitin în anul 1875, Romulus Roman lucrează ca învăţător la
Toracul Mic (1894-1896) şi Doloave (1896-1922), unde desfăşoară o bogată
şi intensă activitate culturală, înfiinţând corul român din această localitate
(1903). După Primul Război Mondial se evidenţiază ca autor de manuale
pentru elevii români din Regatul S.C.S., apoi ca redactor al Calendarului
poporului (1922-1925), cât şi ca scriitor de piese de teatru, pe care le
publică în calendarele sale, iar în anul 1922 publică şi volumul de versuri În
seri de iarnă. In 1922 trece din Doloave la Biserica Albă, unde funcţionează
tot ca învăţător pentru elevii români, conducând şi renumitul cor mixt
român, poate cea mai calitativă formaţie corală românească din Banatul
sârbesc în aceşti ani. În anul 1923 trece în România şi se stabileşte la Lugoj,
631

unde va continua să se ocupe cu publicistica, redactând mai multe publicaţii,
printre care Calendarul nostru, care apare până în 1947, apoi Răsunetul şi
Viaţa nouă, colaborând totodată şi la alte publicaţii. A decedat la Lugoj în
anul 1952.
Despre viaţa şi activitatea acestui distins om de cultură au scris mai
mulţi cercetători şi oameni de ştiinţă din Banatul sârbesc, precum Radu
Flora, Aurel Trifu8, Gligor Popi9 şi alţii. Dintr-o scrisoare a lui Romulus
Roman adresată lui Trifon Miclea, protopopul Panciovei, din 12/25 martie
191410, aflăm date interesante referitoare la activitatea culturală a acestui
distins intelectual, mai concret, despre înfiinţarea şi dezvoltarea corului
român din Doloave în perioada anilor 1903-1914.
Romulus Roman aminteşte în scrisoare că a înfiinţat acest cor în anul
1903, dar că meritele pentru înfiinţarea corului aparţin şi protopopului
Trifon Miclea: “Prea Onorat Dta, la timpul său încă m-ai îmbărbătat pentru
înfiinţarea unui cor şi epistoalele trimise mie le păstrez şi azi, precum atunci
aşa şi acuma când e vorba de acest cor, am să-mi esprim sincerele mele
mulţămiri pentru binevoitoarele intenţiuni ale Prea On. Dtale”. Instructorul
corului a fost Iosif Micu din Coştei, cunoscut activist cultural care a
participat la înfiinţarea şi instruirea numeroaselor coruri şi fanfare din
Banat, inclusiv a celor din Banatul sârbesc în anii interbelici. După plecarea
lui Iosif Micu, conducerea corului a fost preluată de Romulus Roman. În
decursul anilor, prin venituri de la concerte, înmormântări etc., corul şi-a
adunat şi bani, iar din această sumă au fost donate bisericii din Doloave 20
de coroane ca ajutor la îngrădirea bisericii, iar restul banilor (70 de coroane)
a fost depus la banca “Sentinela” din Satu Nou. Din scrisoare reiese că acest
cor nu avea statute, deci nu a fost înregistrat la autorităţi. După 4-5 ani de la
înfiinţare (deci prin anii 1907-1908), activitatea corului a stagnat. Motivul ar
fi că “o parte din corişti se duseră în America, iar alţii îmbătrâniseră – după
părerea lor – pentru cor”. În anul 1910, Romulus Roman a fost acuzat de
autorităţi în legătură cu expozitura din Doloave a băncii “Sentinela”, în
fruntea căreia se găsea şi care nu era înregistrată conform legii. La fel,
autorităţile îi reproşau că a adunat bani pentru un cor care nu are statute.
Pentru a nu-i fi luaţi banii din banca “Sentinela”, Roman îi îi dă spre
păstrare preotului Marcu Boldovină şi epitropiei bisericii. În anul 1913
Aurel Trifu, Romulus Roman – un vizionar şi deschizător de orizonturi, în Analele
Societăţii de limba română 3-4, Zrenjanin 1972-72, p. 611-630.
9
Gligor Popi, Romulus Roman (1875-1952) – un precursor al culturii de la noi, în
Calendarul Popular 1973, Libertatea, Panciova, p. 82-85.
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Romulus Roman a reînfiinţat corul. Din Chizătău a venit instructorul
Constantin Manea (la 9 decembrie 1913), care în decurs de două luni i-a
instruit pe coriştii tineri. Din corul vechi au rămas zece corişti, la care s-au
ataşat 28 de corişti tineri, astfel că la începutul anului 1914, corul din
Doloave a fost pregătit să reapară pe scena publică, având în total 38 de
membrii bine instruiţi, care „cu cea mai deplină precisitate cântă
răspunsurile liturgice, umplănd inimile dolovenilor noştri, de bucurie,
mândrie şi evlavie şi prin aceasta alipindu-i pre dânşii tot mai mult cătră
legea şi credinţa strămoşească”.
Pentru reînfiinţarea corului, Roman a dat din banii săi 300 de
coroane, încredinţat că-i va primi înapoi după ce corul va aduna banii de la
înmormântări şi concerte. Dar, corul nu va primi înapoi nici banii pe care îi
avea depuşi spre păstrare la epitropia bisericii, din cauza rezistenţei pe care
au opus-o învăţătorii de la şcoala stat. Din scrisoare putem să ne dăm seama
că neînţelegerile dintre intelectualii români (nu numai în această localitate)
erau foarte accentuate, ceea ce a influenţat într-o anumită măsură în mod
negativ şi asupra dezvoltării vieţii culturale a românilor din acestă zonă.
Romulus Roman îi acuză pe învăţătorii Valeriu Petcu (care era totodată şi
directorul şcolii) şi Teodor Cătălina, învăţător de stat (cl.V-VI), că nu permit
elevilor români să frecventeze orele de cântare bisericească, care se ţineau la
Doloave de la înfiinţarea şcolii de stat. Aceste ore le ţinea învăţătorul care
era şi cantor la biserică, mai întâi Romulus Roman, timp de zece ani, iar
apoi învăţătorul Vasile Dolga, care-i învăţa pe copii răspunsurile liturgice pe
două voci, apoi troparele sărbătorilor mari, cât şi unele colinde de Crăciun
(se aminteşte colinda “Raza soarelui”). Printr-un ordin semnat de directorul
şcolii Valeriu Petcu, copiilor le era interzis de a merge la orele de cântare
bisericească, iar elevilor de clasa a VI-a (2 la număr), care cântau la tenor, li
s-a interzis de a merge la cor. Romulus Roman scrie în continuare:
L-am întrebat că ce l-a îndemnat la aceasta? Mi-a răspuns că trebuie
cerută permisiune de la forurile competente. Aşadar, după filosofia d-lui
Petcu, a lăuda şi preamări pe Tatăl cel Ceresc – carele ne suferă aici pe
pământ cu d-l director împreună – se poate face numai pe lângă permisiune
prealabilă. Această ţinută ilegală a d-lui director, repet, şi azi e în vigoare.
Va servi acesta doar spre mirare? Nu, dacă se va şti că naşul d-lui director e
părintele Boldovină şi apoi, nu va pretinde cineva, că naşul să se urască cu
finul său, pentru lucruri “bagatelă”. Să mi se ierte, dar nu puteam să retac
aceasta, căci mă doare când văd că se tolerează aşa ceva”.
În ultima parte a scrisorii, Romulus Roman afirmă că, în ciuda
obstacolelor care i se pun, va continua să lucreze cu corul bisericesc, ceea ce
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a şi făcut-o până la plecarea sa din Doloave, în anul 1922. Scrisoarea are în
total şapte pagini, reprezentând o dovadă a luptei acerbe a oamenilor noştri
de cultură pentru prosperitatea culturală a poporului.
Pe lângă activitatea muzicală, învăţătorul venit din Şeitin se
evidenţază în Banatul sârbesc şi ca autor de manuale. Primul manual
publicat în limba română în perioada interbelică pentru necesităţile şcolilor
cu limba de predare română din Banatul sârbesc a fost abecedarul pentru
clasa I, apărut la Panciova în 1923 sub titlul de „Abecedarul pentru elevii
clasei I a şcoalei primare”, alcătuit în România de un colectiv de autori: Iosif
Moldovan, Nicolae Boşcaiu, Iulie Grofşoreanu şi Petru Vancu. Pentru
folosirea în şcolile în limba română din Regatul S.C.S. l-a adaptat Romulus
Roman, pe atunci învăţător la Biserica Albă. Cartea apare într-un format
mic, pe 79 de pagini. Primele şase pagini cuprind bazele cititului, necesare
pentru introducerea elevilor în cunoaşterea cititului şi a scrisului. De la
pagina 9 începe prezentarea literelor. În ultima parte, abecedarul cuprinde
mai multe poezii, cât şi lucrări în proză (în total 27), scrise cu litere de mână
şi de tipar. Ediţia a doua a acestui abecedar a apărut în anul 1925, fiind
identică primei ediţii, în afara câtorva mici schimbări în formatul extern.
În anul 1924 apare la Panciova manualul de geografie pentru clasa a
III-a şi a IV-a, alcătuit de învăţătorul Romulus Roman11.
Înainte de a trece în România, acesta a redactat primele calendare
populare în limba română apărute în Banatul sârbesc, intitulate Calendarul
poporului. Au apărut în total patru calendare, pe anii 1922, 1923, 1924 şi
1925. Calendarul poporului redactat de Romulus Roman s-a tipărit la
tipografia „Napredak” din Panciova. Pe lângă datele calendaristice
obişnuite, acesta reprezintă de fapt un manual universal, având ca obiectiv
emanciparea culturală a maselor populare. Despre tipărirea acestei ediţii
vorbeşte însăşi autorul, care subliniază faptul că se simte lipsa unui calendar
românesc, şi pentru că în statul iugoslav în acel moment nu exista o
tipografie românească, tipărirea cărţilor în limba română era imposibilă. De
aceea, un grup de învăţători a insistat pe lângă tipografia amintită ca să se
adapteze şi pentru tipărirea cărţilor româneşti. Ca urmare, tipografia s-a
aprovizionat şi cu litere româneşti, iar rezultatul l-a reprezentat tipărirea
primei cărţi româneşti în Regatul S.C.S. – Calendarul poporului12.
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Gligor Popi, Românii din Banatul iugoslav..., p. 147.
Calendarul poporului pe anul 1922, întocmit de Romulus Roman, Editura Napredak,
Pančevo.
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În aceşti ani, Roman îi critică în special pe intelectualii români care
au plecat în România, lăsând poporul fără călăuzitori. După cum afirmă
acesta, este vorba despre intelectualii poporului român, care într-un număr
deosebit de mare „au părăsit poporul” şi au plecat, „asemănător păsărilor
călătoare, atunci când simt primul vânt rece de toamnă”. În curând, însă, şi
el va pleca pe aceeaşi cale, trecând în România şi devenind astfel ţinta
criticilor în presă13. Roman este acuzat de Ioan Erina, redactorul
Democratului şi fost redactor al Graiului românesc din Panciova, că pe
când era învăţător la Doloave, a trimis (la redacţia Graiului românesc) un
articol, rămas nepublicat, „în care, între altele, spunea că-i vine să se ducă
dincolo în România şi să-i aducă pe toţi cărturarii noştri duşi dincolo – de
ureche”. Erina se întreabă, în continuare, după plecarea lui Roman la Lugoj:
„Dar pe D-sa nu ar trebui oare ţăranii români din Doloave, care au rămas
astăzi fără niciun dascăl român – să-l aducă de urechi?” Evident, este vorba
despre un limbaj obişnuit în presa interbelică, acesta fiind consecinţa unor
conflicte politice şi personale între fruntaşii mişcării naţionale româneşti din
Banat.
Calendarul poporului pe anul 1924 a fost tipărit la Petar Kun din
Biserica Albă, iar ediţia calendarului pe 1925 a reprezentat doar o variantă a
calendarului pe care l-a publicat la Lugoj – Calendarul nostru14, adaptat
pentru românii din Banatul iugoslav. Acest calendar, pe anul 1925, a fost
tipărit din nou la „Napredak” din Panciova15.
Partea literară a calendarului cuprinde în general contribuţii literare
ale redactorului şi într-o măsură mai mică a altor autori, cât şi poezii
populare. Calendarul mai conţine şi sfaturi pentru agricultori, reguli de
ortografie etc.
Romulus Roman este şi autorul primului volum de versuri care a
apărut în limba română în statul iugoslav, intitulat „În seri de iarnă”. A fost
publicat în anul 1922 la tipografia lui Karl Vitigšlager din Panciova.
Conţine 16 poezii, dintre care cinci elegii, şapte anecdote, patru idile, o odă
şi câte un monolog în proză şi versuri. Poezia sa este meditativă, cu
elemente accentuate de lirică filozofică. În acest volum atrage atenţia oda
dedicată regelui Alexandru Karadjordjevici şi reginei Mărioara. Desigur că
la publicarea ei a contribuit şi faptul că autorul a considerat că va trece mai
13

Democratul, Panciova, nr. 2 din 15 iunie 1927, p. 3
Care va fi publicat până în anul 1947.
15
Calendarul poporului pe anul comun dela Christos 1925, întocmit de Romulus Roman,
anul IV, Editura autorului, Pančevo; Calendarul nostru pe anul 1934, adaptat pentru
românii din Banatul iugoslav, a fost tipărit la aceeaşi tipografie din Panciova.
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uşor cenzura, având în vedere că era vorba despre o carte în limba română,
publicată în Regatul S.C.S. Aceleaşi poezii care apar în acest volum au fost
publicate şi în săptămânalul Graiul românesc din Panciova, cu care a
colaborat.
În legătură cu activitatea publicistică şi literară a lui Romulus
Roman mai trebuie amintite şi titlurile pe care le-a publicat în calendarele
pentru anul 1922 („Din păţaniile războiului”), respectiv 1923 („Icoane din
trecut”). Este vorba despre piese de teatru, inspirate din evenimentele
desfăşurate ca urmare a frământărilor sociale din lumea rurală bănăţeană de
la sfârşitul războiului şi din primele zile de după război. În prima piesă, în
patru acte, sunt prezentate grozăviile războiului, atât pierderile umane de pe
front, cât şi diferite nedreptăţi pe care le provocau reprezentanţii autorităţilor
austro-ungare, în persoanele notarului local, a juraţilor comunali şi a
primarului, pe care în sfârşit poporul îi va chema la răspundere. A doua
lucrare amintită, „Icoane din trecut” în trei acte, descrie evenimentele legate
de frământările electorale în satul bănăţean pe timpul stăpânirii austroungare.
Cu toate că valoarea literară a acestor piese de teatru nu se ridică la
nivelul dramaturgiei clasice, ele totuşi au reprezentat o oarecare contribuţie
la renaşterea culturală în lumea rurală bănăţeană după Primul Război
Modial, în special la creşterea interesului pentru arta teatrală.
Prin contribuţiile sale la dezvoltarea amatorismului cultural, a
publicisticii şi educaţiei în lumea rurală bănăţeană, Romulus Roman se
înscrie printre personalităţile de primă importanţă în istoria românilor din
Banatul sârbesc şi nu numai, având în vedere activităţile sale în domeniul
publicisticii şi după trecerea sa în Banatul românesc, la Lugoj.
Familia de dascăli Roman din Şeitin se pune astfel în rândul marilor
„dinastii” de intelectuali care au creat istoria noastră culturală şi didactică în
anii deosebit de importanţi de luptă pentru păstrarea identităţii naţionale a
românilor din fosta monarhie austro-ungară şi, în cazul lui Romulus Roman,
a celor din regatul iugoslav.
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Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un
punctaj biografic
Dan Demşea,
Universitatea de Vest „vasile Goldiş” din Arad
Cariera sa militară cât şi cea civilă au fost legate de oraşul Arad.
Nepotul său de frate, inginerul Mircea Vlad – stabilit la Arad după anul
1989 – ne-a furnizat informaţii biografice preţioase.
Tatăl lui Alexandru Vlad era avocat în Orăştie. Din căsătoria cu una
din fetele ilustrului gazetar şi istoric George Bariţ, s-au născut doi băieţi:
Aurel şi Alexandru. Spre deosebire de fratele său mai mare, Aurel – care s-a
născut la Orăştie – Alexandru Vlad se năştea la Braşov, în casa bunicului
său dinspre mamă.
Tânărul Alexandru Vlad a îmbrăţişat cariera militară, urmând
cursurile Şcolii de ofiţeri de la Wiener Neustadt. Poza de cadet în fotografia
de familie poate fi datată pe la 1900. S-a stabilit în Arad, funcţionând la
început pe coasta Dalmaţiei, la Pola iar apoi în cadrul regimentului teritorial
chezaro-crăiesc nr. 33 din cetatea Aradului. Primul război mondial îi aduce
o înaltă decoraţie pentru vitejie pe frontul din Galiţia. Fiind grav rănit cu
această ocazie, a rămas infirm de o mână.
Sfârşitul războiului îl găseşte la Arad. Eliberat de jurământul depus
faţă de împărat, a participat activ la constituirea Gărzilor naţionale
româneşti la începutul lunii noiembrie 1918. În data de 9 noiembrie 1918
înfiinţându-se la Arad Comandamentul Suprem al Gărzilor Naţionale
Române pentru întreaga Transilvanie, maiorul Alexandru Vlad devenea
comandantul acesteia cu sediul amenajat în clădirea fostei Şcoli Comerciale
pentru fete din actuala Piaţă Mihai Viteazul.
Pentru pregătirea în condiţii bune a Adunării Naţionale, hotărâtă de
către Consiliul Central Naţional Român din Arad preconizată a se desfăşura
la Alba Iulia, în vechea reşedinţă voievodală şi princiară a Transilvaniei,
Alexandru Vlad a obţinut o atitudine binevoitoare din partea feldmareşalului
german Mackensen, ale cărui trupe se retrăgeau spre Germania pe linia
ferată de pe valea Mureşului.
În calitate de delegat de drept pentru Adunarea Naţională, Alexandru
Vlad s-a deplasat cu o garnitură specială de tren la Alba Iulia într-una din
ultimele zile ale lunii noiembrie 1918, participând la luarea hotărârii
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solemne de Unire cu regatul României în ziua de duminică, 1 Decembrie
1918.
După consumarea intervalului de şase luni (ianuarie-iunie 1919) de
ocupaţie militară franceză a oraşului şi cetăţii Arad, Alexandru Vlad revenea
la Arad după intrarea paşnică a Regimentului 6 Vânători al armatei regale
române în aceste părţi în ziua de 17 mai 1919.
Înfiinţarea regimentului teritorial românesc nr. 33, având baza de
încartiruire în cetatea bastionară a Aradului, a coincis cu numirea în cursul
anului 1923 a lui Alexandru Vlad în calitatea de comandant. A ştiut să
pledeze imediat pentru înzestrarea cu echipament militar a soldaţilor. La
scurtă vreme a fost înaintat la gradul de general în rezervă. Avea aproape 50
de ani. În pofida invalidităţii (mâna fiindu-i amputată de la umăr) s-a
dovedit a fi socialmente extrem de activ.
A participat în calitate de senator şi apoi deputat de Arad în
parlamentul interbelic al României Mari. În vara anului 1931 figura pe lista
candidaţilor pentru camera Deputaţilor din judeţul Hunedoara alături de
fratele său Aurel Vlad. În 1932 candida pentru Senat.
La 1 martie 1929, Alexandru Vlad fusese ales preşedinte al Camerei
de Comerţ şi Industrie a Judeţului Arad. A avut un merit deosebit în
sprijinirea construirii unei noi şi ample aripi etajate în vechea incintă a
Şcolii de Arte şi Meserii. În climatul crizei economice mondiale a considerat
că se cuvine să lase în locul său pe inginerul Ştefan Mateescu, ales
preşedinte în şedinţa din 22 decembrie 1931. Vlad Alexandru a ocupat apoi
funcţia de vicepreşedinte al acestei Camere de Comerţ şi Industrie.
Colaborarea sa cu Ştefan Mateescu s-a amplificat în cursul anului
1938 pe fondul preocupărilor generale pentru înzestrarea armatei. Climatul
internaţional se înrăutăţea prefigurând apariţia norilor negri ai războiului.
Fratele său, Aurel Vlad îl recomandase patriarhului Miron Cristea în
vara anului 1938 pentru postul de guvernator al Banatului.
Poate nu întâmplător, Alexandru Vlad era ales primar al
municipiului Arad în luna septembrie 1938, rămânând în această funcţie
până în septembrie 1940. A rămas necăsătorit toată viaţa. Portretul său din
ultimul deceniu de viaţă se află anexat la sfârşitul cărţii lui Valentin Orga
(apărută în 2001).
În anul 1941 generalul în rezervă Alexandru Vlad se săvârşea din
viaţă la vârsta de 65 de ani, fiind înmormântat în perimetrul personalităţilor
din incinta cimitirului „Eternitatea” Arad pe cheltuiala Primăriei arădene. La
căpătâiul mormântului generalului Vlad a crescut un pin. Ordonanţa
acestuia, pe nume Hanciu, s-a îngrijit de mormânt câtăva vreme, fiind
înhumat în acelaşi loc. Mărturia aparţine unuia dintre administratorii
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cimitirului „Eternitatea” Arad, făcută mie în anul 1978 pe când luam în
evidenţă unele mormintele civile cât şi pe cele ale militarilor decedaţi în
timpul războaielor.
Perimetrul rezervat personalităţilor – de formă triunghulară, cu unul
din vârfuri orientat spre intrare – fusese desfiinţat, fiind ocupat de o serie de
morminte noi între anii 1951-1980. Au fost respectate doar limitele croite de
aleile principale, rămase neschimbate. În deceniul următor (1981-1990) au
început amenajările părţii din faţă ale acestui perimetru, stăruindu-se asupra
complexului funerar închinat lui Vasile Goldiş. După anul 1990 au fost
reamenajate mormintele lui Vasile Goldiş şi Ioan Suciu, situate în vârful
dinspre intrare în cimitir al triunghiului sus-menţionat. Atât pinul răzleţ –
menţionat mai sus – cât şi gardul viu care proteja complexul funerar al lui
Vasile Goldiş şi al soţiei sale, Elena Goldiş, au fost înlăturate pentru o mai
bună vizibilitate şi, de-asemenea, pentru mărirea spaţiului rezervat depunerii
coroanelor cu ocazia Zilei Naţionale (1 Decembrie).
Localizarea aproximativă a locului de îngropăciune a generalului în
rezervă Alexandru Vlad nu este dificilă. Mormântul lui Ioan Suciu este
situat în preajma fostului mormânt al generalului Alexandru Vlad. Atât cel
al lui Ioan Suciu cât şi cel al lui Alexandru Vlad se află pe marginea dreaptă
a aleii de acces la clădirile administrative ale cimitirului „Eternitatea”, acolo
unde a existat pinul.
În vederea reparaţiei morale cuvenită personalităţii celui care a fost
Alexandru Vlad se cuvine să se ridice o stelă cruciformă cenotaf, incizată cu
numele, gradul de general întemeietor al regimentului nr. 93 din cetatea
Aradului în anul 1923, cât şi cu inscripţia anilor extremi de viaţă a acestui
general (1876-1941). Valoarea de cenotaf a pietrei funerare va rămâne atâta
vreme până nu se poate cunoaşte cu suficientă precizie unde s-ar găsi
rămăşiţele pământeşti ale ordonanţei sale, menţionată nominal în rândurile
de mai sus. În cazul identificării mormântului acestui Hanciu – aflat în
evidenţa administraţiei cimitirului – stela-cenotaf poate rămâne pe aceşi loc,
devenind piatră de mormânt. Cred că acesta a fost gândul ascuns al fostei
sale ordonanţe, credincioasă memoriei vremurilor trăite în apropierea
acestui vrednic general român.
Mormântul ultimului comandant al regimentului românesc nr. 93 din
cetatea Aradului, cel al generalului Baloşin, s-a păstrat până astăzi, fiind
îngrijit de către văduvă şi fiica acestora, aflat în incinta aceluiaşi cimitir
„Eternitatea” din municipiul Arad.
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Ioan Fluieraş - militant social, om politic şi jurnalist
Ioan Tuleu
„Poporul muncitor român din Ungaria nu este exploatat și subjugat
numai ca o parte a clasei muncitoare din țară, el este neîndreptățit și pe teren
național” (Ioan Fluieraş)
Atunci când se vorbește despre corifeii arădeni ai Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 sunt pomeniți Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop și Ioan
Suciu, și se uită, din motive care ne scapă, socialistul Ioan Fluieraș care a
făcut parte, alături de cei trei, din Consiliul Național Român Central. Dar,
mai mult decât cei trei, și-a sacrificat din veniturile modeste, a pus înainte
de crezul ideologic pe cel național, militând neobosit și pentru nația din
rândurile căreia provenea dar și pentru clasa căreia îi aparținea prin origini.
Iată de ce considerăm că personalitatea politică cea mai importantă
care s-a născut pe teritoriul actual al comunei Șicula a fost, de departe, Ioan
Fluieraș, a cărui anvergură națională a ieșit în evidență mai ales în lunile
care au premers înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. El a fost și
unul dintre fruntașii Partidului Social Democrat Român și un foarte bun și
activ ziarist la „Adevărul”, singurul ziar de limba română din Budapesta, de
până în 1918.
Ioan Fluieraș s-a născut în 2 noiembrie 1882, în comuna Chereluș,
într-o familie de țărani săraci, tatăl Moise și mama Maria, cum, de altfel era
majoritatea consătenilor săi. A urmat cursurile școlii confesionale din
comună, fiind fruntaș la învățătură, dar pentru că tatăl său, Moise, nu avea
suficiente mijloace financiare, familia poseda doar două hectare de pământ,
a renunțat să trimită copilul la școli superioare fiind nevoit să-l dea să învețe
meseria de rotar la un meșter din comuna Pâncota. După trei ani de
„slugărit” a dat examenul de calfă, fapt ce i-a permis să se angajeze în
meserie ca salariat. Așa că s-a angajat într-un atelier de rotărie din Arad,
care funcționa în Piața „Boul Roșu”.
În calitatea de lucrător calificat a luat contact cu mediul socialist și
astfel, la scurt timp după angajare, s-a înscris în Partidul Social Democrat
din Ungaria, secția română, devenind în câțiva ani unul dintre principalii
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militanți ai partidului. În anul 1906 este ales în cadrul CC al PSDU, secția
română, în resortul propagandă și presă, devenind unul dintre redactorii
responsabili ai ziarului „Adevărul” (16 aug. 1903 - 9 aug 1914), motiv
pentru care din 1907 se mută la Budapesta. Între 1911- 1914 ajunge chiar
director responsabil al ziarului. În timpul războiului a fost mobilizat în
fabrica de avioane de pe insula Csepel, dar și apariția ziarului a fost
interzisă de către autoritățile maghiare. Ziarul reapare tot la Budapesta în
8/21 octombrie 1917, dar începând cu 2/15 dec 1918 redacția se mută la
Sibiu. După reapariție, tirajul gazetei ajunge repede la 18 mii de exemplare,
un număr foarte mare pentru acea vreme. În ziarul său, Ioan Fluieraș
promovează, pe lângă revendicări sociale în favoarea lucrătorilor salariali, și
idei naționale românești cum o dovedește articolul apărut în 5 mai 1918:
„Începând cu reapariția gazetei „Adevărul”, mișcarea noastră a luat avânt.
Lupta noastră pentru dezrobirea poporului român și pentru ridicarea sa
culturală devine din zi în zi tot mai aprigă și numărul luptătorilor se
îngroașe. Gazeta s-a răspândit deja prin toate părțile locuite de români, iar
numărul cititorilor ei întrece orice așteptare a noastră”. Și tot în același
număr se arată că: „Poporul muncitor român din Ungaria nu este exploatat și
subjugat numai ca o parte a clasei muncitoare din țară, el este neîndreptățit
și pe teren național”.
Prin urmare, nu este de mirare că Ioan Fluieraș, alături de alți
fruntași români social-democrați, susține lupta pentru unitatea națională a
românilor și se alătură, din această perspectivă, Partidului Național Român.
Astfel, s-a ajuns la constituirea, la 30 octombrie 1918, a Consiliului
Național Român Central, alcătuit din 6 reprezentanți ai PNR și 6 ai PSD,
între aceștia din urmă figurând și Ioan Fluieraș. El se alătură astfel celorlalți
doi arădeni: Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop. Ioan Fluieraș s-a arătat a fi
unul dintre cei mai fervenți susținători ai despărțirii de Ungaria, bunăoară,
când delegații P. N. R. au propus în ședința CNRC din 9 noiembrie 1918
întocmirea unui memorandum către guvernul ungar el declara că : „Odată cu
moartea lui Frantz Iosef s-a terminat cu memorandumurile. Suntem stăpâni
pe situație și trebuie să vorbim de la egal la egal cu ungurii” și a propus
trimiterea unei note ultimative guvernului ungar. Aceeași atitudine o va
dovedi și la tratativele de la Arad, din 13-14 noiembrie, cu guvernul ungar
unde Ioan Fluieraș cerea „nu să ni se dea puterea, ci recunoașterea preluării
de către noi a teritoriilor românești”.
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Lui Ioan Fluieraş i s-a recunoscut importanţa în activitatea
desfăşurată în pregătirea marii uniri, fiind ales vicepreşedinte al Marii
Adunări de la Alba Iulia, iar apoi a intrat în Consiliul Dirigent, ca şef al
Resortului Ocotiri Sociale şi Igienă. Tot la Alba Iulia a fost ales ca secretar
general al PSD din Transilvania. Între anii 1921-1926 a funcţionat şi ca
redactor responsabil al gazetei „Tribuna Socialistă” din Cluj.
În anul 1920, Ioan Fluieraş a participat, împreună cu Iosif Jumanca,
la Conferinţa de Pace de la Paris, exprimând adeziunea social-democraţilor
români la unirea Transilvaniei cu România. În acelaşi an a plecat la
Congresul Internaţionalei a II-a de la Moscova, unde nu a fost însă admis la
lucrări din motivul „trădării clasei muncitoare” prin faptul că făcea parte din
Consiliul Diregent al Transilvaniei. Din acest moment, traseul lui Ioan
Fluieraş în mişcarea socialistă se definitivează prin distanţarea de ideile
comuniste, rămânând fidel mişcării social-democrate tradiţionale. Aceasta ia dat prilejul să reprezinte, în 1924, sindicatele din România la Conferinţa
Internaţională a Muncii de la Paris.
Din 1922 s-a stabilit definitiv la Bucureşti, lucrând în cadrul
Ministerului Muncii, la resortul ocrotiri sociale, până în anul 1938. A
continuat şi activitatea politică în cadrul social-democraţiei, participând la
alegerile din 12 decembrie 1928 pe listele cartelului PNŢ-PSD- Partidul
German, fiind ales deputat. La alegerile 1 iunie 1931 este ales din nou
deputat din partea judeţului Sălaj iar la alegerile din 1932 intră din nou în
parlamentul României ca reprezentant al social-democrației.
După septembrie 1944 a participat, alături de Titel Petrescu, la
reorganizarea PSD, dar nu a acceptat colaborarea cu PCR din care cauză va
avea mari neplăceri mai târziu. A activat până în 1948 în PSD independent,
condus de Constantin Titel Petrescu, care nu a acceptat fuziunea cu PCR.
Atitudinea sa de menţinere a independenţei PSD, prin păstrarea politicii
tradiţionale a parlamentarismului pluripartid, îi va atrage mari necazuri: „Nu
pot colabora niciodată cu un guvern impus de ocupantul sovietic. Nu pot
schimba o dictatură cu alta. Nu pot”. Iată crezul politic al lui Ioan Fluieraş
pentru care a și fost arestat în 1948, fiind supus torturii, presat să se
desolidarizeze de Titel Petrescu. În închisoare Ioan Fluieraș își va găsi
alinarea și speranța în credință, devenind un credincios umil și blând, el care
a fost intransigent în ideile sale socialiste și internaționaliste. Această
transformare a sa o povestește Dumitru Bordeianu în cartea de memorii
„Mărturisiri din mlaștina speranței”, el însuși deținut la închisoarea din
Sighet: „La sfârșitul primăverii lui 1952, eu ieșeam la muncă, fiind bolnav;
eram scos din celulă de gardian să mătur prin curtea închisorii și, împreună
643

cu alți deținuți în situația mea, să aduc apă de băut cu tinetele din curte.
Șefii biroului organizatoric, la acea vreme, erau Jubereanu și Rek.
Într-o bună zi, fiind scos în curte la măturat, inginerul Cristescu,
invalid de război, responsabil cu curățenia curții, mă trimite să iau o mătură
din clădirea de mijloc a închisorii. Aceasta era situată în partea de sud, visa-vis de bucătărie, unde se găsea capela; acolo fuseseră aduse icoanele și tot
mobilierul din biserica de la parterul de nord al clădirii mari.
Am rămas înmărmurit zărind acolo un bătrânel, în genunchi și cu
mâinile încleștate. Se ruga în fața unei icoane.
La zgomotul de saboți al pașilor mei, a întors capul și văzând că sunt
un deținut ca și el mi-a făcut semn să viu aproape. M-am apropiat cu sfială
și am îngenunchiat și eu. Atunci bătrânul mi-a șoptit că este socialistul
Fluieraș.
După ce și-a terminat rugăciunea, l-am întrebat nedumerit, cum se
face că el, care prin concepție ar fi trebuit să fie ateu, se roagă totuși lui
Dumnezeu ? Bătrânul, cu o voce care mi-a încălzit inima, mi-a spus că
aceasta a fost în tinerețe, că totul n-a fost decât o minciună, iar acum se
roagă lui Dumnezeu să-l ierte”.
O schimbare fundamentală în concepții, dar care nu i-a ameliorat
regimul de detenție pentru că, iată, în urma terorii la care a fost supus de
către torționarii Rek și Jubereanu, care l-au maltratat în mod sălbatec, a
decedat în închisoarea din Sighet, în 1952. Această schimbare vine să
infirme neîncrederea lui Nicolae Iorga în includerea socialistului Ioan
Fluieraș între conducătorii politici ai românilor din Transilvania. Iar dacă
tovarășii lui în lupta națională, pomeniți mai sus, au trecut la cele veșnice în
patul lor, având parte de funeralii naționale, Ioan Fluieraș s-a sfârșit într-o
închisoare, ignorat de semenii lui, îngropat la margine de cimitir.
Ioan Fluieraș, prin întreaga s-a viață a dovedit consecvență politică
și solidaritate cu cei nevoiași, din rândurile cărora s-a ridicat, menifestânduse în același timp ca un fiu fidel al nației sale pentru care a sacrificat totul.
Temperamentul său de luptător, ținuta lui de o moralitate exemplară,
credința la care s-a întors cu supramăsură, nu s-ar fi manifestat dacă în satul
natal nu ar fi avut parte de o educație exemplară, dacă nu s-ar fi format în
mijlocul unor oameni cinstiți, harnici, de neînfrând în fața vicisitudinilor
vremilor. Meritele lui nu sunt suficient recunoscute de istoriografia actuală,
dar șiculanii și cherelușenii trebuie să-i cinstească numele, Ioan Fluieraș
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fiind personalitatea politică cea mai marcantă a acestor locuri de pe malul
Crișului Alb.
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Oameni de seamă ai Chisindiei: avocat dr. Iustin Ardelean
Vasile Faur
Résumé
Iustin Ardelean est né au mois de juin 1865 dans le village de
Chisindia, dans la famille de l’instituteur Ardelean; ses parents s’appellent
Filimon et Maria.
Il a eu une soeur, Elena, mariée au prêtre Ioan Popovici de la paroise
Voivodeni (Bârsa).
Iustin Ardelean a suivi les cours des écoles secondaires et supérieurs
à Beiuş, Arad, Brad, Oradea Mare, Szarvas, Pojon et Budapest, en obtenant
le diplôme d’vocat en 1904.
En 1892, il a publié à Oradea la revue humoristique „L’Aigle” qui a
eu une large diffusion en Ardeal et qui a eu une parution sur une période de
49 ans.
En tant que fondateur, propriétaire et rédacteur en chef de la revue, il
a été la cible dans six procès de presse étant condamné à des amendes et des
jours de prison à cause de ses actions dirigées contre l’administration
autrichienne-hongroise.
Il a entrepris des actions dans le domaine du journalisme, de la
profession d’avocat et de la politique, mais il a été préoccupé également du
sport et de la culture. En 1922, il a été préfet du département de Bihor.
Il a été marié à Elisabeta Wesselenyi de Jibou. La famille Iustin
Ardelean n’a pas eu d’enfants.
Il a été l’homme du village de Chisindia qui a eu la plus haute dignité
administrative et qui mériterait plus de gratitude et de considération de la
part de la communauté d’origine.
Iustin Ardelean s-a născut în satul Chisindia din
Ţara Zărandului, un sat ca oricare altul din salba
aşezărilor de pe valea Crişului Alb.
Chisindia, sat cu prea puţine ,,superlative”
pentru a ieşi din comun de-a lungul istoriei, se remarcă,
totuşi, prin unele întâmplări şi oameni care-l scot din
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anonimatul general al satelor de pe cursul mijlociu al văii Crişului.
Satul Chisindia apare în înscrisurile administraţiei maghiare în anul
1350, sub numele de Kuzund, ca aşezare cu patru mine de aur, aflat în
posesia familiei grofului ungur Abrahamffy, care a stăpânit domeniul
Keszend (Chisindia) aproximativ 400 de ani1.
Existenţa aurului şi exploatarea lui încă din vremea dacilor a dat
chiar şi numele vechi al satului, Koson, nume a cărui origine este legată de
moneda dacică din aur numită „koson” şi de regele dacilor, Koson,
Chisindia putând fi considerat singurul sat din România al cărui nume este
legat de aur.
Răspândită pe o suprafaţă mare, pe trei văi (Păiuşeni, Hurez şi Ciolt)
şi pe dealurile dintre ele, aşezarea Kuzund era formată din opt cătune, fiind
considerată de specialiştii în demografie ca satul cu cea mai mare răspândire
din judeţul Arad, înainte de sistematizare2.
În vremea transferurilor de putere, de la aceea a regimurilor politice
cu multe partide şi proprietate privată, la regimul comunist cu partid unic şi
proprietate comună, în pădurile Chisindiei s-a constituit un grup de
rezistenţă armată anticomunistă. S-au purtat lupte cu victime în ambele
tabere, partizani şi securitate, grupul de partizani fiind format din localnici
ai satelor din jur.
Cea mai cunoscută luptă care a dus la destructurarea grupului de
rezistenţă anticomunistă a fost la grota Ciuhadului, unde, prin trădare,
partizanii au fost înconjuraţi de trupele de securitate şi obligaţi să părăsească
ascunzătoarea. În memoria celor ce s-au jerfit la Ciuhad, pe valea Cioltului,
lângă dealul Ciutacu, s-a ridicat o troiţă care pomeneşte numele lor3.
Tot în Chisindia, încă din vechime s-a ţinut în ziua de Sântoader un
târg unic în zonă, „târgul de slugi”, unde se putea cumpăra un om ca slugă,
pentru o perioadă de un an, în urma unei înţelegeri între familia din care
provenea sluga şi stăpân. Târgul s-a ţinut până la desfiinţarea proprietăţii
private prin colectivizare, după Al Doilea Război Mondial, când slugile au
dispărut şi ele4.
1

Nagy Imre, Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori Okmánitar, vol. 5
(1347-1352), Budapesta, 1887, p. 363.
2
Eugen Ghiţă, Habitatul rural în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea, în Studii de
demografie (secolele XVII-XX), coordonatori: Eugen Pădureanu, Ioan Bolovan, Arad, 2010,
p. 11.
3
Rezistenţa anticomunistă armată în pădurile Chisindiei, mss. nenumerotat în posesia
autorului.
4
informator Păiuşan Vesalie, zis Surdu, 97 ani, Chisindia, nr. 161.
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Trebuie amintită, şi nu în ultimul rând, faima acelui rotar orb, Crişan
Doduţ, născut şi trăitor în Chisindia, meşter renumit pentru calitatea roţilor
de lemn pentru căruţe, roţi pe care le executa pentru diverse gospodării din
Zărand. A lucrat ca rotar până la colectivizarea agriculturii când i-a dispărut
obiectul muncii, micşorându-se numărul de căruţe în sate, colectivele
organizându-şi ateliere proprii5.
În această aşezare, ascunsă între dealurile împădurite ale Zărandului,
a trăit modesta familie de dascăli Ardelean, care a dat pentru Chisindia omul
cu cea mai mare demnitate politică născut în sat, Iustin Ardelean. Acesta a
ocupat demnitatea de prefect al Oradiei în vremurile tulburi ale trecerii
Ardealului de la administraţia dualistă austro-ungară la Regat, prin Unirea
cu România. Tot Iustin Ardelean a fondat în Oradea ziarul umoristic
Vulturul, cu patruzeci şi nouă de ani de apariţie în Ardeal, sub administraţie
maghiară, până la Unire şi administraţie românească, după 1 Decembrie
1918.
Revista Vulturul numită foaie hazlie, a apărut după Unire sub
numele de Vulturul Ardelean în toate provinciile Ardealului, în Bucovina şi

5

Vitalie Munteanu, Un caz ieşit din comun: Rotarul orb, Sebiş, 1995, p. 9-16.
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Basarabia sau, aşa cum apare pe prima pagină a fiecărui număr: în Ardeal,
Bucovina, Basarabia, Bihor, Banat, Crişana şi Maramureş.
Iustin Ardelean, născut în 1865, luna iunie, în casa învăţătorului
Filimon Ardelean, a urmat în Chisindia cursurile primare, la şcoala unde
tatăl său era dascăl6.
Filimon Ardelean, tatăl lui Iustin, cu origini străvechi în satul
Chisindia, s-a născut în anul 1839 şi a decedat tot în Chisindia, în 6 martie
19197. Crucea de piatră, aşezată la mormântul său, mai dăinuie şi astăzi la
loc de cinste în cimitirul satului. Filimon
Ardelean a fost unul dintre primii
dascăli de acum 100 de ani despre care
se cunosc informaţii certe8. A fost
absolvent al Preparandiei din Arad, pe
care a absolvi-o în 1864, după care a
revenit la Chisindia, căsătorindu-se cu
Maria Iovănuţ, născută tot în Chisindia9.
În familia învăţătorului Ardelean s-au
născut doi copii, viitorul ziarist şi avocat
Iustin şi Elena (Ileana), care s-a căsătorit
cu preotul Ioan Popovici din parohia
Voivodeni (comuna Bârsa)10.
Familia Ardelean avea casa în Chisindia, în centrul satului, pe un
teren lângă care, în anul 1937 se va construi a doua biserică ortodoxă a
satului (Biserica din Vale), la intersecţia drumului care traversează satul cu
drumul care duce la Păiuşeni.
Părinţii lui Filimon, bunicii lui Iustin, se numeau Dumitru şi Maria,
mama lui Filimon fiind din familia Bardanilor11.
Dascălul Filimon Ardelean a slujit şcoala din Chisindia timp de 37
de ani de la absolvirea Preparandiei până la bătrâneţe. În anul 1888,
Filimon, tatăl lui Iustin, era ‚‚docinte şi preşedinte al comitetului parochial”,

Arhiva Primăriei Chisindia. Acte de stare civilă.
Ibidem.
8
Arhiva Şcolii Generale din Chisindia.
9
Arhiva Primăriei Chisindia.
10
Ibidem.
11
Ibidem.

6

7
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după cum rezultă din inscripţia de pe clopotul mare al bisericii din
Chisindia, turnat la fabrica de clopote a lui Ifgiu Hönig din Arad12.
Conţinutul inscripţiei îl cunoaştem din consemnările preotului Lazăr
Oprea în Cronica bisericii, alcătuită în 1907: Clopotul S(fintei) biserici
gr(eco) or(todoxe) rom(âne) din Chisindia vărsat în anul 1888 pe acest timp
au fost antistii ai bisericei Atanasie Brădean preot, Filimon Ardelean
docinte şi preşiedinte la comitetul parochial, Ilie Cornea învăţătoriu, Iuliu
Zarandi notar comunal, Florea Hălmăgean jude şi epitrop, membrii Mihaiu
Mercea, T. Cornea, G. Popa, O. Cârnaţiu, Ioan Cornea, I. Bodea, S.
Chesia, P. Mihuţiu, M. Gurban, G. Stan, P. Stan, T. Mercea. Din fabrica lui
Ifgiu Hönig F. în Arad 188813.
Peste vreme, în anul 1920, credincioşii satului hotărăsc înlocuirea
clopotului mare, turnat în 1888 şi rechiziţionat de administraţia maghiară
pentru război. Noul clopot, turnat prin contribuţia credincioşilor şi a familiei
Iustin Ardelean, care a donat 2000 de coroane ungureşti, existent şi astăzi în
biserică, poartă următoarea inscripţie: Patent. Fr. Hönig. Arad 1920. S-a
cumpărat acest clopot din dăruirile credincioşilor la care a dat şi dr. Iustin
Ardelean advocat 1000 cor. şi Elisabeta dr. Ardelean născ. De Wesslenyi
Oradea Mare 1000 cor. bani unguresc14.
Din vremea dascălului Filimon Ardelean se păstrează în arhiva şcolii
din Chisindia înscrisuri originale. În anul şcolar 1898-1899, în clasele I-II
învăţau un număr de 58 de elevi, iar în anul şcolar 1900-1901, un număr de
40 de elevi. Aceste acte şcolare sunt importante pentru comunitatea şi şcoala
din Chisindia, fiind dovezi ale actului de învăţământ în limba română, într-o
şcoală a unei comunităţi administrată de vremelnica putere austro-ungară
înainte de Unire.
Tânărul Iustin Ardelean, terminând şcoala primară, urmează şcoli
secundare şi de specialitate la Beiuş, Arad, Brad şi Oradea Mare, iar studiile
superioare în domeniul dreptului le urmează la Oradea Mare, Szarvas, Pojon
(Bratislava) şi Budapesta15.

12

Cronica bisericei parochiale din comuna Chisindia, mss. nenumerotat.
Ibidem.
14
Arhiva parohiei satului Chisindia (Biserica din Deal).
15
Aurel Tripon, Monografia almanah a Crişanei, judeţul Bihor, Oradea, 1936, p. 460;
Fehér
Dezso,
Bihor-Biharvarmegye,
Oradea-Nagyvárad
Kulturtörténete
és
öregdliákjainak, Emlékkönyve, Oradea, 1933-1937, p. 499.
13
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Ridicat dintre oameni modeşti, prin puteri proprii, cu o hărnicie de
fier şi muncă perseverentă, a desfăşurat activităţi diverse pe tărâm cultural şi
în domeniul dreptului, fiind ziarist şi avocat, muncă în care se remarcă şi
obţine rezultate, ajungând deputat şi prefect de Oradea în parlamentul
României Mari iar în domeniul cultural devine proprietarul, directorul şi
redactorul-şef al ziarului umoristic Vulturul16.

În vremea studiilor la Budapesta şi-a asigurat existenţa cântând la
Teatrul Popular, având o voce admirabilă de bariton, devenind un artist de
primă mână al teatrului, în vremea în care acesta atinsese epoca de aur cu
Blaha Luiza şi Tamasy. Înainte de masă, făcea repetiţii, seara juca şi cânta
pe scenă iar la mijlocul zilei îşi pregătea cu sârguinţă examenul de avocat,
pe care l-a susţinut cu succes în anul 1904. Dupa obţinerea licenţei de avocat
şi-a deschis la Oradea Mare un birou de avocatură, unde, datorită
cunoştinţelor solide în drept şi unei maniere de comportare deosebite faţă de
clienţi şi-a făcut o mare clientelă17.
Ardelean Iustin a devenit renumit în Oradea, nu numai prin
cunoştinţele sale în domeniul juridic ci şi prin modul lui de a fi ca om,
apărând cu argumente solide persoane şi cauze grele. A apărat, deopotrivă,

16

Fehér Dezso, op. cit., p. 499; Viorel Faur, Cultura românilor din Bihor, 1849-1918,
Oradea, 1992, p. 167-168.
17
Fehér Dezso, op. cit., p. 499.
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cetăţeni maghiari şi români fără posibilităţi financiare de plată pentru munca
sa, motiv pentru care populaţia din Oradea l-a iubit foarte mult şi l-a
respectat. S-a implicat permanent în viaţa socială, administrativă şi politică a
comunităţii, participând chiar şi la război pentru o perioadă de doi ani,
începând din anul 1915, deşi avea o vârstă înaintată18.
În anul 1919, în vâltoarea evenimentelor tulburi legate de terminarea
războiului şi a acţiunilor trupelor comuniste maghiare, Ardelean Iustin a fost
arestat de comuniştii maghiari din trupele lui Bela Kuhn şi condamnat la
moarte împreună cu alţi fruntaşi români. Prefectul de poliţie Janossi Gyula
din Oradea, împreună cu doi ofiţeri de rang superior, căpitanul Halasz şi
colonelul Cserey Vilmos, reprezentanţi militari ai vechii administraţii
maghiare, ajutaţi de cetăţeni înarmaţi din Oradea îi eliberează din închisoare
pe Iustin Ardelean şi pe alţi fruntaşi români, salvându-le viaţa19.
La intrarea armatei române în oraşul Oradea, primarul Rimler
Karoly, notarul-şef Lukacs Odon, Rimanoczy Bela şi alţi reprezentanţi ai
vechii administraţii civile locale i-au cerut lui Iustin Ardelean să întâmpine
armata română şi să trateze predarea oraşului noii administraţii româneşti
care se instaura după actul Unirii20.
Iustin Ardelean a acceptat propunerea făcută de vechea
administraţie, întâmpinându-i şi salutându-i pe generalii armatei române
Moşoiu, Holban şi Sachelariu, cerând şi obţinând de la aceştia ocrotirea
oraşului.
Locuitorii din Oradea, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune lau iubit şi apreciat atât de mult încât l-au ales, în anul 1920, deputat al
oraşului în noul Parlament21.
În munca sa, ca deputat şi apoi ca prefect, el a manifestat o poziţie
naţional-românească adevărată, menţindu-şi totodată şi respectul şi
înţelegerea faţă de populaţia maghiară.
În procesul intentat unor reprezentanţi ai vechii administraţii civile
maghiare pentru fapte de conspiraţie, avocatul Iustin Ardelean, în calitate de
apărător, s-a străduit să fundamenteze lipsa de fond a acuzaţiilor cu
argumente convingătoare şi cunoştinţe juridice solide. Apărarea sa a avut ca
rezultat faptul că sentinţele marţiale de execuţie (condamnare la moarte)
pentru unii reprezentanţi ai vechii administraţii au fost casate de Tribunalul
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Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem, p.500.
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Ibidem.
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Militar Suprem din Bucureşti care îi achita pe Lukacs Odon şi tovarăşii săi
inculpaţi22.
În anul 1922, în vremea guvernului liberal instaurat după Unire,
Iustin Ardelean a fost numit prefect al oraşului Oradea23, funcţie din care,
orice locuitor al comunităţii, la nevoie, a fost sprijinit şi ajutat, activitatea sa
fiind zeloasă şi nepărtinitoare.
Pe lângă activitatea sa din avocatură, s-a ambiţionat să servească
într-un mod special cultura literară românească. Strălucea prin vorbe de
spirit şi simţ critic. În 1892, a editat revista Vulturul, foaie umoristică
românească cu o mare răspândire şi căutare în Ardeal, ale cărei articole
umoristice şi ilustraţii le-a zămislit el însuşi aproape 40 de ani, publicul
cititor devenind de la an la an tot mai numeros.
Primul număr al ziarului umoristic Vulturul a apărut în 13 ianuarie
1892, când Iustin Ardelean era încă student la Academia de Drept din
Oradea. Primii colaboratori ai ziarului au fost Antoniu Popp, dr. E. Padan şi
Adrian P. Deseanu, în perioada 20 decembrie 1899-15 martie 1902, redactor
responsabil fiind Ioan Iosif Sceopul24.
În regiunea Crişana, revista Vulturul a desfăşurat o activitate de
pionierat în domeniul literaturii umoristice, activitate pusă în serviciul
cauzei naţionale şi a justiţiei sociale. Realizatorii revistei, de la redactorul
responsabil până la autorii articolelor publicate, au fost încurajaţi de
îndemnurile venite de la confraţii lor din Regat, materialele urmărind
apărarea demnităţii şi drepturilor naţionale împotriva tendinţelor de
deznaţionalizare25.
Revista, ironizând falsul liberalism şi demagogia vieţii politice din
administraţia austro-ungară, publica în acelaşi timp şi multe materiale care
exprimau solidaritatea redacţiei şi a cititorilor cu cei care luptau pentru
drepturi naţionale.
În revista Vulturul nr.17-18 din septembrie 1895, a fost publicată
poezia Martirilor români sub semnătura lui Iustin Ardelean, închinată celor
implicaţi în redactarea şi prezentarea Memorandumului administraţiei din
Viena.
Prin revista sa, Iustin Ardelean, cu nesecate energii, a popularizat şi
a dus la cunoştinţa maselor largi personalităţile implicate în procesul
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Memorandumului, supunând unor ironii usturătoare şi necruţătoare pe
trădătorii neamului:
Martirilor români
(4/16 septemvre 1895)26
Voi falnicii luceferi, voi splendizi meteori,
Cu drag la voi naţiunea privind d’atâtea ori,
De faptele măreţe ce voi aţi severşit,
Uimită, încântată, remas’a ̶ negreşit.
Cu voi mlădiţa’ntregă a divului popor
Roman simţeşte astăzi, la voi e al ei dor;
De voi legăm cu toţii frumosele speranţe
De-a scote din cătuşe, lăcate şi din lanţe
Orfana fetişoră a marelui Traian,
Ce sufere de vecuri sub jugul de duşman,
Ce nu-i acasă astăzi în patria-i străbună
Ce n’a vezut de vecuri o zi senină, bună.
Luptat’aţi bărbăteşte. Dreptatea aţi cercat.
Să scoteţi din robie poporul subjugat
A fost a vostră ţinta. Cu fală noi priveam
A vostră muncă sfântă şi dreptă pentru neam.
Dar vai! ce făr’de milă, în grab, pe ne-aşteptate
Răpiţi aţi fost cu toţii de undele turbate
A mării şoviniste, din sinul iubitor
A dulcei voastre maice, a scumpului popor.
Gustat’aţi din pocale umplute cu pelin,
De forţa cea brutală a negrului regim.
Împinşi în temniţi grele, amarnice suspine
Treceu în tristul zgomot a negrelor catene.
Dar ora mult dorită, azi iată că bătut’a,
Sunat’a ora bună: Trăiască maiestatea!
Asculte-ne cerescul a nostre rugăminte:
Trăiască Împeratul, al nostru bun părinte!
Înnalta-i învoială vă dete înnapoi
Naţiunei vostre scumpe, ce mult ţine la voi;
Lăcatele sunt frânte, catenele sdrobite:
Trăiască al nost rege, prebunul nost părinte!
Eroi ai libertăţii! Voi falnici luptători!

26

Vulturul, Oradea, an IV, nr. 17-18 /1895.
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Cum sorele resare din munţi în dalbe zori
Şi-şi versă-a sale raze pe vechiul firmament
Gonind din cale-i ceaţa întinsă pe pământ.
Aşa şi voi eşit-aţi ca sorele’n senin
Din temniţele grele, din Vaţ şi Seghedin;
Cu-a vostre raze blânde, adânc încălzitore
Gonind durerea nostră mereu mistuitore.
Betrâni, bărbaţi, juni, tineri din munţi şi din câmpie
Petrunşi în asta ziuă de multă bucurie,
Din Sighet la Orşova, Oradea la Galaţ,
Toţi strigă cu mândrie: ,,Trăiască doctor Raţ!’’
Tu, vrednicule Lucaciu, tu scumpul nost erou
Trăieşti la mulţi ani! ̶ sună puternicul echou
Din malurile Tisei şi pân’la Marea Negră
Rostit în ton gigantic de naţia întregă.
Trăiţi cu toţii’n bine: Domide, Coroian,
Pop, Comşa, Veliciu, Suciu, Mihali şi Barcian,
Patiţia, Cristea, Barbu! -v’admir şi vă ador,
Cu mine tot’odată –întregul vost popor.
Voi falnicii luceferi, voi splendizi meteori,
Cu drag la voi naţiunea privind d’atâtea ori,
De faptele măreţe ce voi aţi sevârşit,
Uimită, încântată remas’a negreşit.

Urmare a publicării acestei poezii, nefiind de acord cu publicarea în
revistă a unei retractări privind problema memorandistă, lui Iustin Ardelean
i-au fost intentate de către administraţia oraşului şi adversarii săi politici mai
multe procese de presă. Primul proces a avut loc în 11 noiembrie 1892, la
Tribunalul Oradea, având ca avocat pe Marton Hegyessy.
Deşi în pledoaria apărării, avocatul apărării a criticat politica
discriminatorie a administraţiei faţă de revista Vulturul şi proprietarul său,
studentul în anul al patrulea la Academia de Drept, proprietar şi redactor şef
al revistei a fost condamnat şi obligat să plătească o amendă de 60 de
florini27.
Revista Vulturul şi proprietarul ei Iustin Ardelean au fost ţinta unui
număr de şase procese de presă, în perioada anilor 1892-1894, procese
terminate cu amenzi şi condamnări la închisoare, una (de 14 zile) executată
de Iustin Ardelean în oraşul Seghedin28.
27
28

Viorel Faur, op. cit., p. 167-172.
Ibidem.
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Revista şi-a desfăşurat activitatea atât înainte de Unire cât şi după,
păstrându-şi permanent caracterul umoristic. Cu revista Vulturul, presa
românească satirică ajunge la perioada sa de înflorire prin creşterea
combativităţii şi accentuarea acţiunilor îndreptate împotriva administraţiei
austro-ungare. Ea a devenit o armă a luptei politice a românilor, militând
pentru interesele naţionale ale populaţiei româneşti din Ardealul administrat
de puterea dualistă29.
Înainte de Unire, numele revistei a fost Vulturul, dar după Unire, a
devenit Vulturul Ardelean, nume sonor şi românesc, care i-ar fi putut atrage
şi alte „lovituri” în perioada anterioară Unirii.
În anul 1936, într-o scrisoare trimisă ministrului Petru Groza, Iustin
Ardelean i se adresează acestuia cu formula ‚‚dragă Petre”, de unde se poate
deduce ca relaţiile celor doi erau prieteneşti. Iustin îi cere ministrului Petru
Groza să-i trimită ‚‚ceva glume bune despre isprăvile unor oameni cu ceva
greutate în viaţa politică şi socială”.
Redăm în cele ce urmează această scrisoare30, pentru originalitate şi
conţinut:

29
30

Ibidem.
Scrisoare manuscris aflată în posesia autorului.
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Oradea la 24/II 1936
Preaiubite Domnule Ministru,
Dragă Petre!
În n-rul pe carele îl vei primi în septămâna aceasta (din Vulturul
Ardelean) la rubrica cu Haile Selassie te-am cam descris şi pe tine în
legătură cu alegerea din Hunedoara. Glume şi drăcii inocente care te laudă
şi nu te defăimează. Am făcut’o că aşa glumind să-ţi mai aduc merituosul
tău nume în circulaţie, că prea încep oamenii a te da uitărei. Din când în
când mă voiu ocupa de persoana ta, de sine înţăles, în cel mai prietenesc
mod, de şi cu puţină pişcătură umoristică ca să aibă şi ceva rost scrisul
meu.
Te rog, după ce vei fi cetit, scrie-mi că eşti mulţumit şi te mai rog:
Trimite-mi ceva glume bune despre isprăvile unor oameni din
cunoştiinţa ta (bine înţăles, despre oameni care au ceva greutate în viaţa
politică ori socială). Discreţia cea mai perfectă.
Sărut mânile Doamnei şi îngeraşelor domnişoare, fetiţelor tale
drăgălaşe şi frumoase.
Moşneagul prieten al tău
Dr. Iustin Ardelean
advocat, redactorul Vulturului.
Privind pe omul Iustin Ardelean, viaţa lui familială este una de
excepţie. A avut o soră, pe Ileana, căsătorită cu preotul Ioan Popovici, care a
fost paroh în satul Voivodeni (comuna Bârsa), care a decedat în anul 1937,
preoteasa mai trăind şaisprezece ani în urma preotului. Fratele ei, Iustin, a
ajutat-o financiar după moartea soţului, cumpărându-i o casă în satul
Voivodeni. Soţii Ioan şi Ileana Popovici au avut doi copii, un băiat şi o fată
care au murit tineri: băiatul, la 32 de ani în Târgu-Mureş iar fata, la 6 ani.
Preotul Ioan Popovici şi preoteasa Ileana au fost înmormântaţi în vechiul
cimitir al satului Voivodeni31. Crucile lor de piatră mai există încă şi astăzi
printre cele câteva rămase în vechiul cimitir.

31

Arhiva Bisericii din satul Voivodeni (comuna Bârsa).
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Iustin Ardelean, tânăr înzestrat cu multe calităţi, s-a căsătorit cu
Elisabeta din familia nobiliară Wesselenyi din Jibou32, proprietară a unui
castel vechi de două secole şi considerat cel mai mare castel în stil baroc din
Transilvania. În parcul nobiliar al castelului a fost amenajat, în 1968,
Centrul de Cercetări Biologice care include şi o grădină botanică.
În 1937, preotul Şeran Ilie din Chisindia îi trimite lui Iustin Ardelean
o felicitare în versuri cu ocazia zilei acestuia, publicată în numărul 14 din 15
iunie 1937 al revistei Vulturul. Conţinutul scrisorii de felicitare este
următorul33:
De ziua ta (1 iunie)
Aceasta este ziua ce-odată-n an vine
Când toţi prietenii sinceri gândesc numai la tine,
Ce multe urări de bine azi ai tu să primeşti
Din partea tuturora cărora-n drag le eşti?!...
La cei ce te-nconjoară cu drag în astă zi
Ţinem şi noi alături de dânşii azi a fi
Din inimă curată pornească o ieşire:
S-ajungi încă la mulţi ani şi plin de fericire!
Ne iartă dacă cumva vr-un vers ar schiopăta!
E prima încercare de vers pe ziua ta
Şi-n versuri de-i greşala ne iartă astăzi tu
Urările să-ţi spunem curatul scop ne fu.
De-acum ’nainte Domnul la mulţi ani să te ţie
Ca mulţi ani să mai râdem din foaia ta haslie
Şi Vulturul cel falnic, glumeţ şi preacuminte
Pe noi ne-nveselească mulţi ani de-aci ’nainte!
Şi ca să nu-ţi spargi capul că cine-ţi gratulează
Cu drag ne iscălim noi aşa precum urmează
Din satul tău persoane preacunoscute ţie:
Preoteasa şi preotul din sat
Chisindia la 1 iunie 1937.
Şeran Ilie

32
33

Arhiva parohiei satului Chisindia (Biserica din Deal).
Vulturul ardelean, Oradea, nr. 14/15 iunie 1937.
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Răspunsul lui Iustin Ardelean, în aceeaşi manieră, publicat în acelaşi
număr al revistei, este următorul34:
Mulţumită pentru cinste
Şi aducere aminte!
Tot aşa şi eu doresc
Şi din inimă-i poftesc
Bunului preot Ilie
Pentru ce mi-a dorit mie:
Viaţă lungă şi bună
Cu preoteasa-i dinpreună.
Iustin Ardelean
Privind viaţa sa particulară, în afara activităţilor profesionale din
sfera avocaturii şi ziaristicii, amintim faptul că a avut preocupări şi în
domeniul sportului, fiind un maestru al duelurilor cu sabia, susţinând 25 de
dueluri, rănit doar în două.
Având activităţi în domeniul sportiv, a fost numit preşedinte al
secţiei de atletism a Asociaţiei Sportive Oradea35.
Din informaţiile pe care le deţinem, familia Iustin Ardelean nu a avut
urmaşi. Revista Vulturul Ardelean încă mai apărea în anul 1940, avându-l ca
proprietar şi director pe Iustin Ardelean.
Doctor în ştiiinţe juridice, s-a înscris în Camera Avocaţilor din
Oradea la 14 decembrie 1904, unde şi-a exercitat profesia de avocat până în
momentele dramatice ale anului 1940, fiind puternic implicat în viaţa
politico-administrativă a oraşului. După cedarea părţii de nord-vest a
Transilvaniei în urma dictatului de la Viena din 30 august 1940, autorităţile
administraţiei militare ungare l-au expulzat din Oradea. La 2 noiembrie
1940, a fost înscris prin transfer, provizoriu, în Baroul din Arad, de unde a
fost radiat, la cerere, cu data de 10 decembrie 1940. În cererea de radiere,
Iustin Ardelean şi-a motivat gestul prin cuvintele: Simţindu-mi însă povara
etăţii mele de 75 de ani şi astfel ne mai putându-mi îndeplini conştiincios
misiunea mea de advocat, sunt nevoit a abdica de avocatură, cerându-mi
pensionarea cu data de 1 ianuarie 1941. Casa Centrală de Asigurări a
Avocaţilor i-a stabilit o pensie lunară de 2.100 lei.

34
35

Ibidem.
Aurel Tripon, op. cit., p. 460.
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A decedat în Arad, la 23 mai 1943, la vârsta de 78 de ani. La cererea
soţiei sale, Comisia Interimară a Baroului Arad i-a acordat un ajutor de
înmormântare în valoare de 10.000 lei36.
Nu cunoaştem informaţii despre anul morţii soţiei sale, Elisabeta.
Prin decesul celor doi fraţi, Iustin şi Ileana, familia Ardelean dispare
din societate şi din viaţa publică.
Pentru satul Chisindia, Filimon şi Iustin Ardelean rămân doi
intelectuali care, prin viaţa şi activitatea lor, au făcut ca deseori să se
pomenească numele satului lor de baştină.
Pentru oraşul Oradea şi ţinutul Ardealului, Iustin Ardelean a fost
omul care a luptat cu arme noi, satira şi caricatura, împotriva unei orânduiri
străine poporului român.
Prin satiră şi caricatură, cu o mare răspândire teritorială şi mult
succes la publicul cititor de toate categoriile sociale, revista Vulturul înainte
de Unire (1892-1918)37 a fost arma puternică a unui luptător singuratic cu o
administraţie, cu o societate şi un imperiu. Deşi a primit lovituri (amenzi şi
închisoare), le-a încasat şi a continuat lupta.
Prin lupta purtată cu arma satirei şi caricaturii, rămâne pentru satul
său de origine, Chisindia, pentru Oradea şi Ardeal un luptător care ar merita
mai multă cinstire şi preţuire.

36
37

Emil Arbonie, mss. nenumerotat.
Viorel Faur, op. cit., p. 171-172.
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Monumentul turismului
de la Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin
Petru Opruţ,
Timişoara
Rusca Montană, comună de o frumusețe aparte, este situată la
poalele Munţilor Poiana Ruscă, la graniţă cu judeţul Hunedoara şi cu judeţul
Timiş. Este un sat de munte unde resursele naturale au determinat de-a
lungul timpului caracterul economiei locale, care a fost bazat pe industria
extractivă de marmură, fier, argint, plumb şi zinc dar şi pe industria
prelucrătoare a lemnului. Zona respectivă, masivul Poiana Ruscă poate oferi
din plin oricărui adevărat iubitor de natură peisaje de autentic pitoresc
natural, căruia i-au fost alăturate alte frumuseți create de mâna omului1.
Bogat în zăcăminte de minereuri complexe, masivul mai oferă și unul dintre
cele mai frumoase și căutate materiale de construcție: vestita marmură de
Ruschița, care împodobește numeroase edificii din țară și din lumea
întreagă. Ruschița este satul aparținător comunei Rusca Montană unde se
găsește și faimoasa Carieră de marmură. Cuvintele care definesc cel mai
bine localităţile Rusca Montană şi Ruschiţa sunt lemn, apă, piatră şi
minereuri.
În trecut a existat și o linie de cale ferată forestieră și industrială care
își avea traseul prin locuri de un pitoresc deosebit fiind construită cu foarte
multe riscuri, dificultăţi şi sacrificii. Calea ferată îngustă pleca din Ruschița,
Rusca Montană și mai apoi ajungea în depozitul din satul Voislova, unde a
existat și încă mai există nod de cale ferată. Construirea acesteia a avut ca
scop iniţial exploatarea uriaşelor bogăţii ale solului şi subsolului. În munţii
Poiana Ruscăi, utilizarea acestor resurse s-a iniţiat încă de la începutul
secolului al XVIII-lea, sub Imperiul Austro-Ungar.
Așezarea din inima munților, fermecătoare, de altfel, se desfășoară
mai toată de-a lungul râului Rusca. Râul Rusca este plin cu păstrăvi, ca și
afluenții săi destul de numeroși. Din cei 160 km² cât ține între hotare
comuna, peste 90% sunt păduri. Nu este deci greu de imaginat cât de curat
Helmut Piess, Viorel Florea, Fişa monografică – Monumentul Turismului din Rusca
Montană, p. 1.
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și sănătos este aerul de la Rusca Montană. Brizele serii și dimineții, miile de
praguri de apă, respirația pădurilor, sunt factori permanenți de purificare și
îmbogățire a aerului, mult căutat și respirat de cei care ne vizitează. Fără
denivelări mari, altitudinea medie a comunei este de 751 m și după toate
datele climatul local este unul blând2.
La o distanţă aeriană de 12 km faţă de Monumentul Eroilor de la
Muntele Mic cu acces din DN 68, urmând drumul judeţean Voislova –
Rusca Montană – Ruschiţa, se află Monumentul Turismului din comuna
Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin. Există pe aceste plaiuri de la poalele
Munților Poiana Ruscă, un monument unic în lume, un monument care
îndeamnă pe om să-și iubească patria, să-și iubească semenii, să ocrotească
tot ceea ce natura, dar și omul, au creat. Este vorba despre Monumentul
Turismului, ridicat sub egida Clubului Turistic Bănățean (C.T.B.) din
Caransebeș și inaugurat la 1 august 1937.
Șeful Ocolului Silvic Rusca Montană3, Ing. Vasile Magdaș, mare
iubitor al turismului și membru al C.T.B., urmărește să includă în circuitul
turistic național și Munții Poiana Ruscă cu zonele lor sălbatice, de-o
frumusețe aparte. Din inițiativa sa, se înalță Monumentul Turismului, care
este amplasat în punctul numit „Șapte Izvoare“. Acest monument era situat
pe drumul turistic ce leagă localitatea Ruschița de locul numit „Tăul
Ursului“ și mai departe Vârful Padeș. La ridicarea4 Monumentului
Turismului a contribuit hotărâtor inginerul silvic Vasile Magdaş, intelectual
de marcă şcolit într-ale silviculturii la Chemnitz în Germania, autor al strofei
în patru versuri săpate în marmura monumentului, reuşind cu măiestrie
spirituală să dea sens deosebit, nemuritor relaţiei om, natură şi divinitate:
„Turistule, ajuns sub poala pădurii,
Aruncă năcazul și patima urii.
Încearcă să prinzi din legile firii,
Scânteia divină: virtutea iubirii“.
(ing. Silvic V.M.)

Cornel Hamat, Caiet aniversar – 60 de ani de la inaugurare, 1937 – 1997, Monumentul
Turismului, Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin, 1997, p. 3.
3
Helmut Piess, Viorel Florea, op. cit., p. 1.
4
Cornel Hamat, Din memoria turismului bănăţean, Muntele Mic – Poiana Mărului,
Evocări cu prilejul aniversării a 125 de ani de la naşterea academicianului Cornel Mikloşi,
fondatorul staţiunii Muntele Mic, Ed. Mirton, Timişoara, p. 113.
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Carte poştală cu Monumentul Turismului de la Rusca Montană
Începând cu anii '80, în zona în care a fost amplasat monumentul au
avut loc lucrări cu caracter industrial. Cele 7 izvoare au fost captate,
constituind sursa de apă potabilă pentru locuitorii satului Ruschița.
În acel moment Șeful Ocolului Silvic Rusca Montană, inginerul
Walter Frank împreună cu profesorul Cornel Hamat iau inițiativa mutării
acestui monument la intrarea în localitatea Rusca Montană, unde se află și
astăzi. Acestea au fost motivele pentru care, cu aprobarea organelor locale şi
judeţene în drept, monumentul a fost reaşezat în vara anului 1984 la data de
9 august, la intrarea în comuna Rusca Montană, în locul numit „Pârâul
Mare“. Prin grija Ocolului Silvic, al Primăriei Rusca Montană şi nu în
ultimul rând al Şcolii Generale din localitate, monumentul îşi trăieşte azi a
doua tinereţe.
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Acest monument, aşezat pe drumul judeţean Voislova – Ruschiţa,
este îngrădit de un gard de lemn, în stil bănăţean, în spatele lui, pe versant,
sunt brazi, iar în faţa lui sunt amenajate straturi de flori.
Forma şi dimensiunile monumentului5
Monumentul este alcătuit din 6 bucăţi de marmură albă de Ruschiţa.
Este aşezat pe un soclu sub formă de prismă patrulateră regulată cu latura
bazei de 80 cm şi înălţimea de 40 cm. Corpul monumentului este alcătuit
din trei părţi sub formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată, baza
inferioară având 62 cm, iar cea superioară 50 cm. Înălţimea totală a celor
trei corpuri este de 190 cm. Pe corpul din mijloc sunt înscrise versurile
citate mai sus iar pe corpul superior inscripţia: „MONUMENTUL
TURISMULUI“ sub formă de semicerc, apoi orizontal C.T.B. sub care este
trecut anul 1936, anul începerii lucrărilor de sculptură, iar pe rândul următor
este scris: „Ridicat de Clubul Turistic Bănăţean Caransebeş“. Urmează două
corpuri de legătură sub formă de prismă patrulateră regulată cu baza de 55
cm şi înălţimea de 10 cm, respectiv 45 cm şi 20 cm. Corpul următor, cu
înălţimea de 20 cm, constituie soclul unei emisfere cu diametrul de 30 cm,
din care ţâşneşte o flacără simbolică cu lungimea de 30 cm, flacăra iubirii
pentru oameni şi pentru natură. Înălţimea totală a monumentului este de
3,40 m.
Acest simbol din marmură al turismului, unic în lume, situat în
prezent la intrarea în localitatea Rusca Montană este legat prin însăşi istoria
înălţării sale, de aspiraţiile locuitorilor de aici. El rămâne peste timp o
invitaţie la drumeţie prin aceste minunate locuri bogate în frumuseţi inedite.
Din anul 1997, când a avut loc sărbătoarea de „60 de ani de la
inaugurare, 1937-1997“, se organizează anual „Ziua Monumentului
Turismului“, zi dedicată sărbătoririi turismului pe plaiuri bănăţene.
Ideea organizării unei sărbătoriri a Monumentului Turismului, cu
ocazia împlinirii a 60 de ani de la inaugurarea acestuia, a pornit de la
domnul Prof. Cornel Hamat, originar din Caransebeş, care ani îndelungaţi,
ca lucrător în turism şi apoi ca pensionar, s-a ocupat de reactivarea Clubului
Turistic Bănăţean din Caransebeş şi de promovarea imaginii Monumentului
Turismului6. Începând cu anul 1993, domnul profesor Hamat a făcut
numeroase demersuri la Poşta Română, reuşind să obţină emiterea unei
mărci poştale dedicate Monumentului Turismului.

5
6

Helmut Piess, Viorel Florea, op. cit., p. 2.
Cornel Hamat, Caiet aniversar …, p. 8.

665

Monumentul Turismului fotografiat la data de 16.06.2013.
După aproape 4 ani de demersuri, în anul 1997, cu prilejul
aniversării a 60 de ani de existenţă, Edipost a acceptat să tipărească o marcă
poştală. Pe macheta trimisă, conform fotografiilor alăturate, apărea evident
şi denumirea de Monument al Turismului. Edipost nu a respectat însă
textul şi marca a apărut fără denumirea monumentului, realizând evident o
mare gafă. Domnul Dârnu, directorul de atunci al Edipost prezent la
sărbătoarea de la Rusca Montană, a recunoscut şi s-a angajat să îndrepte
greşeala, dar deşi solicitat câţiva ani la rând, s-a pensionat, fără a se ţine de
cuvânt. Ca urmare, acest important obiect al culturii româneşti, nu are măcar
o marcă poştală care să-l popularizeze în lume7.
În luna aprilie 2012, noul director al SC Romfilatelia, doamna
Cristina Popescu, prezentă la Timişoara la lansarea mărcilor „Timişoara
800“, solicitată fiind a primit cu atenţie explicaţiile necesare, fiind de acord
să îndrepte greşeala şi să editeze alte mărci conform machetelor ce îi vor fi
trimise, acum însă cu prilejul aniversării a 75 de ani de existenţă, adică după
7
Cornel Hamat, Cristian Mâţu, Petru Opruţ, Zece ani de la refacerea Monumentului
Eroilor Bănăţeni de la Muntele Mic, Ed. Mirton, Timişoara, p. 100.
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15 ani de la sărbătoarea de 60 ani de existenţă. Scrisoarea Asociaţiei
Filatelice Timişoara împreună cu machetele necesare a fost trimisă către SC
Romfilatelia, personal doamnei director general Cristina Popescu, dar cu
toate revenirile telefonice şi scrise, nu s-a realizat nimic.
Aşa se face că după 77 ani de existenţă şi după ce a fost scos din
pădure, uitat de lume şi aşezat într-un părculeţ la marginea comunei Rusca
Montană din judeţul Caraş-Severin, nu a putut avea şi el, pe lângă şopârle,
păsări, măşti de carnaval, dansatori şi câte şi mai câte, o marcă poştală, fiind
singurul monument din lume dedicat turismului. Acum se doreşte a fi
înscris în Cartea Recordurilor. Să dea Dumnezeu. Se speră ca această
invocare să nu fie o blasfemie8.
Cu prilejul sărbătorii din anul 1997 s-a consemnat că timp
îndelungat, Primăria Rusca Montană a întreprins măsuri de conservare a
monumentului şi de popularizare a acestuia. Noua siglă, care a fost sfinţită şi
inaugurată la acea vreme, creaţie a domnului Prof. Viorel Florea, fiu al
satului, cuprindea pe lângă cele două simboluri ale activităţilor de bază din
comună, mineritul şi tot ce este legat de pădure şi edificiul Monumentului
Turismului, fapt ce confirma la acea vreme importanţa acordată de comună
turismului.
În acest moment, stema9 comunei Rusca Montană se compune dintrun scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie lată albastră, în
care se află un bloc de marmură de argint spart spre dreapta. În șef, în câmp
roșu, se află trei brazi dezrădăcinați, de argint. În vârful scutului, în câmp
roșu, se află o intrare de mină de argint cu negru, pe care broșează două
ciocane de mină, încrucișate. Scutul este timbrat de o coroană murală de
argint cu un turn crenelat. Blocul de marmură reprezintă sursa economică a
acestei zone. Brazii simbolizează bogăția silvică a zonei, unde se află și o
rezervație naturală. Gura de mină cu cele două ciocane face trimitere la
activitatea locuitorilor zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică
faptul că localitatea are rangul de comună.
Remarcăm cu surprindere scoaterea Monumentului Turismului de pe
stema localităţii ceea ce ne duce cu gândul la nimicirea valorilor, edificiilor,
create de strămoşii noştrii dar şi la distrugerea turismului bănăţean. Membrii
C.T.B. au creat acest monument pentru a promova turismul în zonă, iar noi
împreună cu autorităţile locale şi judeţene trebuie să păstrăm cu sfinţenie
8

Idem.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rusca_Montana_Caras-Severin (ultima modificare
a fost efectuată la data de 25 octombrie 2014), site accesat la data de 04.11.2014.
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acest lucru, promovând acest Monument al Turismului, unic în lume, nu să
îl defăimăm şi să îl distrugem.
Până în prezent, anul 2014, nu a mai fost identificat în lume, un alt
monument dedicat acestei activităţi umane, cu rol economic şi social atât de
apreciat, mai ales în statele înaintate ale lumii. La Berna – Elveţia, există un
monument dedicat unei activităţi lucrative de poştă, numit Monumentul
UPU, respectiv Uniunea Poştală Universală, o altă mărturie a oportunităţii
sau utilităţii personificării prin monumente a principalelor activităţi umane.
Întinderea activităţii de turism, la scară planetară şi unicitatea
subiectului căruia i-a fost dedicat acest monument, construit în anul 1936
de către C.T.B. – Clubul Turistic Bănăţean din oraşul Caransebeş, ar
justifica desigur şi înscrierea acestuia în Cartea Recordurilor. Acţiunea
presupune însă un efort destul de complex şi iniţiativa unei asociaţii, care
însă până în prezent nu s-a produs în acest caz. Intrarea acestui monument în
Cartea Recordurilor, este foarte importantă pentru ţara noastră, posesoarea
unui domeniu turistic dintre cele mai valoroase din Europa şi lume, întrucât
ar da prestigiu ţării şi activităţii de turism, contribuind la buna imagine a
României în lume, plus veniturile atât de consistente pe care le aduce ţării, şi
desigur mult mai semnificativ decât o frunză oarecare. Căci unul ar fi
Monumentul Turismului certificat ca membru, în marele şi apreciatul club
al celor înscrişi în Cartea Recordurilor şi alta să fii o frunză, care datorită
vieţii sale efemere, devine gunoi în fiecare toamnă, pe străzile oraşelor,
înfundând canalele10. Am ţinut să subliniem acest lucru pentru importanţa sa
şi pentru faptul că există o modalitate de accesare a unei poziţii în Guinness
World Records, fiind de dorit ca acest lucru să se producă cât mai curând
posibil.
Perioada imediat după Primul Război Mondial, care pentru România
şi poporul român a însemnat libertate şi independenţă, căreia i-a urmat o
perioadă de emancipare, în care importante state europene, ca Elveţia,
Germania, Franţa, Italia aveau planuri pentru politici de dezvoltare
economică în care turismul devenise una dintre cele mai importante resurse
de completare a produsului intern brut, a fost o adevărată provocare pentru
celelalte state ale Europei. În România, luând exemplul vechilor şi
valoroaselor asociaţii carpatine, apare în 1920(?), Asociaţia Patriotică pentru
Răspândirea Turismului şi crearea de Parcuri Naţionale, Hanul Drumeţilor,
apoi Tourig – Clubul României, cu numeroase filiale în ţară şi extrem de
mulţi membrii, reprezentând toate straturile sociale, în majoritatea lor,
10

Cornel Hamat, Cristian Mâţu, Petru Opruţ, op. cit., p. 93.
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valoroşi din toate punctele de vedere fiind iniţiatori a numeroase activităţi
foarte productive în domeniul turismului, mai ales în construirea de cabane
şi al educaţiei turistice11.

Prima fotografie de după război, perioadă în care monumentul trecuse în
anonimat - Profesorul Cornel Hamat fotografiat lângă monument în august
1966, în locul numit „Şapte Izvoare“.
În acest context apare la Timişoara în luna august 1934 Asociaţia
AMIC – Prietenii Muntelui Mic şi în aprilie 1935 la Caransebeş, C.T.B. –
Clubul Turistic Bănăţean12. Din activitatea comună a acestora, puternic
sprijinită de Comunitatea de Avere din Caransebeş, la vremea respectivă
fiind instituţia cu cel mai valoros patrimoniu din Banat, apoi primăriile
Timişoara şi Caransebeş, Prefectura Lugoj şi foarte puternic U.Z.E.T. –
Uzina de Electricitate şi Tramvaiele Comunale Timişoara condusă de
gospodarul de excepţie şi om de ştiinţă, prof. dr. Cornel Micloşi
academicianul fiu de preot ortodox din comuna Covăsânţ, judeţul Arad.
11
12

Idem.
Cornel Hamat, Din memoria turismului bănăţean ..., p. 24.
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Din această structură umană şi categoric sub exemplul mereu avut în
faţă al academicianului Micloşi s-au apropiat unii cei care împreună au
ridicat cele două monumente în anii '30 şi au reaşezat mai târziu în structuri
noi, Monumentul Eroilor Bănăţeni şi Monumentul Turismului, aflate la un
moment dat în pragul distrugerii totale, datorită celui de-al Doilea Război
Mondial şi urmărilor sale.
Turistul ajuns în zona Monumentului Turismului trebuie să
poposească într-una din gospodăriile curate şi confortabile ale localnicilor
din Rusca Montană, care, mândri de prezenţa unicului monument în hotarele
lor, sunt hotărâţi să ridice la cote calitativ superioare funcţiile turistice ale
localităţii. Iar, dacă veţi mai reveni, nu uitaţi să puneţi o floare la baza
monumentului, simbol al dragostei voastre pentru natură, pentru turism, care
înseamnă întotdeauna o evadare spre un pic de fericire. Preţioasele
monumente de reprezentare a spiritualităţii şi bogăţiei materiale a Banatului
ne aduc satisfacţii şi bucurii, pe care trebuie să le dăruim tuturor oamenilor
iubitori de frumos.
Monumentul Turismului de la Rusca Montană este un simbol al
turismului românesc, iar aceia ce nu înţeleg valoarea lui în acest sens, nu
înţeleg nici valorile turismului, dar viaţa îşi desfăşoară cursul ei firesc şi
cred că va veni o zi când noi toţi, fii ai acestui colţ de Banat, fii ai acestei
ţări, vom purta cu mândrie insigna cu imaginea acestui monument, convinşi
de adevărul scris pe el.
Monumentul Turismului, unic în lume, este o moştenire valoroasă
care trebuie conservată şi păstrată ca atare.
Gânduri despre Monumentul Turismului13





13

Monumentul Turismului s-a născut din sămânţa dragostei pentru
natură şi patrie.
Un Monument al Turismului nu se putea naşte decât într-o ţară care
dispune de un asemenea patrimoniu turistic, căruia merită să i se
ridice un monument.
Monumentul Turismului nu este un produs al întâmplării, ci al
realităţilor ce au existat şi există în turismul românesc, al
conştientizării posibilităţilor sale.
Monumentul Turismului nu este un fenomen abstract, ci un produs al
realităţii.

Cornel Hamat, Caiet aniversar …, p. 19.
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Monumentul Turismului este un produs al concepţiilor, al căutărilor
şi dezbaterilor care au avut loc în sânul Clubului Turistic Bănăţean.
Posibilităţile turismului românesc rezultă din imensul său potenţial
patrimonial specific, care a generat şi un monument închinat
turismului.
Monumentul Turismului este o sinteză a valorilor turismului
românesc.
Monumentul Turismului este un simbol al turismului românesc.
Monumentul Turismului, o chemare la realitate pentru cei care caută
soluţii de promovare a turismului românesc.
Monumentul Turismului, un avertisment pentru cei care răspund de
organizarea turismului.
Monumentul Turismului, un intermediar între profesioniştii
turismului şi consumatorii de turism.
Existenţa Monumentul Turismului obligă pe slujitorii turismului la
mai mult decât simpla semnalare a existenţei sale.
Stările conjucturale, în urma cărora turismul suferă influenţe
negative, nu diminuează cu nimic rolul şi imaginea Monumentului
Turismului. Dimpotrivă.
Monumentul Turismului, o speranţă pentru cei care cred în viitorul
de aur al turismului românesc.
Monumentul Turismului, o prioritate pe plan mondial.

671

Dascălul Romul Drincu (1909 – 1958).
Repere biografice
Felicia Oarcea,
Complexul Muzeal Arad
Exponent al generaţiei de învăţători formaţi în climatul istoric şi
cultural al primelor decenii ale secolului al XX-lea, Romul Drincu a dovedit
caracterul, tăria şi demnitatea moştenite în familie, cultivate şi dezvoltate în
anii de şcoală.
Romul Drincu s-a născut în localitatea Gepiş (judeţul Bihor), la 6
februarie 1909, în familia învăţătorilor Nicolae şi Ileana (Lucaciu) Drincu.
Naşul de botez a fost preotul Teodor Popoviciu, iar cel care a oficiat
creştinarea a fost părintele din Copăceni, Marţian Andru1.
A urmat primele cinci clase în satul natal, obţinând rezultate bune la
învăţătură2. Ulterior, potrivit tradiţiei de familie, acesta şi-a desăvârşit
cariera profesională la Şcoala Normală de Băieţi „Iosif Vulcan” din Oradea.
În urma examenului susţinut în sesiunea din iunie 1927, el a obţinut diploma
de capacitate pentru învăţător3, semnată de directorul de atunci A. Fritea şi
eliberată la 8 august anul menţionat. În baza documentului, Romul Drincu a
avut posibilitea de a primi o catedră. Prin Ordinul Ministerului Instrucţiunii
nr. 113.907, începând cu 1 septembrie 1927, a fost desemnat dascăl
provizoriu în comuna Bulz (judeţul Bihor). Conform uzanţelor epocii, în
data de 27 septembrie a anului amintit, a depus jurământul la Revizoratul
Şcolar din Oradea4. Ulterior, la propria-i solicitare, Inspectoratul Şcolar l-a
detaşat provizoriu la Şcoala Primară de Stat din Ucuriş, între 1 septembrie
1927 – 1 septembrie 1928, unde i s-a pus în vedere că poate cere transferul
dacă va exista un post vacant. Apoi, din 1 septembrie 1928 până în 1
septembrie 1930, a fost detaşat în satul Bochia, iar din 1 septembrie – 1
noiembrie 1930, a funcţionat la Miheleu5.

1
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, Fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Arad. Dosare personale 1920-1949, dos. 22D/26 (în continuare S.J.A.N.A., F. Insp. Şc.
Jud. Arad), f. 28, 76, 84-85.
2
Ibidem, f. 79.
3
Ibidem, f. 78 (Il. 1).
4
Ibidem, f. 28.
5
Ibidem, f. 43, 55-56, 72-73, 90-92.
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Activitatea didactică a fost întreruptă, din 1 noiembrie 1930 până la
1 noiembrie 1931, de efectuarea stagiului militar în cadrul Regimentului 33
Artilerie Oradea. A fost eliberat cu gradul de caporal6.
Prin Ordinul 105.939/1931, acelaşi Minister l-a desemnat titular
provizoriu, iar prin cel cu nr. 102.746/1935, titular la catedra de învăţător
din localitatea Neagra, judeţul Arad. Printr-un alt ordin, cu nr.
129.460/1936, din 1 septembrie acelaşi an, Romul Drincu a ocupat postul de
învăţător în comuna Covăsânţ, fiindu-i aprobat transferul solicitat7.
Aici, avea să-şi întâlnească viitoarea soţie, pe învăţătoarea Elena
Brădean, născută la Comlăuş, în 26 octombrie 1909, în familia lui Savu şi
Xenia Brădean, născută Crişan. Căsătoria a avut loc în 22 decembrie 1936,
la Casa Comunală Covăsânţ, fiindu-le martori învăţătorii din loc Ioan
Vârtaci şi Alexandru Terebenţ8. Împreună au avut doi copii. Sergiu Dorel sa născut la 16 septembrie 1938, iar Elena Rodica în data de 4 iunie 19469.
Tânărului învăţător i s-a conferit prin Înaltul Decret nr. 210, din 22
februarie 1936, medalia „Bărbăţie şi Credinţă” Clasa I de către Majestatea
Sa „pentru curajul, devotamentul şi abnegaţia de care a dat dovadă cu
prilejul urmăririi şi prinderii banditului Pisorca Ioan, care timp de mai multe
luni a terorizat partea de nord a judeţului Arad”10.
În anul şcolar 1937-1938, a susţinut cursuri pentru adulţi în cadrul
şcolii ţărăneşti, proiect de alfabetizare desfăşurat sub auspiciile ASTRA11.
La 10 noiembrie 1939, Romul Drincu a fost desemnat director al
Şcolii Primare de Stat din Covăsânţ, în urma deciziei, care avea următorul
conţinut: „Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Educaţiei
Naţionale, având în vedere raportul 23.371/1939 şi dispoziţiile art. 84 şi 86
din legea învăţământului primar, decidem: art. I: Se numesc pe ziua de 10
Noiembrie 1939 următorii învăţători în posturile de directori la şcoalele
primare rurale şi urbane din Ţinutul Timiş”… 12. Drincu Romul Def.
Covăsânţ”12.
Încartiruit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, acesta a fost
deconcentrat din Regimentul 35 Artilerie prin Ordinul de lăsare la vatră,
6

Ibidem, f. 28 (Il. 2).
Ibidem, f. 4, 53, 88-89.
8
Ibidem, f. 81.
9
Ibidem, f. 2, 32, 35, 71.
10
Ibidem, f. 77.
11
Ibidem, f. 25.
12
Ibidem, f. 68; „Amintiri despre tatăl meu, Romul Drincu”, în Memoria. Revista gândirii
arestate, 2010, nr. 72-73 (3-4), p. 37 a constituit rezultatul unui interviu realizat de Felicia
Aneta Oarcea, la 22 august 2007, cu doamna Elena Rodica (Drincu) Iovici, în localitatea
Covăsânţ, judeţul Arad.
7
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seria B, nr. 987.484, emis de Ministerul Apărării Naţionale, în data de 2
februarie 194113. După lăsarea la vatră, pe motiv de boală, prin Ordinul
Ministerului Cultelor Naţionale şi Culturii nr. 277.481/1941, i s-a dat
dreptul de a rămâne în funcţia de director14. Totuşi, pentru o scurtă vreme,
printr-un document similar cu nr. 11.875/1941, a fost suspendat din
învăţământ fiindcă s-a apreciat că a participat la rebeliunea legionară. La
puţin timp, aceeaşi autoritate, prin Ordinul 155.121/202121/1941, a anulat
vechiul act, fiind repus în drepturi15.
Fiica sa, doamna Rodica Drincu, căsătorită Iovici, ne-a relatat în
vara anului 2007 că tatăl său a ajuns legionar, numit şef de garnizoană,
printr-un concurs de împrejurări. „În conjunctura politică de atunci, foşti
prieteni liberali şi ţărănişti i-au zis: N-avem pe nimeni la legionari. Înscrie-te
tu, să avem şi acolo pe cineva. El s-a înscris şi, bineînţeles, nu a fost deacord cu aspectul violent al politicii legionare, aşa că a fost dat afară… De
la refuzul de a colabora la această acţiune violentă împotriva celor două
femei evreice” numite „poştăriţele” i s-a tras excluderea din partid. Câţiva
foşti legionari, deveniţi apoi comunişti, …” i-au adus diverse acuze16, care
aveau, mai târziu, să-l coste libertatea.
În următorii ani, Romul Drincu a ocupat mai multe funcţii. În 1
septembrie 1941, a susţinut gradul II, examen recunoscut de Inspectoratul
Şcolar Regional, prin Ordinul nr. 10.167/1942. Prin Ordinul ministerial nr.
39.926/1943, a fost numit subinspector şcolar propagandist agricol pentru
şcolile primare17.
În anul 1942, a fost recompensat prin Ordinul ministerial nr. 261.046
cu „mulţumiri” pentru activitatea şcolară deosebită18. De asemenea, a primit
şapte „mulţumiri” pentru implicarea în acţiunile Crucii Roşii19.
Printr-un alt document similar cu nr. 252.830/1943, i s-a acordat
gradaţia a III-a în învăţământ, apoi, prin cel cu nr. 191.226/1945, a fost
înaintat la gradul I, titulatură recunoscută de Inspectoratul Şcolar prin
decizia cu nr. 18.915/194520.
S.J.A.N.A., F. Insp. Şc. Jud. Arad, f. 75.
Ibidem, f. 4, 12-15.
15
Ibidem, f. 26, 43, 47-48.
16
„Amintiri despre tatăl meu…”, p. 38-39.
17
S.J.A.N.A., F. Insp. Şc. Jud. Arad, f. 4, 12-15, 61.
18
Ibidem, f. 73-74.
19
Ibidem, f. 119.
20
Ibidem, f. 4, 12-15 (Procesul verbal. Inspecţie specială pentru înaintarea la gradul I,
încheiat la 27 aprilie 1945 de inspectorul şcolar regional D. Mărgineanu: Il. 3a, b, c, d);
Ibidem, f. 61.
13

14
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În perioada 1943-1946, în urma inspecţiilor efectuate de
subinspectorul şcolar I. Gâdea, inspectorul şcolar Eugen Spinanţiu,
inspectorul şcolar de îndrumare şi control I. Vârtaci, etc., învăţătorul Romul
Drincu a fost apreciat cu calificativul „foarte bine”21.
După Al Doilea Război Mondial, harnicul învăţător a depus eforturi
pentru a revitaliza sistemul de învăţământ din zonă. La 13 iunie 1946,
Şcoala Primară Mixtă de Stat din comuna Covăsânţ a fost vizitată de
subinspectorul şcolar Traian Chira. Acesta a consemnat că toate cadrele
didactice îşi desfăşurau activitatea conform programei analitice şi a
orarului22.
Din Procesul verbal încheiat de subinspectorul şcolar Stancu Teodor
reieşea că învăţătorul director Romul Drincu „a făcut tot ce a fost posibil
pentru ca învăţământul … să ia fiinţă la data de 31 I 1946. Au fost recenzaţi
în total 55 analfabeţi – băieţi şi fete până la vârsta de 25 de ani … - din care
majoritatea” rromi „faţă de care şcoala nu putea să ia nici o hotărâre,
rămânând astfel buni pentru cursurile de alfabetizare, numai 16 b. /ăieţi/ şi
19 f. /fete/; total 25. Pentru alfabetizarea acestor 25 de analfabeţi au fost
repartizaţi 5 învăţători, adică un învăţător la 5 analfabeţi şi anume:
Tcaci Teodor, înv. gr. II a reuşit să facă cursuri cu 2b. şi 2f. = 4.
Florea Ioan, înv. tit. prov. ” ” ” ” ” ” ” ” ” 2b. şi 1f. = 3
Bradin Maria, ” gr. II
” ” ” ” ” ” ” ” ” 2b. şi 2f. = 4
Drincu Elena, ” gr. I
” ” ” ” ” ” ” ” ” 1b. şi 1f. = 2
Cuciureanu Emil, ” gr. I, ” ” ” ” ” ” ” ” ” 1b. şi 0f. = 1
________________
Total: 8b.
şi 6f. = 14
Lecţiile s-au desfăşurat la clasele cursanţilor şi ale învăţătorilor.
Frecvenţa a fost de 56%.”
În aceeaşi perioadă, directorul învăţător Romul Drincu se ocupa
special de instruirea a doi „bărbaţi mai învârstă” care şi-au manifestat
dorinţa de a avea 4 clase primare. Ei erau instruiţi în zilele de luni, marţi şi
miercuri, între orele 16-1823.
În perioada directoratului, Romul Drincu a dovedit calitatea unui
bun manager. S-a preocupat de aprovizionarea cu lemne şi cele necesare
cantinei şi farmaciei şcolare. Atenţia sa s-a îndreptat spre susţinerea echipei
de educaţie fizică, amenajarea atelierului de tâmplărie, cooperativei şcolare,
înzestrarea bibliotecii, cultivarea grădinii şcolare. De asemenea, a efectuat
21

Ibidem, f. 73-74.
Ibidem, f. 6.
23
Ibidem, f. 7.

22
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reparaţii la edificiul şcolar, a asigurat personalul şcolar calificat, obţinând
performanţă educaţională. „A condus în mod raţional şi sistematic cu o
competenţă deosebită şi pricepere desăvârşită lucrările din grădina şcolară,
combinând esteticul cu utilul într-un mod armonios”. S-a implicat în
acţiunea de edificare a Casei Culturale, a Monumentului Eroilor şi a
Dumbrăvii Eroilor. A intervenit pe lângă autorităţi pentru ridicarea Planului
de activitate al Prefecturii, dar şi pentru edificarea unui „local pentru grădina
de copii”.
Pe lângă activitatea desfăşurată în cadrul Crucii Roşii a activat în
alte organizaţii printre care „Darul Ostaşului”, „Ajutorul de Iarnă”,
„Consiliul de Patronaj”. A înfiinţat Banca Populară „Poiana” şi a condus,
timp de 5 ani, în calitate de preşedinte Cooperativa de valorificare şi
aprovizionare „Covăsinţeana”24.
În calitate de subinspector şcolar propagandist agricol, acesta a
acţionat conform directivelor perioadei. Cooperativa şcolii, cu statutele
aprobate din 29 septembrie 1934, se află sub conducerea sa. Instituţia
număra 147 de membrii, iar lucrările erau efectuate sub directa îndrumare a
directorului, care potrivit Procesului Verbal nr. 20, din 19 şi 20 martie 1946,
a reuşit să insufle elevilor „spiritul cooperatist într-o măsură mare”. În
timpul său, grădina şcolii avea o suprafaţă de 300 m2, iar lotul acesteia se
compunea din 5 jugăre de teren şi 16 jugăre „dotaţiune învăţătorească”25.
Vremurile comuniste aveau să marcheze propriul destin.
Din relatările fiicei sale, Rodica Drincu (căsătorită Iovici), aflăm că
în vara anului 1952, „în noaptea când a fost ridicat, a fost programat de
„permanenţă” la telefonul Primăriei. … pe la orele 12, doi învăţători, foşti
colegi ai tatălui meu, au venit la noi acasă spunându-i mamei că tata a cerut
să-i trimită prin fratele meu un palton, pentru că-i este frig. …În drum spre
Primărie, fratele meu a fost oprit de doi miliţieni, străini de sat, care l-au
întors din drum. La scurt timp după aceea, a venit la noi acasă un ofiţer de
securitate, însoţit de miliţieni şi au perchiziţionat toată casa. Mama i-a rugat
să nu mă trezească din somn, lucru cu care au fost de acord. Au răvăşit toată
casa, au scos tot din dulapuri, în speranţa că vor găsi dovezi subversive
pentru a-l incrimina”.
Conform Fişei matricole penale (Il. 4a, b), Romul Drincu era apolitic
la data arestării. Cu toate acestea, pactizarea pentru scurtă vreme cu
mişcarea legionară avea să-i aducă doi ani de detenţie (19 iulie 1952-19 iulie
1954). Cei care au depus documentul, D.G.S.S. Arad, nu l-au acuzat că era
24
25

Ibidem, f. 118, 121.
Ibidem, f. 9.
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„mic burghez”, motivul internării fiind de ordin politic „legionar”. A
petrecut cei doi ani de detenţie în lagărul (Colonia) Valea Neagră (19 iulie
1952 – 26 septembrie 1953, conform f. 167499/1953) şi Colonia Poarta
Albă (26 septembrie 1953 – 19 iulie 1954)26.
Din puţinele istorisiri ale dascălului, fiica sa ne-a relatat că, în
perioada detenţiei, „le dădea să mănânce telemea sărată şi, după aceea, nu le
dădea apă… Şi când venea cisterna se omorau între ei după o picătură de
apă”. Cât despre alte torturi practicate în lagărul de la Valea Neagră
Peninsula, cercetătorii afirmă că acolo deţinuţilor li se aplica „broasca”,
adică, „după ce se întorceau de la lucru, ei erau obligaţi să ţopăie în poziţia
„pe vine”, cu mâinile pe şolduri, fiecare ţinând în spate un alt deţinut”.
Alteori, „erau obligaţi să stea înghesuiţi câte doi într-o cutie fără acoperiş, o
noapte întreagă”27.
Extenuat, grav bolnav, Romul Drincu a insistat să fie eliberat, cu
toate că medicul care l-a examinat la prima consultaţie nu a dorit să-l lase să
plece. La ieşire, „…L-au scos până la poarta închisorii şi de acolo nu s-a mai
putut duce”. Unul din comandanţi i-a spus dascălului: „Dumneata eşti
nevinovat, dar ai foarte mulţi duşmani. O să pleci acasă şi o să-ţi vezi
familia, deşi ai un dosar aşa de gros…”28. Până la gară a fost ajutat de un
ţăran din Mâsca, „…care l-a luat în spate... Şi acolo n-au avut
bani…Povestea tatăl meu că şi-au vândut cămăşile de pe ei şi puţinele haine
din bagaj de şi-au cumpărat bilete de tren”.
Revederea familiei i-a dat puterea să mai trăiască încă patru ani. Dna Rodica Drincu (căsătorită Iovici), interlocutoarea nostră, ne-a povestit
despre acest moment. „…eu l-am întâlnit chiar în poartă… Tata a vrut să
intre în curte…Şi a intrat cu cineva de aici din comună, care l-a recunoscut
în tramvai… Tata l-a întrebat pe cetăţeanul respectiv care este fiica lui… Nu
m-a recunoscut, după doi ani… i-am sărit în braţe… Mi-a adus o bucată de
marmeladă, cam de un kilogram, şi nişte cruciuliţe foarte frumoase lucrate
de el în închisoare dintr-o rocă din partea locului”.
După suferinţele şi umilinţele îndurate, pe care nu le-a povestit
familiei de teamă ca ei să nu aibă parte de acelaşi tratament, Romul Drincu
s-a integrat totuşi în societate. Acceptat cu greu la locul de muncă, după ce a
expediat organelor Partidului Comunist Român o scrisoare în care sublinia
că dacă nu-l vor accepta la locul de muncă va fi nevoit să fure, dascălul a
continuat demersurile şi pentru reangajarea soţiei sale în învăţământ. Astfel,
„Amintiri despre tatăl meu…, p. 40-41.
http://www.iiccr.ro/pdf/ro/investigatii_speciale/sistemul_penitenciar_1945_1989.pdf
(accesat în 9 aprilie 2014)
28
„Amintiri despre tatăl meu, Romul Drincu”, p. 40.

26
27
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a apelat la o veche cunoştinţă devenit inspector şcolar în judeţul Timiş, care
a examinat situaţia. În cele din urmă şi d-na Drincu şi-a reluat activitatea
didactică29.
S-a stins din viaţă în 7 ianuarie 1958, lăsând în urmă moştenirea unui
caracter puternic şi povestea unui destin frânt poate prea devreme.

29

Ibidem, p. 42-43.
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Redescoperindu-ne valorile trecutului
Balerinul uzdinean Aurel Miloş (1906-1988)
Vasile Barbu,
Uzdin, Republica Serbia
Personalitate de netăgăduit a baletului la scară mondială Aurel Miloş
este fără îndoială şi unul dintre mari oameni de seamă ai spaţiului banatic. În
acelaşi timp viaţa şi opera sa este una mai puţin cunoscută, dar şi
controversată datorită faptului că în arta baletului a făcut multe inovări de a
fi introdus abstracţionismul expresionist.
Aurel Miloş cunoscut în lumea baletului ca şi Aurelio Milloss s-a
născut la Uzdin în anul 1906 având ca şi tată pe Cornel Miloş farmacist şi
mamă pe Slavka Jakovljeviæ, originară din Ruma. A avut încă doi fraţi, dar
doar dinspre tată, dat fiindcă mama sa a murit de tânăra, iar tatăl Cornel s-a
recăsătorit cu o unguroaică - pe Virgil (intrat în memoria uzdinenilor ca şi
Ghiri Păticariu) şi pe Cornel.
Tatăl lui Aurel, Cornel Miloş era originar din Făget (România) şi se
trăgea dintr-o familie de nobili - Miholyi. Această familie era de origine
greacă şi provenea de pe insula Miloss. Însă trăind în mediu românesc
Cornel s-a simţit român şi a dorit ca şi fiii săi să fie la fel buni români.
A absolvit Facultatea de Farmacie la Budapesta, iar din anul 1900 a
fost numit farmacist le Uzdin. În munca sa de farmacist s-a dovedit a fi un
mare profesionist. Medicamentele şi alifiile sale erau cunoscute şi apreciate
în întreg Banatul de unde-i veneau zilnic oameni nevoiaşi. În popor era,
datorită mărinimii sale şi ataşamentului faţă de ţărănime, deosebit de
apreciat şi iubit.
Aurel Miloş era un băiat înalt, blond, slăbuţ cu ochii mari, albaştri.
Vorbea rar şi puţin iar vocea-i suna blajin. Pasul lui era sigur, dar parcă
plutea prin aer, parcă dansa prin viaţă. Era predestinat baletului. Despre
prima sa apariţie pe scenă a scris înv. Petru Mezin în ,,Tibiscus” nr. 8 (din
aprilie,1992):
,,Îmi amintesc bine de timpurile când elevii, liceenii au dat o serbare
la birtul lui Călămac (proprietatea lui Petru Toager). Pe o scenă improvizată
făcută pe butoaiele de bere, acoperită cu scânduri groase împrumutate de la
meşterii zidari, cu bina împodobită în chilimuri populare şi o cortină din
cearşafuri albe. Sala era arhiplină. În programul cultural-muzical, un punct
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aparte a fost acordat şi lui Aurel Miloş, conţinând improvizări de balet. Era
îmbrăcat într-un tricou lipit de corp şi cu faţa fardată. Înainte de a ieşi pe
bină luminile din sala s-au stins. Numai scena era obscur luminată. Unii
dintre noi, cei mai mici eram angajaţi să stăm cu lumânările aprinse după
bină şi să ridicam câte-o parte de chilim ca să cadă zarea pe dansator şi
astfel să producă un efect deosebit ştiut numai de el. Ieşit pe bina, Aurel se
frângea, făcea salturi, mişcări graţioase de balet. Lumea din sală a amuţit, nu
mai văzuse aşa ceva! Însă, repede s-a trezit! Şi fiindcă era pregătită pentru
râs (că de aceea a venit la serbare) a izbucnit în râs şi uni au început să
strige:’‘Iaca comegiantu lu păticaru’. Dar Aurel nu s-a descurajat ci şi-a
continuat dansul ...”
După ce a crescut în ani, Aurel Miloş a studiat dansurile clasice şi
filosofia la Budapesta şi Roma. Primele lecţii în arta baletului şi le-a însuşit
la Academia ,,Nicola Guera” din Budapesta iar apoi a învăţat la marii
maeştrii Elena Poliacova la Belgrad şi Anton Romanovsky la Bucureşti.
Tehnica baletului şi-a perfecţionat-o la cunoscuţii maeştri Olga
Preohrajenaca (Paris), Victor Gsovsky (Berlin) şi Enrico Cecchetti
(Milano). Pentru completarea studiilor în domeniul dansului liber a
frecventat cursurile şi la Rudolf de Laban de la Berlin. Acelaşi Rudolf de
Laban împreuna cu alţi mari maeştri ai baletului, cunoscuţi şi apreciaţi în
întreaga lume, precum Fritz Bohme, Kurt Sachs şi Oscar Bie l-a determinat
definitiv pe tânărul Aurel Miloş să îmbrăţişeze în arta baletului o viziune
universalizată, liberă, non-convenţiona1ă, care definitiv l-a afirmat ca şi
interpret, dar şi drept creator - coregraf.
Debutul l-a avut în anul 1928 la Berlin, la Galeria de Arte ,,Der
Sturm” la invitaţia directorului, fondator al acestei instituţii culturale
Berlineze, Horwart Walden. În acest templu cultural german a susţinut un
recital de compoziţii personale. Debutul a fost un succes deplin aşa că au
început să-i sosească numeroase invitaţii de a evolua şi a-şi continua cariera
la teatre de prestigiu ca şi cel din Berlin, dar şi la altele.
Începând cu anul 1932 se dedică compoziţiei coregrafice personale.
Primele experienţe le are în taberele de creaţie ale Teatrului municipal din
Ausburg şi a celui din Dusseldorf cât şi la Opera din Budapesta şi în alte
instituţii artistice din capitala Ungariei, precum este Teatrul Naţional
,,Magyar Caupajatetek”. Această perioada a creatorului baletului liber, cum
a fost numit balerinul uzdinean Miloş se caracterizează prin reuşita
desprinderii de influenţele acumulate de la diverşi mari maeştrii şi
esteticieni ai baletului cu care a lucrat. Anume Miloş a dezvoltat o latură a
baletului pe care a numit-o balet poetic! Aici el a introdus şi perseverenţa
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umanistă precum şi valorile civilizaţiei greco-latine.
După aceasta perioadă decide să se mute în Italia, ţară unde-şi va
maturiza definitiv toate proiectele sale. Primul contact cu baletul italian l-a
avut în anul 1937 când a evoluat la Teatrul ,,San Carlo” din Neapole. Dar
noul centru al activităţii sale devine Teatrul de Operă din capitala Italiei,
Roma, unde între anii 1938 şi 1945 a devenit coregraf principal. Şi după
această perioadă a continuat colaborarea cu această prestigioasă instituţie
culturală cu toate că drumurile vieţii şi ale baletului l-au plimbat pe la
teatrele din Veneţia, Viena, Bolognia, Bratislava, Dresda, Berlin, Barcelona,
Madrid.
Din anul 1960 îşi ia cetăţenia italiană.
Între anii 1942 şi 1977 colaborează cu prestigioasa ,,Scala” din
Milano unde între anii 1966-1969 devine director de balet dar şi coregrafoaspete. La ,,Scala” din Milano montează şi una din capodoperele sale ,,Mandarinul ciudat” de Bela Bartok, un balet pantomimă, care pe atunci în
Germania era - interzis!
Aurel Miloş, unul dintre reformatorii baletului italian şi-a prezentat
proiectele sale în oraşe precum: Commo, Verona, Bolognia, Florenţa,
Torino, Genova... În această perioada a muncit ca şi maestru coregraf şi la
teatrele din Palermo, Roma, Spoletto, Veneţia, Bolognia, Peruggia. În mod
deosebit creaţiile sale au fost evidenţiate la Festivalul ,,Maiul muzical” de la
Florenţa (este vorba de perioada 1939 - 1974).
Ca şi fiecare mare maestru al baletului, domnul Aurel Miloş a avut şi
propria sa formaţie care a fost numită ,,Baletti di Milloss” Cu această
formaţie în perioada anilor 1945 - 1959 cât ea a fiinţat a cutreierat multe
centre de balet din Italia.
O întreagă pleiadă de muzicieni italieni precum Alfredo Casella,
Giafrancesco Malipiaro, Roman Vlad (care avea originea română), Luigi
Dallapicolla, Gofredo Petrasi, Nino Rotta, Valentino Buchi, Virgilio Mortari
precum şi alţii au compus muzica pentru diversele creaţii coregrafice
realizate printr-un repertoriu semnificativ al baletului modern de către A.
Miloş. La fel şi mulţi renumiţi pictori şi sculptori italieni au realizat
semnificative scenografii în baletele sale. Aşa îl amintim pe: Renato
Guttuso, Bruno Caruso, Enrico Prampolini, Piero Sadun, Giorgio de
Chirico, Filipo de Pisis, Gino Severini, Felice Casorati, Mario Mafai, Orfeo
Tamburi, Mirko, Leonor Fini, Toti Scialoja, Dario Cecehi, Fabrizio Clerici,
Marcelo Mascherini... Pe atunci critica italiană precum şi cea internaţională
susţinea pe drept că uzdineanul Miloş a renăscut baletul Italian.
Din anul 1947 Aurel Miloş, acum denumit şi maestru coregraf a
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început colaborarea şi cu diverse instituţii de balet din întreaga lume. A
muncit la Baletul Champe Elusees din Paris, la Teatrul ,,Colon” din Buenos
Aires, la Opera Regală din Stokholm, la Teatrul Naţional ,,Palais de
Chaillot” din Paris, 1a marele balet al marchizului Cuevas din Paris. A
participat la o seama de festivaluri de balet din Bruxelles, Royan, Paris,
Balbeck, Rio de Janeiro... obţinând multe premii internaţionale.
O perioada (1953-4) a fost director de balet şi coregraf principal la
,,Balet IV Centenario” din Sao Paolo (Brazilia). Între ani: 1960-63 îl găsim
director la ,,Ballet der Buhnen der Stadt” din Ko1n (Germania). În perioada
respectivă au rămas memorabile spectacolele prezentate pe scenele din
Amsterdam, Rotterdam, L’Aia, Utrecht. Între anii 1963-66 şi ulterior între
1971-74 a lucrat la Baletul de la ,,Staatsoper” din Viena cu care a prezentat
spectacole de mare succes la Zurich, Londra, Florenţa, Washington, Cairo,
Philadelphia, Chicago, San Francisco...
Opera coregrafică a lui Aurel Miloş (Aurellio Millosa) a fost
caracterizată prin universalitatea interpretării şi concepţia poetică prin
limbajul compoziţional şi libertatea exprimării. La lumină şi la iveală au fost
scoase simţurile interioare, puterea tensiunilor lăuntrice cu tematici
preponderent intime inspirate din trăirile concrete ale sufletului şi secretului
său intim. Viziunile intime în creaţia artistică a lui Miloş au constituit şi un
punct de plecare în toate căutările sala creative şi interpretative.
Miloş a fost o personalitate remarcabilă a baletului. Lui i s-a dedicat
cu toată puterea sa creatoare şi în el a înfiripat ideile sale umaniste, culturale
şi filosofice. Mesajele sale, cu toate că erau intime şi pur personale au ajuns
să reprezinte exemple avansate şi semnificative a baletului mondial. A fost
un reformator uriaş al baletului, dar nu numai italian ci se poate spune universal! După Aurel Milos multe teme tabu în balet n-au mai avut suport
sigur.
La viaţa sa a realizat 173 de coregrafii de balet, nenumărate
spectacole de opere lirice, cinematografice şi recitaluri personale. A regizat
şi 18 opere! A fost cel nai mare bibliofil din lume în materie de cărţi din
domeniul baletului şi al artei coregrafice. În locuinţa sa din strada Monte
Maria din Roma a adunat săli întregi de carte. A dăruit cărţi multora, printre
ei fiind şi uzdineanul Silviu-Bata Miclea care a trăit la Timişoara precum şi
Petru Pilu Gugulanu, jocolog din Obreja care doi ani de zile a muncit ca şi
coregraf la Ansamblul popular ,,Hora” din Uzdin. Domnul Pilu a şi fost
între anii 1947-48 elevul lui A. Miloş când acesta a susţinut cursuri de
învăţare a dansurilor moderne: tango, cia-cia-cia, valsuri, dansuri latinoamericane...
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Fără îndoială că Aurel Miloş a fost o importantă personalitate a lumii
baletului universal.
Nu s-a căsătorit niciodată Nu ţinea relaţii cu fraţii săi şi nici cu
oamenii Uzdinului său natal. Trăia singur într-o locuinţă foarte spaţioasă. În
anul 1981 a vizitat Uzdinul, dar coborând din tren s-a oprit doar la
mormintele părinţilor (cimitirul la Uzdin e în imediata apropiere a gării de
tren) şi imediat cu trenul următor a plecat din Uzdin. Nu s-a mai întâlnit cu
nimeni ...
A trecut la Domnul în anul 1988 la vârsta de 82 de ani fiind înmormântat la
Rome.
P.S. S.L.A. ,,Tibiscus” a înaintat propunere oficială Consiliului local Uzdin
ca atunci când va proceda la înschimbarea denumirilor străzilor, o stradă din
satul nostru să poarte numele acestui mare balerin.
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Andra Aurelian - eroul de pe frontul invizibil
Viorel Roman
„Aurelian Andra a fost un șef foarte sever, având pretenții față de subalterni
de a-și face datoria într-un mod foarte conștiincios. El era devotat cauzei
naționale și căuta să se achite de îndatoririle lui chiar dacă acestea nu-i
plăceau” (ing. Mihai Badea)

Există oameni care, indiferent câte merite ar avea, câte fapte mari ar
săvârși, rămân anonimi pentru că profesia așa le-o cere, pentru că au depus
un jurământ de supremă confidențialitate, pentru că, dezvăluirile lor, ar
însemna „moarte” pentru alții. Aceștia sunt luptătorii de pe frontul nevăzut,
cunoscuți fiind doar de superiori, și aceștia foarte puțini, iar memoriile lor
trec odată cu ei în eternitate.
Între aceștia, foarte rari oameni, a fost generalul Aurelian Andra, una
dintre cele mai importante personalități pe care le-a dat pământul șiculan.
Aurelian Andra s-a născut la 30 martie 1898, în localitatea Șicula,
județul Arad, pe Ulița Țarinii, la numărul de casă 27. Părinții săi, Florian și
Sofia posedau la acea vreme 4 hectare de pământ, nici mult nici puțin pentru
o familie de români din statul austro-ungar, numai că ei aveau 8 copii, iar
viitorul nu putea fi închipuit pentru toți la munca câmpului. Iată de ce, în
anul 1910, după ce copilul Aurelian a terminat „eminent” cele 6 clase
confesionale din comuna natală, la insistențele preotului și a învățătorului a
fost trimis în clasa întâi a Liceului Românesc din Brad. A reușit să termine,
în anul 1914, patru clase de liceu, dar începuse războiul și viața devenise
foarte grea, iar taxele erau prea mari pentru posibilitățile familiei din Șicula,
așa că elevul, deși bun la învățătură, a fost retras de la Brad și înscris în
primul an la Școala Normală de învățători din Arad. Dar nici aici nu stă
decât un an, deoarece și cheltuielile din școala arădeană s-au dovedit peste
măsură de mari, prin urmare, este nevoit să plece la Brașov, la liceul teoretic
de acolo, unde este primit pe baza certificatului de pauperitate și cazat
gratuit. În urma susținerii examenelor de diferență, este primit direct în
clasa a 8-a, numai că era vreme de război și tânărul liceean este încorporat
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militar în armata austro-ungară. Așa se face că, din 15 iulie și până în 1
noiembrie 1916, urmează cursurile școlii de ofițeri de rezervă de la
Budapesta, numai că nu poate fi avansat în grad de ofițer, deoarece nu avea
bacalaureatul și nici cinci luni de stagiu pe front, prin urmare, în februarie
1917, este avansat doar la gradul de sergent și trimis pe linia întâi, în Italia.
Totuși reușește să-și dea în cele din urmă bacalaureatul, în primăvara lui
1918, la Blaj, după ce primise o permisie pentru studii. Înapoiat pe front, în
1 iulie 1918, a fost avansat sublocotenent și a rămas în zona luptelor până la
capitularea austro-ungară, în 3 noiembrie 1918. Din vremea frontului italian,
avocatul Aurel Oarcea din Gurahonț îi povestea unui alt șiculan, Pavel
Berariu, că Aurel Andra a refuzat la un moment dat o permisie pe motiv că
el vrea să asiste la luptele ce urmau a se da în munții Dolomiți. Ciudată
alegere, care fie că dezvăluia caracterul milităros al tânărului Andra, fie că
se datora și altor comandamente !
Aurelian Andra părăsește frontul italian și, la fel ca marea majoritate
a românilor, se întoarce în satul natal, Șicula unde face parte din Garda
Națională, alături de alți 40 de consăteni. Dar nu stă mult printre ai săi,
pentru că, în aprilie 1919, după ce este eliberată Șicula de armatele
românești, tânărul ofițer român este încadrat în Regimentul 105 Infanterie
Brașov, cu care participă la diferite misiuni în Ungaria, unde armata română
a înaintat până la Budapesta. Se poate presupune că din acea perioadă
colaborează el pe linie informativă în cadrul armatei române. După
campania maghiară, cariera militară a ofițerului Aurelian Andra continuă în
cadrul Regimentului 23 Brașov, până în 1923 când pleacă la București
pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Infanterie, la absolvirea cărora
este avansat locotenent. În perioada 1927-1928 urmează cursurile Școlii
Superioare de Război, iar în 1930 este avansat la gradul de căpitan.
Căpitanul Aurelian Andra se specializează, datorită experienței
militare de pe front şi a cunoașterii de limbi străine, în special limba
maghiară, în culegerea și prelucrarea informațiilor militare, motiv pentru
care va primi, începând cu 1 octombrie 1936, funcția de șef al Biroului 2
Informații din cadrul Diviziei 6 Focșani. De la unitatea operativă este mutat
la Serviciul Special de Informații ca referent militar pentru Ungaria, în
cadrul „Frontului de Vest”. În acest serviciu se poate spune că a lucrat în
domeniul ultrasecreat al contrainformațiilor militare, prin strângerea, trierea
și sinteza informațiilor militare privind Ungaria, stat care manifesta o
evidentă politică iredentistă. El întocmea și trimitea note operative sintetice
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Marelui Stat Major al armatei române, o misiune extrem de importantă și
riscantă. Între altele, Aurelian Andra a primit însărcinarea de a traduce din
limba maghiară „Regulamentul de luptă al armatei maghiare”, care intrase
în posesia SSI prin mijloace specifice. În octombrie 1939, a primit ordin de
a întocmi o informare generală, cu toate aspectele economice şi mai ales
militare privind Ungaria, ce interesa armata română. Munca desfășurată de
Aurelian Andra era deosebit de importantă, Ungaria dovedindu-se atunci
principalul inamic pentru România, fiind obligatoriu a se lua măsuri de
prevedere.
Ofițerul de contrainformații militare Aurelian Andra face în
perioada celui de al Doilea Război Mondial mai multe deplasări în
străinătate: Budapesta, Praga, Berlin, Roma, Berna, mai ales că din 16 iulie
1940 preluase funcția de șef al „Frontului de Vest” din cadrul SSI.
Între altele, „Frontul de Vest” condus de Aurelian Andra a furnizat
și 50 de note informative Serviciului Secret de Informații Militare al armatei
germane privind atrocitățile pe care autoritățile maghiare le-au săvârșit
împotriva populației românești din Ardealul de Nord. În calitatea sa de șef
al „Frontului de Vest, structură a Serviciului Special de Informații, Aurelian
Andra deținea informații extrem de importante, încadrate la strict secret,
inclusiv cele privind rezidențele românești din străinătate, motiv pentru care
activitatea sa era foarte periculoasă, desfășurându-se în deplină
conspirativitate.
Informațiile primite de la agentura din Ungaria se refereau și la
nemulțumirile economice ale populație, tratamentul discriminatoriu asupra
românilor, îndeosebi asupra celor din Ardealul de Nord. Pentru a atrage
atenția opiniei publice maghiare asupra problemei agrare (În Ungaria nu s-a
înfăptuit reforma agrară precum în România), din ordinul lui Aurelian
Andra un angajat al Frontului de Vest a tradus, în vederea răspândirii în
Ungaria, poezia „Noi vrem pământ”.
Pentru merite deosebite în activitatea de șef al „Frontului de Vest”,
Aurelian Andra a fost decorat cu „Coroana României”, clasa a V-a, în anul
1942 și „Vulturul german” în 1943.
În calitatea sa de șef al „Frontului de Vest”, Aurelian Andra a
întocmit mai multe lucrări de sinteză privind Ungaria: „Revizionismul
maghiar”, „Substratul provocărilor ungurești la adresa României”, „Corpul
expediționar ungar”, Minoritarii în armata maghiară”, „Aviația ungară”,
„Ungaria – fortificații”, „Ungaria – organizații iredentiste”, etc. fiind, din
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acest punct e vedere, omul cel mai informat cu priviere la realitățile ungare
din timpul războiului.
Această activitate excepțională se încheie, cel puțin parțial, din
cauza unor reorganizări și pentru că situația de pe frontul de est devenise
deosebit de periculoasă. Aurelian Andra este trimis pe frontul din Moldova,
în 10 mai 1944, în funcția de comandant secund al Regimentului 82
Infanterie. Până în 23 august el va participa la luptele de pe acest front,
cunoscând din nou ceea ce înseamnă comanda operativă a unei unităţi
militare. Este în acest moment șiculanul cu cel mai mare grad militar de pe
frontul de est.
Data de 23 august va însemna și pentru Aurelian Andra un punct de
reper, o întorsătură neașteptată și decisivă pentru cursul ulterior al carierei
sale. Pentru început i se ordonă, în 9 septembrie 1944, să se prezinte la
Comandamentul Armatei a 4-a din Sibiu, unde, la 14 septembrie, a fost
repartizat șef al Statului Major al Diviziei 7 Infanterie, aflată pe front la
Turda, iar la 25 septembrie a fost trecut pe aceeași funcție la Divizia 6
Infanterie, cu comandamentul la Târgu Mureș. Cu această mare unitate va
participa la luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord până la 25
octombrie, când a fost rănit la nord de localitatea Mociu. Era ziua când a
fost eliberată de sub ocupația maghiară ultima brazdă de pământ românesc.
Rănit fiind, a fost internat în spital, iar după eliberarea din spital, a
primit concedii medicale pentru refacere, pentru ca la 22 iulie 1946 să fie
disponibilizat, și în august 1947 să fie trecut în rezervă ca invalid de război,
fiind avansat în grad ca general de brigadă. Pentru participarea la luptele
pentru eliberarea Transilvaniei de Nord Aurelian Andra a fost decorat cu
„Steaua României”, clasa a IV-a și cu ordinul „Victoria asupra fascismului”.
Numai că regimul politic din România s-a schimbat complet în anii
ce au urmat, iar aceia care au luptat pentru țară pe frontul secret vor fi
urmăriți pentru a li se stoarce informații utile noii conduceri și pentru a li se
pune în cârcă tot felul de învinuiri. Ca urmare, la 21 iulie 1951, Aurelian
Andra va fi arestat de organele securității pentru trecutul său SSI-ist și
anchetat în interogatorii prelungite, aproape până la epuizare. El va fi
încarcerat la Făgăraș, împreună cu alți ofițeri SSI, prelungindu-i-se
mandatul de arestare până în 11 ianuarie 1956 când este pus în libertate.
Despre Aurelian Andra, șeful „Frontului de Sud”, col Gheorghe Popescu,
spunea că era foarte optimist, pentru că, spunea el, „din moment ce am
luptat pe front nu au ce învinuiri să ne aducă”. Un subaltern al său, inginerul
Mihai Badea, îl caracteriza ca pe „un șef foarte sever, având pretenții față de
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subalterni de a-și face datoria într-un mod foarte conștiincios. El era devotat
cauzei naționale și căuta să se achite de îndatoririle lui chiar dacă acestea
nu-i plăceau”.
Ultimii ani de viață au fost destul de liniștiți pentru Aurelian Andra
alături de soția sa, locuind la București unde își va da obștescul sfârșit în
anul 1971, fiind înmormântat la cimitirul „Sfânta Vineri”.
Consătenii din Șicula l-au cunoscut destul de puțin pentru că venea
rar prin sat și știau despre el că este ofițer de artilerie. Iată deci prilejul de al cunoaște pe Aurel Andra cel adevărat, un erou al cauzei naţionale
româneşti şi un mare fiu al comunei Şicula.
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Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani
Doru Sinaci,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Augustin Mureşan s-a născut la 29 martie 1949, în satul Stânceşti,
comuna Bunteşti, judeţul Bihor. După Liceul Teoretic absolvit la Sântana,
judeţul Arad a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie a Institutului
Pedagogic de 3 ani din Oradea între anii 1967-1970 şi apoi Facultatea de
Istorie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între anii 1970-1983
a funcţionat ca profesor la şcoli din localităţile: Pomezeu, judeţul Bihor,
Şiria şi Sântana, judeţul Arad. În 1980 şi-a luat gradul II didactic. Din 1983
este muzeograf la Muzeul Judeţean Arad. Între anii 1994-1997 a avut
funcţia de Consilier teritorial şef la Inspectoratul pentru cultură al judeţului
Arad.
În anii 1995-1996 ia parte şi la viaţa universitară, predând la
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
Arad, cursul de „Stiinţe auxiliare ale istoriei”, iar la Liceul Particular nr. 1
Arad, obiectul „Muzeografie”.
Preocupat de cercetarea istoriei şi a ştiinţelor auxiliare ale istoriei,
arheologia, heraldica, sigilografia, genealogia, medalistica şi vexilologia, a
participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice şi a publicat peste
95 de studii şi articole la care se adaugă recenzii, note şi prezentări de
articole în reviste specialitate. În 2003 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe
istorice cu teza: Sigilii de bresle din Vestul şi Nord-Vestul României
(secolele XVI-XIX). Îi sunt incluse articole-titlu în „Bibliografia Istorică a
României”(volumele apărute după 1985) „Bibliografia vexilologiei
româneşti” (Arad, 1999), „Bibliografia heraldicii româneşti” (Bucureşti,
2004) ş. a. În calitate de muzeograf a realizat şi colaborat la organizarea
unor expoziţii cu tematică de istorie, heraldică, sigilografie, vexilologie şi
medalistică.
În perioada 2004-2013, Augustin Mureşan a fost şeful serviciului de
arheologie-istorie de la Complexul Muzeal Arad. Este membru al Asociaţiei
Culturale „Munţii Apuseni” (Oradea). Din 1997 este membru al Comisiei de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, Filiala ClujNapoca, membru fondator al Societăţii Române de Vexilologie (1998), iar
din 2004, membru activ al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică
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“Sever Zotta” din Iaşi. A fost cooptat membru al Comisiei Judeţene Arad şi
Timiş pentru analiza stemelor de localităţi. Este totodată expert în domeniile
bunuri arheologice şi istoric-documentare, heraldică şi sigilografie. În
această calitate a contribuit la elaborarea stemei judeţului şi municipiului
Arad, a unor steme de oraşe şi comune din judeţul Arad.
În anul 2006 pentru o activitate deosebită, Direcţia pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Arad îi acordă „Premiul
pentru Muzeografie”. Diversitatea preocupărilor care caracterizează
activitatea ştiinţifică a lui Augustin Mureşan desfăşurată în domeniile
menţionate mai sus, l-au impus ca un cercetător de seamă al istoriei. Este
pasionat de trecut şi specialist în cercetarea acestuia şi o face cu ştiinţă şi
conştiinţă. Datorăm profesorului şi istoricului Augustin Mureşan lucrări ale
cunoaşterii ştiinţifice ale căror listă o prezentăm mai jos:
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Bibliografia selectivă concentrată aici cuprinde perioada (19872014) şi include volume de autor, colaborări la volume colective, articole,
studii, material de popularizare, recenzii ş. a.
A. CĂRŢI (unic autor sau în colaborare):
1. Bibliografia vexilologiei româneşti (în colaborare cu prof. univ.
dr. Maria Dogaru), Complexul Muzeal Arad, Arad, 1999, 69 p.
2. Arad, monografia oraşului de la începuturi până în 1989 (cu o
prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu), Edit. Nigredo, Arad, 1999
(coautor), 459 p.
3. Mişca. Studii monografice, Edit. Mirador, Arad, 2004, 153 p. (în
colaborare cu dr. Géza Kovách şi Gheorghe Lazea).
4. * * * De-a lungul frontierei la aniversarea a 10 ani de colaborare
între localităţile de frontieră ale judeţelor Arad şi Bekes (lucrare bilingvă),
Bekescsaba, 2005 * Gyula, 2005, 157 p. (în colaborare cu dr. Peter Hügel,
Dan Demşea, dr. Horia Lascu, Virgil Şerban şi Felicia Oarcea);
5. Sigilii de bresle din Vestul şi Nord-Vestul României (secolele XVIXIX), Edit. Mega (Cluj-Napoca), Arad, 2006, 298 p.
6. Steme ale familiei Mocioni, Edit. Gutenberg Univers, AradRomânia 2008, 118 p.
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7. Sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad şi împrejurimi
(secolele XVII-XIX), Edit. Gutenberg Univers, Arad, 2009, 164 p. (în
colaborare cu Ioan Popovici).
8. Micălaca monografie, Editura Mirador, Arad, 2010, 202 p. (în
colaborare cu Doru Sinaci, Rodica Colta şi Felicia Oarcea).
9. Sigilii de târguri şi oraşe din comitatul Arad şi împrejurimi
(secolele XVIII-XIX), Edit. Gutenberg Univers, Arad 2010, 114 p.
10. Bule de aur emise în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei,
„Vasile Goldiş” University Press Arad 2011, 100 p. (în colaborare cu
Olivian Mureşan).
11. Stemele ţinuturilor României (1938-1940), Editura Gutenberg
Univers, Arad - 2012, 114 p.
B. ARTICOLE ŞI STUDII:
1. Două brăţări de bronz descoperite în cetatea de pământ de la
Sântana, judeţul Arad, în “Crisia”, XVII, 1987, pp. 313-317.
2. Noi descoperiri dacice de la Arad-Micălaca, în “Ziridava”, XVXVI, 1987, pp. 43-54 (în colaborare cu Mircea Barbu).
3. Drapelul Gărzii Naţionale Române a marinarilor de la Pola, în
“Crisia”, XVII, 1987, pp. 345-351. (în colaborare cu Victor Caţavei).
4. Drapelul este însăşi România, file din istoria tricolorului, în
“România Pitorească”, nr. 5 (185), 1987, p. 7 (în colaborare cu dr. Maria
Dogaru).
5. Steagul Societăţii de Ajutor Reciproc “Expresul” a funcţionarilor
C. F. R. - filiala Arad, în “Ziridava”, XV-XVI, 1987, pp. 489-495.
6. Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de la
1918, în “Crisia”, XVIII, 1988, pp. 747-750.
7. Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş,
judeţul Arad, în “Crisia”, XIX, 1989, pp. 435-438 (în colaborare cu Maria
Dogaru).
8. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova, în
“Revista muzeelor şi monumentelor, seria muzee”, anul XXVI, nr. 3, 1989,
pp. 39-42 (în colaborare cu Livia Grozi).
9. Despre steagul românilor din Tălagiu şi Unirea de la Alba Iulia,
în “Arca” (Arad), anul I, nr. 9-10-11, 1990, pp. 12-13.
10. Istoria drapelului Gărzii Naţionale Române a marinarilor de la
Pola, în “Patriotism şi cultură”, Edit. Helicon, Timişoara, 1992, pp. 62-70.
691

11. Valeriu Seredan comandant al Gărzii Naţionale Române a
marinarilor de la Pola, în “Ziridava”, XVIII, 1993, pp. 261-270 (în
colaborare cu Virgil Şerban).
12. Steagul delegaţiei studenţilor de la Institutul Teologic din Arad
purtat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în “Ziridava”, XVIII,
1993, pp. 307-312 (în colaborare cu Natalia Dascăl).
13. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota, în “Ziridava”,
XVIII, 1993, pp. 411-415 (în colaborare cu Natalia Dascăl).
14. Sigiliile oraşului Arad, în “Historia Urbană”, tom. I, 2, Edit.
Academiei Române, 1993, pp. 205-213 (în colaborare cu Maria Dogaru).
15. Cuvânt pentru început de drum la lucrarea întocmită de Veronica
Crişan, Mănăstirea Sfântul Simion Stâlpnicul, Edit. Globus, Bucureşti,
1995, pp. 5-15.
16. Semnificaţia istorică a steagului tricolor românesc din biserica
de la Ţebea, în “Aradul Cultural”, anul II, nr. 1, 1995, pp. 12-14.
17. O insignă din timpul Marii Uniri a românilor din 1918, în
“Aradul Cultural”, anul II, nr. 2, 1995, pp. 4-6.
18. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea, în “Aradul
Cultural”, Anul III, nr. 1, 1996, pp. 31-32.
19. O piesă medalistică dedicată lui Lucian Blaga, în “Centenar
Lucian Blaga (1895-1995)”, Documentar, Alba Iulia, 1996, pp. 85-86.
20. O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiş, în
“Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp. 386-388 (în colaborare cu Natalia Dascăl).
21. O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi, în
“Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp. 389-393 (în colaborare cu Natalia Dascăl).
22. Medalie dedicată lui Ioan Hozan, în “Aradul Cultural” (Arad),
III, nr. 2/1996, p. 42.
23. Inscripţii aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a
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Aspecte ale revoluţiei de la 1848-1849 în localitatea Chirileu
judeţul Mureş
Nicolae Dumbrăvescu,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
Evenimentele de importanţă crucială din istoria popoarelor europene
au cuprins şi i-au însufleţit pe locuitorii din Ardeal. În primăvara „Libertăţii
Popoarelor” în oraşele Transilvaniei, Arad, Timişoara, Oradea, Cluj, Aiud,
Alba Iulia şi Târgu Mureş au avut loc o serie de adunări şi manifestaţii.
„La ideea libertăţii”, după cum aflăm din memoriile lui Isaia
Moldovan preot în Chirileu:[…] „românii n-au rămas neactivi mai ales
inteligenţa şi după ea poporul şi sătul gârbovit sub jugul de fier de seculi
purtat”1. Aşadar mişcare mare s-a produs în întreaga Transilvanie, mai ales
după răspândirea proclamaţiei concepute la Blaj de profesorul Aron Pumnu.
Prin urmare, nici localitatea Chirileu de pe valea Mureşului nu a fost ocolită
de aceste mişcări întrucât de aici era Vasile Moldovan2, unul dintre tinerii
care a răspândit proclamaţia lui Aron Pumnu3.
La sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai pentru a teroriza
populaţia românească din Transilvania se instituie starea de asediu. Groaza
şi revolta au cuprins nu numai ţărănimea ci şi pe intelectualii legaţi de
popor. Ceea ce în acea epocă nu se mai vedea nicăieri în Europa, scria Bariţ
se va vedea în tot cuprinsul Transilvaniei, adică furcile şi spânzurătorile
ridicate în toate comunele, unde se constatase mişcări revoluţionare
româneşti4. Ridicarea furcilor şi a spânzurătorilor nu putea să ocolească nici
Chirileul, întrucât aici erau doi dintre cei mai aprigi susţinători ai cauzei
Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii. Note şi schiţe, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv
de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 21.
2
Pentru mai multe amănunte despre viaţa şi activitatea lui Vasile Moldovan vezi: Nicolae
Dumbrăvescu, „Vasile Moldovan. Prefectul Legiuni a III-a de Câmpie” în Oglinda Literară
Focşani, 2011, nr. 120, p. 7350-7351, şi nr. 121, p. 7630; Paul Abrudan, Prefectul Paşoptist
Vasile Moldovan, Bucureşti, Editura Militară, 1970; Petre Baciu, Prefectul Legiuni a-III-a,
Bucureşti, Editura Litera, 1976.
3
Pentru mai multe amănunte despre implicarea lui Aron Pumnu şi a celorlalţi tineri studioşi
în Blaj în Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania vezi: Iacob Mârza, "Şcolile de la Blaj
si Revoluţia de la 1848 -1849 din Transilvania", în "Omagiu Părintelui Profesor Ioan
Mitrofan la 65 de ani de viata si 35 de ani de preoţie". Coordonator: William A. Bleiziffer,
Cluj-Napoca, "PUC", 2014, p. 301 – 327.
4
Victor Cheresteşiu, Adunarea naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966, p. 385-386.
1
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naţionale: Vasile Modovan şi Ioan Oros alias Rusu5. Astfel, în dimineaţa
zilei de 8 mai 1848, după cum scrie Vasile Moldovan în memoriile sale,
soseşte solgăbirăul Mandras Gabor, dând grabnică poruncă să se adune toţi
locuitorii satului Chirileu. Solgăbirăul citeşte în mijlocul mulţimii adunate în
grabă decretul, prin care erau obligaţi să ridice furci în mijlocul satului,
spunând după cum scrie acelaşi memorialist că de azi înainte cei ce au turbat
ţara, de se vor mai afla agitând în trei zile, unde vor fi prinşi for fi traşi sus
pe furci6. Neavând de ales, locuitorii din Chirileu se adună în mijlocul
satului la curtea unui locuitor mai înstărit care a dat doi brazi pentru a fi
ridicate furcile. Aici, după cum scrie Vasile Moldovan, s-au făcut multe
glume unele mai înghimpătoare decât altele. La asfinţitul soarelui furcile
sunt duse în locul indicat de solgăbirău într-un marş triumfal. Aici, după
cum scrie memorialistul mureşean oamenii au strigat din mai multe părţii
„[…] că de acele furci să aibă parte cei care au poruncit să le ridice”7.
Astfel de „blesteme” nu sunt specifice doar locuitorilor din Chirileu şi în
Vidrăsău, o altă localitate de pe valea Mureşului; preotul satului a spus
locuitorilor, am putea spune noi sub formă de „blestem” următoarele:
„Veniţi, că vă dau eu lemne, căci şi aşa pe acele furci nu se va spânzura
nimeni, mai înainte de a-se spânzura un ungur”8. Iată cum observăm că deşi
au fost ameninţaţi că vor pieri pe furci, totuşi teama nu a fost pe atât de mare
pe cât credeau autorităţile maghiare, mulţi dintre ei au trecut de mai multe
ori pe sub furci pentru a se obişnui cu ele.
Dorinţa de a înălţa naţiunea română cel puţin pe aceiaşi treaptă cu
celelalte naţiuni din Transilvania nu i-a lăsat indiferenţi nici pe locuitorii din
frumoasa localitate de pe Mureş. Astfel că la îndemnul şi sfaturile lui Vasile
şi Isaia Moldovan locuitorii Chirileului se hotărăsc să-i urmeze pe cei doi la
Adunarea de la 3/15 mai de la Blaj, chiar dacă în sat furcile erau ridicate.
Aşadar că în dimineaţa zilei de 12 mai după cum scrie Vasile Moldovan în
memoriile sale: „Poporul s-a adunat în număr mare iar la orele 11 când am
ieşit cu căruţa din curte abia am putut străbate până în mijlocul satului
unde am ţinut o cuvântare unde am chemat ca martor pe Dumnezeu, că noi
Pentru mai multe amănunte despre viaţa şi activitatea lui Ioan Oros alias Rusu vezi:
Nicolae Dumbrăvescu „Ioan Oros alias Rusu o viaţă, o istorie, un destin”, în Sententia,
Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2013, p. 61-78; Maria Totu (coordonator), Bărbaţi
ai datoriei 1848-1849. Mic Dicţionar, Bucureşti, Editura Militară 1984, p. 244-245. Ioan
Chiorean „Ioan Oros (Rusu)”, în Profiluri Mureşene, vol. I, Târgu Mureş 1971, p. 81-90;
Vasile Netea, „Un memorialist paşoptist. Ioan Oros alias Rusu”, în Studii, Revista de
Istorie, Tomul 22, nr. 3, 1969, p. 517-529.
6
Vasile Moldovan, Memorii din 1848-49, Braşov, Editura A. Mureşianu, 1895, p. 35.
7
Ibidem, p. 36.
8
Ibidem, p 43.
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nu avem nici un cuget de duşmănie faţă de naţiunile conlocuitoare”9. Prin
urmare observăm o mobilizare extraordinară a locuitorilor din Chirileu, la
fel ca în majoritatea satelor transilvănene, precum şi lipsa de teamă şi
susţinerea necondiţionată a tinerilor revoluţionari din Chirileu în special şi a
celor de pe valea Mureşului în general.
După adunarea de la 3/15 mai de la Blaj lucrurile se mai liniştesc în
localitatea Chirileu, însă totuşi teama persista în rândul oamenilor, mai ales
a conducătorilor locali în speţă Vasile Modovan şi Ioan Oros alias Rusu,
care după cum scrie fostul prefect al Legiunii a III-a de Câmpie în
memoriile sale: „[…] nu am mai dormit nici o noapte în sat ci pe câmp când
într-o parte când în alta a hotarului”10.
Desfiinţarea iobăgiei mai mult forţată în Dieta de la Cluj nu avea
cum să treacă neobservată în Chirileu, întrucât cei doi conducătorii ai
revoluţiei Vasile Moldovan şi Ioan Oros alias Rusu s-au informat din ziare
precum Gazeta Transilvaniei şi Organul Luminării şi au proclamat pentru
18 iunie 1848 o adunare în Chirileu pe locul numit Unghiul Tatălui pentru a
se vesti ştergerea iobăgiei. Aici s-a ţinut o mare sărbătoare la care după cum
scrie Isaia Moldovan: „S-a tăiat un berbec sătesc pe care-l cuprinseră
domni din Vidrăsău, pe care însă noi l-am reîncorporat, purtând ciuhe, ca 2
care de sălcii, plopi şi alte crengi verzi, s-au împlântat de două părţi de
drum, până la locul destinat adunării. S-a făcut din crengi verzi o poartă de
triunf, împodobită cu covoare, aici s-a săvârşit sfinţirea apei, în prezenţa
unei mari mulţimi de popor din satele învecinate ca St. Mărghita, Seuşa,
Molonfalău, Nirăşteu, Cerghizel, Mediaşfaleu, ca la 6-700 de oameni. După
sfinţirea apei s-a stropit poporul şi i s-a publicat ştergerea iobogiei. Aveam
muzicanţi, apoi două butoaie cu bere şi unu cu vin, oamenii s-au prevăzut
cu de ale mâncării şi aşa ne-am petrecut toată ziua în cântări şi voie bună11.
Către amiaza acestei zile istorice pentru naţiunea românească din
Transilvania soseşte în Chirileu şi solgăbirăul Mandras Gabor, pentru a vesti
ştergerea iobăgiei; însă, este întâmpinat cu huiduieli, şi în căruţa sa, s-au
aruncat cu pietre, fapt ce a atras şi mai mult atenţia autorităţilor maghiare.
Manifestările din Chirileu nu a fost singulare, ci se înscriu în cadrul
mai larg de manifestări ce au avut loc în Câmpia Transilvaniei cu ocazia
desfiinţări iobăgiei. Astfel de manifestări au mai avut loc în localităţile
Bărboşi şi Măiereni din comitatul Turda şi Racoşul de Jos în comitatul Alba

9

Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 60.
11
Isaia Moldovan, op. cit., p. 24.
10
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de Sus12. Au existat şi cazuri când la serbările populare prilejuite de
încetarea slujbelor iobăgeşti, alături de ţărani au participat şi stăpâni lor. În
secuime, de exemplu, contele Bethlen János junior au asistat la petrecerile
organizate de proprii săi iobagi şi nu s-a sfiit să ocupe loc la masă alături de
ei. Participări asemănătoare au avut loc şi în comitatul Hunedoarei din
partea familiei Nopcea13. După manifestările prilejuite de desfiinţarea
iobăgiei de pe „Câmpul Libertăţi”, lucrurile par că se liniştesc în Chirileu,
însă după cum ne spune Isaia Moldovan: era doar liniştea dinaintea furtunii,
întrucât ungurii se înarmau ba mai mult li se permisese să îşi facă şi armată
proprie din voluntari, însă aceştia nefiind suficienţi, autorităţile maghiare au
început să facă recrutări, fără a fi în vreun fel împiedicaţi de autorităţile
imperiale, întrucât în urma decretării unirii Transilvaniei cu Ungaria au
intrat în vigoare şi în Ardeal legile de recrutare propuse de Kossuth Lájos la
11 iunie 1848, spre a fi votate de dieta Ungariei în care se prevedea
mobilizarea unui contingent de 200000 de ostaşi14.
În aceste condiţii se deplasează şi în Chirileu o comisie de recrutare
la începutul lunii septembrie, care fusese anunţată în prealabil după cum
scrie Vasile Moldovan, de judele comunal. Locuitorii micuţei localităţi de
pe valea Mureşului se revoltă la aflarea veşti că maghiari recrutează tineri
români pentru armata lor, fiecare având propuneri una mai revoltătoare
decât alta. Spre exemplu, unii locuitori după cum scria Vasile Moldovan
erau de părere să iasă tot poporul în capul satului, şi să nu sufere pe membrii
comisiei nici măcar să intre în sat; alţii însă susţineau, să lase comisia să
intre în sat, dar să nu-i îngăduie să conscrie nici un fecior, ci să răspundă că
de va veni Împăratul, vor merge cu toţii, dar pe feciorii români nu-i dau
cătane lui Kossuth15. Prin urmare, observă şi în rândurile locuitorilor din
Chirileu la fel ca la toţi românii din Transilvania o loialitate faţă de
Împăratul de la Viena, aşa cum juraseră pe Câmpia libertăţii de la Blaj şi o
ură nemărginită faţă de autorităţile revoluţionare maghiare, care hotărâseră
unirea forţată a Transilvaniei cu Ungaria prin dieta de la Cluj din primăvara
anului 1848.
Nicolae Dumbrăvescu, Ziua de 18 iunie 1848 reflectată în paginile memorialiştilor
mureşeni Isaia Moldovan, Vasile Moldovan şi Ioan Oros alias Rusu în „Nicolae
Dumbrăvescu (coordonator) „Tinerii istorici şi cercetările lor”, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2014, p. 102-103.
13
Liviu Botezan, Participarea ţărănimii din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş la
Revoluţia de la 1848 pentru desfiinţarea Iobăgiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p.
666.
14
I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, Bucureşti, 1969, p. 171
15
Vasile Moldovan, op. cit., p. 61-62.
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Comisia soseşte în sat cam la ora două după amiază, în timp ce în sat
era o mare zarvă. Despre zarva creată de acest eveniment ne aminteşte şi
preotul din Chirileu Isaia Moldovan care scria: „În 4 septembrie ne
pomenim în Chirileu cu o comisie recrutatoare numai civilă, nu şi militari
mixtă cum fusese cea din anul 1847. Comisia vine la casa parohială cu
viceşpanul Gaál Miclos, solgăbirăul Mandras Gabor şi Zeik Laszlo. Intră în
casă îşi dau solia, căruţa le-a rămas cu caii prinşi în curte. S-a adunat popor
fără distingere de sex şi etate, de s-a umplut curtea şi casa, încât nu te puteai
întoarce”16. În momentul sosirii comisiei de recrutare, tensiunea atinge cote
maxime întrucât locuitorii din Chirileu vor încerca să-i determine pe
membrii comisiei recrutatoare să părăsească cu orice preţ localitatea, fără a
conscrie vreun tânăr român. În aceste condiţii locuitorii din Chirileu vor
începe să strige lozinci împotriva autorităţilor maghiare precum: „Nu ne
dăm feciorii cătane lui Kossuth”17 ori „O dată cu capul ne dăm feciorii
cătane lui Kossuth dar de ne va porunci împăratul, nu numai feciorii îi dăm,
dară şi noi mergem cu toţii”18.
Vuietul creat de locuitorii din Chirileu, care erau în curtea şi în tinda
casei lui Isaia Moldovan, precum şi aroganţa solgăbirăului, face conflictul să
degenereze după cum sesizează însăşi preotul din Chirileu: „Era o zarvă, un
haos, o învălmăşeală, feţe posomorâte, furioase, când la pus păcatele pe
solgăbirău de s-a amestecat între popor. O clipă numai şi picioarele i-au
ajuns la grindă, când a căzut jos, toate hainele de pe el erau sfârtecate” 19.
Prin urmare, din scrierile preotului din Chirileu putem observa aroganţa
autorităţilor maghiare, precum şi curajul românilor de a înfrunta, prin orice
mijloace, autorităţile maghiare. Aceeaşi atmosferă este creată şi de Vasile
Moldovan, care scria la aproape o jumătate de secol de la acest eveniment:
„Solgăbirăul lovit în ambiţia sa, de care fiinţă omenească nu a îndrăznit încă
a se atinge, a dat să iasă afară spre a restabili ordinea. Eu încă i-am urmat
spre a-i veni într-un ajutor la acest propus. Însă tupeul lui cel nenorocit, sau
mai bine zis, fudulia lui cea fără margini, nu l-a lăsat chiar nici în aceste
momente critice a se încorda după împrejurări şi a încerca molcomirea
tumultului cu blândeţe, ci ieşind în tindă, vru să tragă o palmă unui fecior,
pe care l-a văzut mai de aproape strigând. Intenţia lui însă a avut efectul, că
pe când am sosit şi eu în tindă, picioarele solgăbirăului le vedeam zburând
de pe podele, şi când a căzut jos, se părea, că de când e lumea n-a mai avut
16

Isaia Moldovan, op. cit., p. 26.
Ibidem, p. 26.
18
Vasile Moldovan, op. cit, p. 6.
19
Isaia Moldovan, op.cit., p. 26.
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haine pe el”20. Astfel, cunoscând evenimentele de pe întreg cuprinsul
Transilvaniei din toamna anului 1848, putem evidenţia două aspecte extrem
de importante care au dus la starea conflictuală dintre autorităţile maghiare
şi locuitorii din Chirileu. Pe de o parte, izbucnirea nervoasă a locuitorilor de
aici, la aflarea veştii că se fac recrutări pentru armata maghiară, iar pe de
altă parte, recrutările erau făcute abuziv, întrucât legea nu era sancţionată de
Împăratul de la Viena. Prin urmare, pot concluziona că vina izbucnirii
acestui conflict le aparţine ambelor tabere, fapt ce îl sesiza şi Isaia
Moldovan în momentul redactării memoriilor sale21.
Conflictul din Chirileu dintre săteni şi comisia de recrutare nu este
unul singular, astfel de conflicte petrecându-se şi în alte localităţi de pe
valea Mureşului in special, şi din întreaga Transilvanie în general. „Aşadar,
comisia de recrutare din satele Păsăreni, Bozed si Săbăd informa că au
întâmpinat împotriviri la Săbăd, locuitorii satului declarând cu toţii, într-un
cuvânt, că mai bine ar muri decât să-şi dea fii cătane, astfel încât nici un
tânăr nu s-a prezentat în faţa comisiei de recrutare. După părerea lui Rosznái
János şi a comisiei de recrutare, preotul unit de acolo Vasile Pop era
povăţuitor la agitaţie. La Porumbeni, în timp ce se desfăşura conscrierea
recruţilor români, Oltean Gavril şi curatorul suprem, român, i-au declarat
mincinoşi şi înşelători împiedicând citirea protocolului, nedorind să îşi
înscrie copii. De asemenea, nici locuitorii din Bozed nu sau prezentat în faţa
comisiei motivându-şi atitudinea prin faptul că nu a fost poruncită de
împărat”22. Astfel, putem observa că tensiuni nu au existat doar în Chirileu
ci pe întreg spaţiul transilvănean. Prin urmare putem concluziona că
recrutările pentru armata maghiară de o rezistenţă dârză şi generalizată
cuprind atât satele transilvănene cât şi pe cele din Banat şi Parţium. Ba mai
mult, pentru a asigura o contrapondere campaniei de recrutări abuzive, spre
sfârşitul lunii septembrie, românii începură a se înrola la Năsăud, în armata
imperială mobilizată de colonelul Urban, fiind convinşi că ea este opusă
armatei „domnilor”.
Pentru a-i pedepsi pe locuitorii ce se opuseseră recrutărilor pentru
armata maghiară, autorităţile trimit pe capul locuitorilor din Chirileu o
campanie de cătane din regimentul Carol-Ferdinand. Soldaţi acestei
campanii erau hrăniţi din gospodăriile oamenilor cu carne, pâine şi vin.
Conducătorii acestei campanii îi jigneau în fel şi chip pe locuitorii din
20

Vasile Modovan, op. cit., p. 64-65.
Nicolae Dumbrăvescu, „Recrutările pentru armata maghiară din toamna anului 1848
reflectate în memoriile lui Isaia Moldovan”, în Oglinda Literară, nr. 141, p. 9535.
22
Ana Hancu „Opoziţia românilor din Scaunul Mureş faţă de recrutările militare din
toamna anului 1848” în Marisia, Târgu Mureş, 2009, nr. 19, p. 25.
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Chirileu, încercând prin diverse mijloace să-i determine pe oameni să spună
cine a fost agitatorii din ziua recrutărilor după cum aflăm din memoriile lui
Isaia Moldovan: „Cine v-a învăţat cioarelor să faceţi una ca aia? Daţi-l
afară şi nu aveţi nici u rău; daţi gălbeaza din voi cioarelor, că de nu aici
vom ierna”23.
Organizarea celei de a treia adunări de la Blaj, la care românii au
venit înarmaţi a creat panică în rândurile autorităţilor maghiare, fapt ce va
face ca locuitorii din micuţa localitate de pe Mureş să scape de cătanele
ungureşti întrucât acestea au fost deplasate spre Blaj. Aici se hotărăşte
înarmarea poporului din toată Transilvania şi înfiinţarea de legiuni în stare
să lupte pentru libertatea şi afirmarea naţiunii române din Ardeal. În urma
acestei adunări se înfiinţează 15 legiuni, după cum urmează : legiunea I
avândul de prefect pe Ioan Axente Sever, cuprinzând districtul Blajului; a
doua sub prefectul Moldovan Vasile având sediul în Chirileu; cea de a III-a
în Iernut avândul prefect pe Florian Micaş, va îngloba ţinutul mureşului. A
IV-a era sub conducerea lui Alexandru Bătrâneanu şi avea misiunea să
organizeze Câmpia. A V-a era în Solnocul interior avându-l ca prefect pe
locotenentul Grigore Mihăilăşiu. A VI-a se găsea în districtul Chioarului tot
sub conducerea unui ofiţer imperial al lui Atanasie Moţiu Dimbu. A şaptea
şi a opta erau în judeţele Dăbâca şi Cluj, unde din cauza că erau controale
din partea autorităţilor maghiare s-a amânat deocamdată constituirea
legiunilor. A IX-a se întindea peste tot complexul Munţilor Apuseni sub
conducerea lui Avram Iancu şi Simeon Balint. A zecea legiune îi aparţinea
prefectului Ioan Buteanu în judeţul Zarand. A XI-a din judeţul Hunedoara
era dată sub conducerea lui Nicolae Solomon. A XII-a este legiunea lui
Constantin Romanul proiectată în ţinutul Reghinului. Următoarea, cea de a
treisprezecea cuprindea districtele Sibiului şi Făgăraşului fiind condusă de
Iovian Brad. A XIV sub prefectul Eliseu Armatu îngloba comunele
româneşti din judeţul Albei Superioare, iar a XV-a va fi legiunea prefectului
Ioan Bran din Ţara Bârsei24.
După ce cătanele ungureşti părăsesc Chirileul, aici se instalează o
perioadă de linişte, liniştea dinaintea furtunii am putea noi spune azi, după
ce cunoaştem cele ce au urmat în toamna şi iarna anilor 1848-1849. În
această scurtă perioadă de linişte Vasile Moldovan a încercat să îşi
organizeze Legiunea a III-a de Câmpie a cărui prefect era, avândul de mare
ajutor în acest demers pe Ioan Oros alias Rusu.
23

Isaia Moldovan, op. cit., p. 26.
Silviu Dragomir, Studii privind istoria Revoluţiei române de la 1848. Ediţie îngrijită,
introducere, note şi comentarii de Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p.
186.
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Legiunea a III-a de Câmpie condusă de Vasile Moldovan cu sediu în
Chirileu a fost printre primele organisme politico-militare apărute după ce-a
de a treia Adunare naţională de la Blaj alături de legiunea I Blăjană condusă
de Axente Sever, Legiunea Auraria Gemina condusă de Avram Iancu, şi de
legiunea Campresta Câmpiei condusă de Alexandru Bătrâneanu25.
În organizarea legiunii a III-a de pe Câmpie, ce îşi avea sediul în
localitatea supusă cercetării noastre, i-a avut de mare ajutor pe lângă
viceprefectul Ioan Oros alias Rusu, tribuni: Florian Lăscudean din
Cucerdea, pe Iacob Oltean din Vaidei, pe Alexandru Pop din Sânpaul, pe
Petru Bonta din Seuşa şi Iosif Tămâşiu din Sânmărghita. În ceea ce priveşte
întinderea legiunii conduse de Vasile Moldovan, aceasta se întindea de la
Căpâlna de jos până la Sângeorgiu de Pădure şi satele de pe Mureş dintre
Vidrăsău şi Iernut26.
La 15 octombrie are loc adunarea de la Lutiţa convocată de emisarul
koşutist Berczenczei şi condusă de Miko Imre cel care susţinea că de faţă sar fi aflat 60000 de secui (ceea ce, evident era exagerare). Între 16 şi 18
octombrie se ia hotărârea de a se răsturna Monarhia, a se lichida rezistenţa
trupelor austriece şi a românilor. Atmosfera de teroare era atât de mare la
Lutiţa, afirma George Bariţiu, încât au fost obligaţi la acel jurământ de
credinţă faţă de guvernul maghiar (care în realitate nu exista ci era doar acel
Comitet de apărate dirijat de Kossuth Lájos), până şi ofiţerii germani în
frunte cu colonelul Dorschner27.
După adunarea secuilor din 15-18 octombrie de la Lutiţa se
dezlănţuie teroarea asupra satelor de pe valea Mureşului, întrucât maghiarii
plecând de la adunarea lor încep să jefuiască şi să incendieze tot ce le ieşea
în cale. Aşadar, după cum aflăm dintr-un raport sosit la Comitetul Naţional
Român, în primele patru zile s-au prădat şi aprins 9 sate (între care şi
Chirileul), iar până în 16 decembrie (deci în 7 săptămâni) au fost arse şi
devastate mai mult de 100 de sate româneşti şi săseşti28. Chirileul fiind
una dintre cele 9 sate care au căzut pradă focului în primele patru zile de la
dezlănţuirea tăvălugului secuiesc. Aici au fost distruse gospodăriile a 82 de
familii precum şi biserica satului construită în 1838, după cum aflăm din
raportul trimis de preotul Isaia Moldovan la 5 noiembrie 1849

Liviu Maior, 1848-1849 români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, Editura
Enciclopedică,1998, p. 307.
26
Petre Baciu, op. cit., p. 29.
27
George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvanie pe două sute de ani în urmă , vol. II.
Sibiu, 1890, p. 286.
28
V. Popescu-Râmniceanu, Luptele românilor din Ardeal 1848-49, Bucureşti, 1919, p. 47.
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Circumscripţiei cesaro-crăieşti de la Blaj29. Pentru a oferii o imagine cât
mai clară a pagubelor suferite de locuitorii din Chirileu tipărim următorul
tabel edificator.
Tabel cu pagubele suferite de locuitorii din Chirileu în timpul
Revoluţiei de la 1848-184930
Nume si
prenume
păgubiţi
Chereceş
Izechie

Casă

Sură

1

1

Dălălău
Maxim

1

Dălălău
Simion

Puiată

Şopru

Cucuruz

1

1

-

-

-

-

Dădălău
Dumitru
Deac
Georgie
Pop
Maxim

1

Fân

Vite

Lucruri din
gospodărie

Grâu

4 care

8 care

6 vaci;
3 porci;

25 clăi

2

6 care

7 clăi

3 oi

-

-

-

-

1 oi;

1

-

-

-

3 clăi

-

-

-

-

18 mierţe

-

-

-

-

-

-

-

3 porci;
11 oi;
1 vacă; 4
oi;
3 vaci; 5
oi;

1 plug;
1 grapă;
1război de
ţesut; 3 lăzi;
4 lădoaie;
2 buţi;
1 sanie;
1 căldare
răchiu
2 lăzi;
1 război
ţesut;
2 lădoaie:
bute;
1 căldare
răchiu; toate
hainele din
casă.
1 căldare
răchiu;
1 secure;
toate hainele
5 lăzi;
4 lădoaie
Toate hainele

Muntean
Safta
Mirestean
Iuon

-

-

-

-

2 care

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bucur Ioan

-

-

-

-

2 merţe

-

1 viţel

Muntean
Nistor

-

-

-

-

-

-

Cergizean
Toader

-

-

-

-

6 merţe

-

Cergizean
Ioan

-

-

-

-

-

-

Cherecheş
Ioan

-

-

-

-

-

-

7 oi; 2
boi; 2
porci
6
bovine;
7 oi; 4
porci
3
bovine;
4 oi;
1 vacă; 2
porci

Cânepă
ovăz

40
mierţe;

3 clăi
cânepă

8 clăi;
6 mierţe

2 clăi
cânepă

-

-

5 mierţe

-

1 fier de
plug;
2 ţundre;
toate hainele

8 mierţe

-

1 cojoc;
2 perini
1 căldare
răchiu;
1 coasă;
3 sape

1 merţă
-

1 claie
cânepă
-

1 fier de
plug; toate
hainele
1 pieptar

-

-

-

2 clăi
cânepă

3 pieptare

15 merţe

10 clăi
cânepă

-

-

-

-

-

-

A.N.S.J. Mureş, Fond Prefectura cesaro-crăiască. Comisariatul cercual Târgu Mureş,
dos. 39/1849, f. 1.
30
Ibidem, f. 1-5.

29

711

Chereches
Vasilie

-

-

-

-

-

-

Şeulian
Niculae;

-

-

-

-

-

-

Oros Ioan

-

-

-

-

-

-

Şeulian
Oanea
Bucur Ioan

1

-

-

-

-

-

-

Tot
cucuruzul
-

25 clăi

-

Sas
Nicolae
Cherecheş
Toader
Dălălău
Ioan
Oltean
Teodor
Câmpian
Nicolae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 merţe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cergizean
Şofron

1

1

1

1

-

Moldovan
Ioan
Bucur
Maxim

-

-

-

-

6 merţe

20 de
clăi şi
10
care
-

-

1

-

-

-

50 merţe

-

-

-

-

7 merţe

1

-

-

-

1

1

1

2

7 clăi

Muntean
Gligor

1

1

1

2

20
care

Muntean
Ioan

-

1

1

1

1 car

Dăleleu
Nechita

1

-

2

11 feldere;
90 merţe

Stoica Ioan

1

Dălălău
Ştefan
Cerghizan
Simeon
Văduva
Preoteasa
Muntean
Ianoş

Dălălău
Vasile
Şeulian
Ioan

2
bovine;
1 porc;
2
bovine;
2 porci;
2 oi;
4
bovine;
doi
porci;
1 vacă; 2
porci
1 vacă

Toate hainele

-

.

45 piei de
oaie; toate
hainele

-

-

Toate hainele

-

-

-

52 merţe

Toate hainele

-

3 clăi
cânepă
-

-

-

Toate hainele

17 merţe

-

-

4 porci

1 fier de plug

-

-

2 oi

-

15 merţe

5 vaci
3 porci
2 vaci
4 oi
4 porci
3 bovine
10 oi
2 porci

Fiarele de
plug
1 plug;
1căldare
Toate hainele
Plugul

-

4 clăi
cânepă
-

-

-

Un stog
de grău

-

2 sape

6 merţe

-

1 vacă
3 oi
2 porci
-

-

30 merţe

-

-

5 merţe

-

3 vaci;
4 porci;
3 oi
2 vaci;
3 porci
5
bovine;
18 oi; 2
cai; 10
porci
4 bovine
13 oi
5 porci
2porci

1 căldare;
6 perine;
1 ţol
2 perine;
1 fier de plug
1 sanie;
2 căldari;
4 lazi;
9 lădoaie

50 merţe

2 clăi
cânepă

75 clai

-

4 lazi;
4 lădoaie;
toate hainele
2 lădoaie;
râşniţă;
3 ţundre
2 lădoaie

25
merţe;
31 clăi
25 clăi

-

43
feldere

-

3 ladoaie;
1 bute;
1 căldare;
1 covată;
1 ciubăr;
1 ţundră;
1 pieptar;
7 perine;
1 ţol
1 căldare

20 merţe

-

13 merţe

-

1 car;
1 fier de
plug;
6 lădoaie
1 fier de
plug;
1 căldare;
2 perine;
1 coasă
1 ladă;
1 pieptar

25 clăi

-

-

3 care
şi 15
clăi
-

60 merţe

4 care

2 vaci;
1 porc: 5
oi
2 vaci

70 merţe

-

-

1

1

1

Diac Ioan

-

-

Dălălău
Teodor

-

-

5 bovine
1

2

150 merţe

8 marţe

15
care

2
bovine;
7 porci;
1 iapă
3 bovine

3
bovine;
7 oi;
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-

-

-

-

1

-

Suci Ioan

1

-

Sas Maxim

-

1

Sas Ştefan

-

-

Moldovan
Ioan a lui
Andrei

1

1

Nireştean
Simeon

-

-

Muntean
Mateiu

-

-

Oltean
Macavei
Cerghizan
Simeon

-

-

-

-

20 mierţe

Muntean
Teodor

1

-

70 mierţe

Sas Sandu

1

1

Sas
Dumitru

1

-

Dălălău
Samoilă
Sas Gligor

1

1

-

-

Muntean
Saxon
Oltean
Dumitru

-

-

2 vaci;

-

-

2 vaci;
6 oi;

Bucur
Vasile
Cerghizan
Dumitru

-

-

-

-

Cerghizan
Ioan

1

1

1

1

150 mierţe

16
care

Moldovan
Gligor

1

-

1

1

50 mierţe

9 care

2 mierţe

2 porci

2

300 mierţe

5
bovine;
17 oi; 10
porci;

Buta Toma

-

-

Cherecheş
Ştefan

1

1

1

150 merţe

Cerghizan
Simeon a
lui Ben

3
bovine;
1 porc; 7
oi
1 porc

5 mierţe
1

270 mierţe

2

16
care

3 oi;
4 porci;
3 vaci
5 oi;
2 porci
1 iapă;
1 porc;
29 oi
5
bovine;
4 oi;
2 porc
4
bovine;
4 oi;
1 porc

1

8 care

100 mierţe

1

1 vaca;
1 porc;

9 care

80 mierţe

1 vacă;
2 porci

1
80 mierţe

6 care

6 bovine
1 porc
1 porc

2 cai;
4 porci;
4 boi;
9 oi

20 mierţe

2

2 vaci; 1
porc
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9
bovine;
1 capră;
7 oi
3
bovine;
23 oi;
1 porc

3 lădoaie;
1 bute

90 merţe

1 căldare
răchiu
1 căldare;
două perini

6 merţe

2 cojoace:
6 lepedeie
4 lădoaie;
1 bute; 70
coţi pânză; 3
lepedeie
2 fiare de
plug

30 clăi

1 pieptar

5 mierţe

Război de
ţesut; covată
2 ţundre

10
mierţe
14
mierţe

2 lădoaie;
1 ladă;
1 căldare;
1 ţol;
1 cojoc;
1 pălărie
2 lădoaie;
1 ciubăr;
1 covată
7 lepedeie:
80 coţi
pânză;
1 căldare;
1 bute;
1 covată
2 lădoaie

20
mierţe

1 lădoi;
1 bute
1 ţundră

20
mierţe

40 coţi
pânză;
5 perini

12
mierţe

50
mierţe

9 mierţe
cânepă

3 mierţe
ovăz

7 mierţe
cânepă

8 mierţe
8 cojoace;
2 ţoluri;
2 fiare plug;
5 lepedeie
2 buţi; 2 fiare
de plug

15 merţe
ovăz

2 clăi
cânepă

78
mierţe
45 clăi şi
50 clăi
secară

7 clăi ovăz;

35
mierţe
grâu; 40
mierţe
secară

8 lădoaie;
1 hambar;
2 buţi;
1 război de
ţesut;
2 ţundre;
1 ferăstrău;
1 cojoc

6 mierţe
grâu
60 clăi
grâu

30 mierţe
ovăz

-

-

8 mierţe

2 porci

1 căldare

1

-

90 mierţe

4 oi

Liţ Ioan

-

-

Aldea
Dumitru

1

-

Popa Leon

1

1

Popa
Grigore

1

-

4 lădoaie;
2 buţi;
3 lăzi;
1 ţol
1 pieptar;
1 secure; un
lepedeu
20 coţi
pânză;
2 lepedeie;
1 pieptar;
1 bute;
2 ciubere;
1 covată;
2 lădoaie
6 lădoaie;
1 covată;
1 bute;
4 lepedeie
1 bute;
1 covată;
1 căldare;
6 lădoaie

Deleleu
Simeon a
lui Ioan

-

-

1 porc;

1 ţundră;
1 fier de
plug;

Dălălău
Ioan a lui
Ştefan
Popa
Vasile

-

-

1 vacă

1 ţundră;
2 lepedeie

1

1

9
bovine;
2 porci

10 lădoaie;
3 sănii;
5 buţi;
1 cojoc;
20 coţi
pânză;
1 covată

30
mierţe
grâu; 16
mierţe
secară;
15 clăi
secară

Moldovan
Maria

1

-

10
mierţe
grâu

Dunca Ioan

1

1

1

Muntean
Dănilă

1

-

1

Cherecheş
Iuon a lui
Cioncu
Cherecheş
Teodor aa
lui Mocanu

-

-

3 buţi;
2 lădoaie
4 perini;
1 ţol;
1 cojoc
2 ciubere;
2 buţi;
1 covată;
1 căldare;
2 lădoaie;
5 perini;
2 fiare de
plug;
2 cojoace;
1 pieptar;
1 coasă; 20
coţi pânză
4 lădoaie;
2 buţi;
2 căldări;
2 cojoace;
4 perini
2 perini;
1 cioareci

-

-

3 mierţe
secară

Ioan
Păsăroi
Cherecheş
Vasile

-

-

-

-

15 mierţe

Moldovan

-

-

25 mierţe

2 lepedeie;
20 coţi
pânză;
2 perini
1 car;
1 cojoc
1 cojoc;
1 pernă;
60 coţi
pânză;
2 lepedeie
1 cojoc;

Cerghizan
Ioan a lui
Zaharia
Muntean
Georgie

1 viţel; 3
porci;
70 mierţe

2 care

1 porc

1

60 mierte

6 care

3
bovine;
6 oi;

1

150 mierţe

10
care

2
bovine;
5 oi; 3
porci;

2

2

80 mierţe:
8 care

18
care

30 mierţe

60 mierţe
cucuruz

2

10 care

2 vaci; 1
porc;

20
care

3
bovine;
1 porc;
13 oi;
4 oi;

5 mierţe

2 vaci; 3
oi;
2 vaci;
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1 porc;

40
mierţe
grâu
16
mierţe
grâu
20
mierţe
grâu

5 mierţe
cânepă

4 mierţe
cânepă

30 clăi
grâu
30 clăi
grâu;
60
mierţe
grâu
8 mierţe
grâu;
7 mierţe
secară

40 mierţe
ovăz; 5
mierţe
cânepă

15
mierţe
grâu

80
mierţe
grâu

10 mierţe
ovăz

3 clăi
cânepă

7 mierţe
secară

40

1 şerpar

Sonu
Buta
Dănilă
Sas Ioan a
Calului

-

-

-

-

Şeimuşan
Toader

-

-

Sas
Dumitru a
lui Lirtă

1

-

Isaia
Moldovan

1

1

3 mierţe

1 vacă
10
care

3
bovine;
4 oi
1 vacă; 1
porc

1 car

1

2

mierţe
grâu

7 coţi pânză;
3 sape
1 pălarie

1căldare;
7 perini;
1 ţol

1 porc

70 feldere;
7 care

30
care

8
bovine;
2 cai; 39
oi

1 căruţă;
2 pluguri

9 clăi
grâu;
200
feldere
grâu

Biserica satului ridicată în anul 1838, clopotul, toate cărţile bisericeşti, hainele şi vasele cele sfinte
Total
Pierderi

33

18

23

23

39 care;
2280
mierţe;
81 feldere ;

319
care
77 clăi

156
bovine;
301 oi; 5
cai; 1
capră

432 clăi
grâu;
952
mierţe
grâu;
243
feldere;
grâu; 65
clăi
secară
73
mierţe
secară

32 clăi
cânepă; 30
mierţe
cânepă;
108 mierţe
ovăz; 7
clăi.

Urmărind cu atenţie acest tabel, observăm că pagubele produse de
revoluţionarii maghiarii au fost considerabile şi anume au fost distruse de
flăcări 33 de case, 18 şuri, 23 puiate, 23 de şopruri, 39 care , 2289 mierţe şi
81 feldere de cucuruz, 319 care şi 77 clăi de fân, 156 de bovine, 301 oi, 5
cai, o capră, 432 clăi de grâu, 952 mierţe grâu, 243 de feldere de grâu, 65
clăi de secară, 73 mierţe de secară, 32 clăi cânepă, 30 mierţe cânepă, 108
mierţe şi 7 căi de ovăz.
În urma acestui raport întocmit de preotul satului Isaia Moldovan în
toamna anului 1848, putem costata că satul Chirileu nu a fost mistuit în
totalitate de flăcări aşa cum scriu unii memorialişti precum Vasile Moldovan
sau Ioan Oros alias Rusu, dovadă fiind în acest sens faptul că din cele 82 de
familii care au suferit pierderi materiale în tomna anului 1848, doar la 33
dintre ele le-au ars casele. O altă dovadă în acest sens este şi relatarea lui
Isaia Moldovan despre cum a scăpat tatăl său din mâinile rebelilor: „Tatăl
meu spunea că trecând Mureşul şi fiind cam bolnav s-a pus pe un răzor. Au
venit doi secui i-au tras călţuni, i-au luat şerparul cu 2 taleri ce-i avea la
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sine şi cojocul cel din piele neagră de miel, dar i-au lăsat viaţa. Apoi tatăl
meu sa reîntors în Chirileu şi a locuit la un om căruia nu-i arsese casa”31.
O altă dovadă a faptului că localitatea Chirileu nu a ars în totalitate
este dată şi de relatarea preotului Isaia Moldovan, despre reîntoarcerea sa
acasă, în vara anului 1849: „Ajuns în Ceuaş la socrii mei au venit poporen şi
m-au chemat acasă în mijlocul lor dându-mi sălaş în casa lui Cerghizan
Toader a cărui casă nu arsese în toamna grea din 1848”32.
Prin urmare, am putea concluziona că doar o parte a micuţei
localităţi de pe Mureş a căzut pradă focului şi nu în totalitate, aşa cum ne fac
adesea să credem scrierile memorialistice care abordează aceste triste
evenimente.
În ceea ce priveşte pierderile materiale suferite de locuitorii din
Chirileu, acestea nu s-au datorat doar incendiului, care a mistuit o parte din
localitate, ci şi jafurilor pe care le-au săvârşit revoluţionarii maghiari la
momentul intrării în sat. Dovadă este în acest sens relatările lui Isaia
Moldovan care scria în memoriile sale: „Trecând maghiari Mureşul a găsit
vitele şi oile chirilenilor pe care le-au mâncat în secuime”33. Prin urmare
putem concluziona că ceea ce nu a mistuit focul au luat revoluţionarii
maghiari, in special unelte gospodăreşti, haine, vite si produse alimentare.
Acest mod de a jefui locuinţele rămase pustii ale locuitorilor din
Chirileu nu este unul singular ci în aproape toate satele româneşti din
Transilvania s-a procedat la fel. Însă, în acest studiu vom mai oferi doar un
caz din multitudinea celor asemănătoare cu cel din localitatea de pe Mureş
acela al locuitorilor din Hălmăgel. Aici vitele au fost adunate, sechestrate şi
expediate în Ungaria; pe care nu le-au putut duce, le-au împuşcat în hotarul
satului. Bunurile scăpate de la incendiu împreună cu obiectele gospodăreşti
folositoare cum erau căldările ş.a. le-au adunat şi încărcându-le în care le-au
transportat tot în Ungaria34.
Pe lângă pierderile materiale suferite de locuitorii din Chrileu de pe
urma incendierii şi jefuirii satului de către revoluţionarii maghiari, din
localitatea de pe Mureş, au pierit şi câţiva locuitori după cum vom
observăm din raportul întocmit de preotul satului Isaia Moldovan în anul
1849.

31

Isaia Moldovan, op. cit., p. 36
Ibidem, p. 71.
33
Ibidem, p. 36.
34
Alexandru Filipaşcu, „Descriere întâmplărilor de la începutul revoluţiei din anul 1848 şi
1849 în protoprezbiteriatul Hălmăgiului”, în Transilvania, 1943, nr. 1, p. 47-48.
32

716

Locuitorii din Chirileu morţi în timpul Revoluţiei de la 1848-184935
Nume /Prenume
Buta Irina
Banta Sia
Muntean Dănilă
Stoica Matei
Oros Ioan
Sas Maxim
Muntean
Deleleu Samoilă
Deleleu Dumitru
Sas Andronica
Şeulianu Oanea
Nireştian Iovu

Data morţii
23 octombrie
1848
23 octombrie
1848
25 octombrie
1848
25 octombrie
1848
5 martie 1849
-

Văduve rămase
-

Orfani rămaşi
-

-

-

Letiţia

3

Oltean Maria

1

Sandu Maria
Marina Bota
Costea Ana
Bercea
Banţa Ana

4
6
3
4
4

Urmărind cu atenţie raportul întocmit de preotul Isaia Modovan,
constatăm ca din Chirileu au pierit 12 dintre care 9 bărbaţi şi trei femei.
Dintre cele 12 persoane decedate în timpul Revoluţiei la cinci dintre ele
observăm că preotul satului reuşeşte să ne dea şi data morţii, aceasta
coincizând cu data pătrunderii revoluţionarilor maghiari în sat. În ceea ce
priveşte felul în care au fost ucişi conlocuitorii săi, Isaia Moldovan ne
spune în memoriile sale următoarele: „Cel dintâi pierit a fost cumnatul meu
Dănilă, moşul lui Dănilă Muntean, azi notar în Cuciu, apoi Stoian Mafteiu,
care a ieşit beat înaintea celor ce veneau de către St. Paul. Au mai omorât
ungurii două babe bătrâne de câte 80 de ani. Aceste babe şedeau în două
care, pe lăzile ce erau în car şi, nevrând a se scoborî, le-au tocat în cap”36.
Din această descriere a lui Isaia Moldovan putem să concluzionăm ca
„rebelii maghiarii” nu au ţinut cont de etate şi sex, şi au jefuit şi ucis tot ce
le-a ieşti în cale.
În ceea ce priveşte ceilalţi morţi din Chirileu în timpul Revoluţiei,
Isaia Moldovan nu ne mai oferă data morţii cu excepţia juratului Ioan
35
36

A.N.S.J Alba, Fond Mitropolia unită Blaj, dosar nr. 339.
Isaia Moldovan, op. cit. p. 36.
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Oros,37 care se pare că a murit în 5 martie 1849. Cu toate că din acest raport
lipsesc amănuntele despre felul când şi cum au murit ceilalţi 7 locuitori,
totuşi răsfoind paginile de memorialistică vom constată că aici ne oferă
informaţii despre felul în care au pierit ceilalţi locuitori din Chirileu: „De la
poporeni mei am aflat că la sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie,
venind nişte venetici cum le ziceau ei acum jefuitorilor, au împuşcat pe
judele Sas Maxim şi pe juratul Oros. Cu altă ocaziune au dus cu sine acei
venetici, alţi şapte inşi, pe care nu se ştie unde iau omorât căci nu s-au mai
întors”38.
Cercetând atât raportul întocmit de Isaia Moldovan în toamna anului
1849, precum şi amintirile sale despre Revoluţie, putem constata că numărul
morţilor este acelaşi însă ne-am putea întreba de ce nu prezintă şi cauzele
pentru care au fost ucişi cei 12 oameni, aşa cum o face în memoriile sale?
Cel mai probabil în momentul în care a întocmit acel raport preotul din
Chirileu nu avea cunoştinţă de felul în care au murit cei 12 conlocuitori ai
săi. Tristul lor sfârşit l-a aflat cel mai probabil în anii ce au urmat de la
apropriaţii acestora sau tovarăşi de arme, întrucât consider că dacă l-ar fi
ştiut, cu siguranţă îl scria în acel raport pentru a scoate şi mai mult în
evidenţă barbariile pe care le-au săvârşit revoluţionarii maghiari. Tot din
acelaşi raport întocmit de preotul satului Isaia Moldovan aflăm că în urma
morţii celor 12 persoane în decedate au rămas 7 văduve şi 25 de orfani.
În concluzie cercetarea de faţă aduce în faţa istoricului în special şi a
cititorului obişnuit în general aspecte mai puţin cunoscute despre Revoluţia
de la 1848-1849 de pe câmpia Transilvanie mai exact din localitatea
Chirileu. Investigaţia a fost concepută ca o micromonografie bazată pe
studiul puţinelor izvoare documentare dar şi pe baza izvoarelor narative
(memorii) într-o interpretare personală imaginea dură dar obiectivă,
necenzurată şi neautocenzurată a Revoluţiei de pe valea Mureşului mai
exact din Chirileu.
Prin urmare, am putea să concluzionăm că Revoluţia de la 18481849 a fost un eveniment măreţ şi tragic în acelaşi timp pentru locuitorii din
Chirileu şi pentru cei din întreaga Transilvanie, la care a participat şi mulţi
tineri.39 Măreţ deoarece pentru români era momentul istoric al renaşterii lor
37
Acest Ioan Oros nu are nici o legătură cu fostul viceprefect al legiuni Cetăţii de Baltă
Ioan Oros alias Rusu.
38
Isaia Moldovan, op. cit., p. 71-72.
39
Pentru mai multe amănunte despre participarea tinerilor la Revoluţia de la 1848-1849 din
Transilvania vezi: Alin Bogdan Florea, Activism şi implicare politică. Tineri români în
Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania. Teză de doctorat. Coordonator ştiinţific: Prof.
univ. dr. Iacob Marza, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2013. Idem „Tineri şi
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naţionale, devenind conştienţi de drepturile şi forţa lor. Tragic pentru că
preţul trezirii a fost prea mare, datorită războiului civil de eliberare naţională
sângeros şi devastator.

istoria. Tineri la 1848-1849 în Transilvania”, în B.C.Ş. S., Alba Iulia, 2005, p. 103-107;
Idem, „Tineri români ardeleni în Revoluţia de la 1848-49”, în B.C.Ş.S., Alba Iulia, 2004, p.
119-121.
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Augustin Mureşan, Stemele ţinuturilor României (1938-1940),
Editura Gutenberg Univers, Arad, 2012, 113 p.
Laurenţiu-Ştefan Semckovics
Autorul
lucrării,
Augustin
Mureşan, este doctor în istorie, membru
al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie,
filiala
Cluj-Napoca,
membru fondator al Societăţii Române
de Vexilologie, membru activ al
Institutului Român de Genealogie şi
Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi.
Domnia Sa este autorul mai multor cărţi,
între care Sigilii de bresle din vestul şi
nord-vestul României (secolele XVIXIX), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006,
Steme ale familiei Mocioni, Editura
Gutenberg Univers, Arad, 2008, Sigilii
de târguri şi oraşe din comitatul Arad şi
împrejurimi
(secolele
XVIII-XIX),
Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010,
precum şi a peste 95 de studii şi articole din domeniul istoriei şi al ştiinţelor
auxiliare ale istoriei, heraldica, sigilografia, genealogia, medalistica şi
vexilologia, publicate în mai multe reviste.
Cartea are în compunere Cuvânt înainte, în care se precizează ce
tratează volumul, adică stemele celor 10 ţinuturi ale României întregite,
Argeş, Crişuri, Dunării, Jiu, Marea, Mureş, Nistru, Prut, Suceava şi Timiş,
structura şi scopul, precum şi mulţumirile adresate celor care au acordat
sprijin la apariţia acestei lucrări (pp. 7-9).
În continuare, urmează capitolul I, Ţinuturile României (19381940). Cadru general istoric şi geografic, în care sunt menţionate
împrejurările în care s-au format, cadrul legal, judeţele care compuneau cele
10 ţinuturi (pp. 10-20).
Capitolul al doilea, Stemele ţinuturilor României (1938-1940),
cuprinde analiza acestor steme în conformitate cu normele heraldice, adică
a scuturilor şi partajarea lor, a cromaticii, pieselor şi figurilor heraldice
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naturale şi artificiale, a coroanei de oţel a României şi a decoraţiei „Crucea
Trecerea Dunării” (pp. 21-34).
În capitolul al treilea, cel mai amplu, Descrierea stemelor, autorul
blazonează aceste steme, prezentate în ordine alfabetică, adăugând
descrierile din „Monitorul Oficial” nr. 34 din 10 februarie 1939, cotele
acestora din fondul Comisia Consultativă Heraldică aflat în depozitele
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, precum şi referinţele
bibliografice. De asemenea, fiecărei steme de ţinut i se prezintă semnificaţia
elementelor însumate (pp. 35-55).
Urmează concluzii (pp.56-57), abrevieri (p. 58) şi un glosar care
conţine, în special, termeni heraldici şi care vine în ajutorul cititorului mai
puţin avizat, ajutându-l să înţeleagă semnificaţia fiecărui element din
compoziţia acestor steme (pp. 59-66).
Lucrarea este însoţită de rezumat în limba engleză (pp. 67-76), de
bibliografie selectivă (pp. 77-80), de lista ilustraţiilor (pp. 81-82), de album
heraldic unde sunt prezentate reproducerile color ale stemelor în cauză (pp.
83-103), de anexe ce cuprind harta ţinuturilor României şi tabel cu
organizarea administrativă a României, preluate din Enciclopedia României,
vol. II, 1938, şi Decretul regal din 13 decembrie 1938 cu aprobarea
stemelor ţinuturilor României, preluat din „Monitorul Oficial” nr. 34 din 10
februarie 1939 (pp. 105-111). Privită în integralitatea sa, lucrarea este un
valoros instrument de lucru care vine atât în sprijinul cititorilor pasionaţi de
heraldică, cât şi al celor interesaţi de a cunoaşte stemele ţinuturilor
României (1938-1940) şi semnificaţiile lor.
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Hans Bergel, O viaţă de muzician: Erich Bergel, Bucureşti,
Fundaţia Academia Civică, 2013, 143 p.
Iuliu-Marius Morariu,
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Între lucrările de ultimă oră editate de
către Fundaţia Academia Civică, o instituţie
celebră datorită preocupărilor pe care le are
pentru cercetările privitoare la perioada
comunistă, se numără şi biografia dirijorului şi
compozitorului Erich Bergel, scrisă de fratele său
Hans. Apărută în colecţia Interval1, alături de alte
opere ce vorbesc fie despre deportare2, fie despre
experienţa carcerală3, cartea se constituie
depotrivă într-un pios omagiu adus personalităţii
muzicianului, şi într-o restituire a unui episod
valoros din istoria muzicii româneşti în

comunism.
Lucrarea este precedată de un cuvânt al editorului, Romulus Rusan,
(pp. 5-8), care mărturiseşte că, într-un mod special, i-a cunoscut atât pe
autorul volumului, cât şi pe muzician4 şi prezintă succinct itinerariul
biografic al muzicianului şi de un cuvânt înainte semnat de îngrijitorii ediţiei
germane (pp. 11-12), care insistă asupra valorii pe care o dă volumului,
prezenţa ca autor a fratelui compozitorului: ,,Pe paginile care urmează
scriitorul Hans Bergel (n. 1925) schiţează portretul dirijorului şi
muzicologului Erigh Bergel (1930-1998), fratele său mai tânăr. Îşi numeşte
1

Cf. Romulus Rusan, ed., Books edited by the International Centre for studies about
communism, Bucharest, Civic Academy Foundation, 2013, pp. 45-47.
2
Elena Sprijavca, Munci şi zile în Bărăgan, col. ,,Interval”, vol. 1, Bucureşti, Fundaţia
Academia Civică, 2011; Vasile Gh. Baghiu, Prizonier în URSS, col. ,,Interval”, vol. 3,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2012.
3
De exemplu: Dorina Potârcă, Amintirile unui element dubios, col. ,,Interval”, vol. 2,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2011.
4
,,I-am cunoscut pe amândoi. Pe scriitorul Hans Bergel din cărţi. Pe dirijorul Erich Bergel
din concerte”. Hans Bergel, O viaţă de muzician: Erich Bergel, col. ,,Interval”, vol. 4, trad.
Alina Graţiana Pop, ed. Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2013, p. 5.
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însemnările ,,notiţe biografice personale”, sugerând lipsa de completitudine
şi subiectivitatea acestora. Însă cine ştie mai multe decât propriul frate
despre dirijorul de renume mondial şi totodată atât de preţuitul cercetător
al operei lui Bach? Timp de o viaţă legaţi unul de celălalt în suişuri şi
coborâşuri, triumfuri şi înfrângeri, cu o intensitate a înrudirii sufleteşti care
nu se întâlneşte în fiecare zi, nimeni altul nu a pătruns atât de adânc în
aventuroasa existenţă a muzicianului care a cutreierat fără odihnă lumea, a
omului de ştiinţă pasionat până la obsesie” (p. 11).
Urmează apoi prezentarea propriu-zisă a biografiei, care, spre
deosebire de alte lucrări, nu este segmentată în capitole, ci se derulează în
secvenţe inegale, intermediate uneori de puncte de suspensie, sau de câte un
asterix. În cadrul ei, Hans Bergel prezintă, respectând ordinea cronologică a
desfăşurării evenimentelor, biografia autorului, insistând atât asupra
evenimentelor dureroase, greu de uitat, cât şi asupra momentelor de triumf
de care a avut parte compozitorul.
În partea de început, el vorbeşte despre grija părinţilor muzicianului
pentru educaţia muzicală a copiilor. Pasajul impresionează atât datorită
măestriei descrierii, cât şi datorită celor prezentate, fapt pentru care îl redăm
aici: ,,Spaţioasa casă a familiei Bergel din fosta Strada Podului din Râşnov,
astăzi strada Mihai Viteazul, era plină de muzică întreaga zi. Copiilor - o
fată şi trei băieţi – tatăl le-a predat în mod sistematic diverse instruente de
la vârste fragede. Vioară, violă, violoncel, flaut, trompetă, chitară, pian şi
orgă – iată instrumentele aflate la dispoziţia muzicalei familii. Repertoriul
muzical cameral ajungea de la Telemann până la Haydn şi Beethoven, de la
Vivaldi, Scarlati şi Soler până la Bach, Handel, Mozart, Schubert,
Schumann şi Brahms. În afară de acestea, în familie se cânta mult, pe lângă
cântece populare germane, madrigale polifonice pe mai multe voci, mai
ales ale maeştrilor flamanzi din secolele XVI şi XVII. Mai târziu, în anii în
care familia a locuit la Reghin, un orăşel nord-transilvănean populat de
români, maghiari, germani şi evrei – copiilor li s-a întipărit melosul
vechilor cântări de sinagogă, pe care tatăl le exersa cu elevi evrei care
studiau canto, precum şi solo-urile pe care acesta le cânta în marile oratio
şi pasiuni preclasice în spectacolele de muzică religioasă, care la acea
vreme aveau loc în mod regulat la Sibiu sub conducerea lui Franz Xaver
Dressler (1898-1981). Balade de Carol Lowe, lieduri de Schubert, Brahms,
Dvorak, Hugo Wolf le-au rămas neşterse în amintire. Auzul fin şi receptiv al
lui Erich a înregistrat de timpuriu, pe lângă acestea, colinde şi doine
populare româneşti cu diversele lor scări şi alternanţe major-minor,
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devenise mai târziu un admirator al variabilităţii improvizatorice a
cântecului popular românesc şi sud-european în general” (p. 15).
Prezentarea continuă cu descrierea perioadei de studii de la Cluj, pe
parcursul căreia, compozitorul de mai târziu s-a dovedit un elev foarte
conştiincios, aceasta fiind caracterizată, după cum remarcă fratele-biograf,
printr-o ,,dinamică a muncii extraordinară, dublată de o autodisciplină de
factură stoică” (p. 30). În timpul acestor ani de studii, Erich Bergel a
descoperit ,,bipolaritatea tematică în calitate de bază spirituală a ,,Artei
fugii”5, un element care-l va şi consacra ulterior.
Un moment important al prezentării îl constituie descrierea
momentului arestării, legată de acceptarea postului de dirijor al Filarmonicii
din Cluj. Cu emoţie, dar şi cu o atenţie deosebită pentru detalii, Hans Bergel
descrie cele două evenimente şi legătura dintre ele astfel: ,,Când s-a înscris,
doi ani mai târziu, la concursul pentru postul de dirijor şef al Filarmonicii
clujene, a ajuns la o altă cezură a vieţii sale. De această dată de dimensiuni
fatale. Juriul l-a propus în unaimitate pentru râvnitul post de dirijor de la
Cluj. În seara de după luarea deciziei m-a sunat de la Braşov primoboistul şi purtătorul de cuvânt al Filarmonicii ,,Gheorghe Dima” din
Braşov, Anselm Honigberger (1920-1976) şi m-a implorat să-l conving pe
Erich să nu accepte postul: avea informaţii concrete că ,,va plăti cu măsuri
din partea Securităţii” ocuparea acestui post râvnit de mai mulţi colegi
influenţi. Ştiam ce însemna asta. Am format la miezul nopţii numărul lui
Erich şi am spus scurt: ,,Dacă accepţi postul, vei fi arestat, mai devreme
sau mai târziu”. Răspunsul nu putea fi mai tipic: ,,Există omeni care mă
invidiază şi mă duşmănesc” spuse liniştit: ,,dacă nu le arăt că şi eu şi
dreptul meu de muzician existăm, indiferent ce iese din asta, am pierdut
înainte de a începe”. Am purtat discuţia – ca de altfel de fiecare dată – în
dialect, de această dată în speranţa că nu vom fi înţeleşi de Securitate. A
,,A fost o întâlnire memorabilă. Încă din prima zi mi-a destăinuit ceea ce câteva decenii
mai târziu avea să îi asigure un loc printre cercetătorii lui Johann Sebastian Bach:
descoperise, îmi spunea, cu partitura de la ,,Arta fugii” în mână, în opera lui Bach - ,,cea
mai impunătoare operă a muzicii apusene” (W. Graeser) – o circumstanţă de o importanţă
fundamentală, care, în pofida unei observaţii lui Martin Gustav Nottebohm (1817-1882),
le scăpase celor mai serioşi analişti ai lui Bach, de la Hugo Riemann (1849-1919), până la
Wolfgang Graeser (1906-1928). Dacă avea dreptate în ceea ce descoperise, ,Aprecierea
compoziţional-tehnică şi filozofică a ,,Artei fugii” trebuia rescrisă. S-a aşezat la pian, m-a
rugat să mă aşez lângă el, urma să-mi ,,expice exact”. După opt ore eram încă la pian,
cântam, discutam, o luam mereu de la început - şi deveneam din ce în ce mai conştient de
dimensiunea a ceea ce i se dezvăluise fratelui meu, în anii săi de lucru, încă din copilărie”
(Ibidem, p. 35).

5
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preluat postul şi a înregistrat succese deja cu primele concerte, despre care
s-a vorbit şi în afara Clujului. Nici o jumătate de an mai târziu, la 13 aprilie
1959, z fost arestat de doi ofiţeri ai Securităţii la Casa Universitarilor, în
timp ce se afla în pauza repetiţiei cu Orchestra Filarmonică din Cluj, în
mijlocul unei perioade de succese răsunătoare...” (pp. 50-51).
Urmează apoi descrierea perioadei de detenţie, dublată de arestarea
autorului (p. 52), marcată printr-o prolificitate aparte în ceea ce priveşte
creaţia artistică şi prezentarea momentului reîntoarcerii la bagheta dirijorală
în Cluj, descrisă cu aceeaşi măiestrie de autor: ,,Cu puţin înainte de un
concert al Filarmonicii clujene, târziu, în toamna anului 1966, dirijorul
invitat din SUA, Fritz Mahler – un nepot de unchi al lui Gustav Mahler – a
suferit un atac de cord. Un incident fatal pentru organizatori, nu doar din
cauza sălii pline de la Casa Universitarilor. Dirijorii disponibili, care i-ar fi
putut ţine locul, au refuzat. Atunci un muzician din grupa trompetiştilor, a
cărui loialitate Erich a preţuit-o până la moarte – Gheorghe Muşat - , a
lăsat să îi cadă ca din întâmplare remarca: agitaţia e inutilă, omul care ar
putea salva spectacolul se află în apropiere. Arătă înspre Erich, care şedea
lângă el în haine de stradă. Restul a fost o chestiune de secunde. După
denunţ, ani de chin în închisori şi lagăre disciplinare, după dezonorarea ca
om şi batjocorirea ca muzician, în haine de stradă, dar cu partiturile
concertului în minte, Erich Bergel stătea cu bagheta în mână în faţa
Orchestrei Filarmonice din Cluj, hotărât să facă din această zi, ziua lui. A
fost un triumf de o factură pe care Clujul nu o mai cunoscuse în istoria sa”
(p. 59).
Evenimentul este urmat de descrierea călătoriilor întreprinse ulterior
de către Erich Bergel pe întinsul întregii lumi, de prezentarea vieţii şi
activităţii sale ulterioare, prezentarea fiind realizată de această dată însă,
într-un ton foarte zglobiu.
În finalul său, volumul cuprinde şi o anexă (pp. 127-143) ce conţine
material fotografic, note informative, facsimiluri după partiturile originale
scrise de autor şi extrase din cronicile vremii.
Datorită acestor elemente, lucrarea se constituie deopotrivă într-un
pios omagiu adus marelui muzician român de origine germană Erich Bergel
şi într-o restituire a unui episod trist din istoria comunismului românesc,
care, din păcate, nu a fost rarisim sau unic.
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Ilie Dăianu, Scrieri, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi
bibliografie de Ilie Moise, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea,
2010, 357 p.
Mihai-Octavian Groza,
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Personalitatea, viaţa şi activitatea
protopopului
unit
al
Clujului,
politicianului, istoricului, ziaristului,
memorialistului Ilie (Elie) Dăianu (18681956) este una aproape necunoscută
publicului larg şi într-o egală măsură
necercetată, cu toate că Arhivele
Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj
găzduieşte un impresionant fond personal
“Elie Dăianu”, iar bibliotecile clujene
găzduiesc majoritatea lucrărilor acestuia,
care, prin cercetarea şi valorificarea
materialului documentar, ar putea
conduce la realizarea unei adevărate
monografii (o consistentă recuperare a
dimensiunii memorialistice a operei lui
Ilie Dăianu, a fost realizată de istoricii
Valentin Orga, Maria Aldea şi Cosmin
Budeancă, prin editarea volumului Amintiri din închisoare şi exil (19171918), referitor la experienţa concentraţionară a acestuia în perioada
Primului Război Mondial). Din acest punct de vedere, lucrarea semnată de
profesorul Ilie Moise este mai mult decât binevenită şi necesară, de un larg
interes.
Domnul Ilie Moise este profesor universitar doctor al Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, folclorist, etnolog,
antropolog, preocupat de cercetarea tradiţiilor, obiceiurilor şi de creaţia
populară. Rezultatele cercetărilor sale sunt cuprinse într-o serie de volume,
dintre care amintim: Portul popular din judeţul Sibiu (1980), Confrerii
carpatice de tineret-ceata de feciori (1999, 2012), Folcloristica sibiană
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(1999), Sub semnul ceremonialului (2007). Pe lângă aceasta, domnul
profesor Ilie Moise s-a arătat interesat şi de evocarea unor personalităţi,
precum şi de editarea lucrărilor unor autori pe nedrept uitaţi: Ioan Macrea,
De-aş mai fi odată june (1995), Septimiu Albini, Scrieri (1998), Ioan Dicu,
Jurnal de front (2010), Ilie Dăianu, Scrieri (2010).
Lucrarea domnului profesor Ilie Moise debutează cu un scurt studiu
introductiv, intitulat “Ilie Dăianu şi spiritul Blajului” (pp. 5-16) în care ne
este prezentată biografia lui Ilie Dăianu, activitatea de teolog, istoric, ziarist,
politician şi opera istorică, literară, memorialistică, publicistică, acesta fiind
catalogat drept un “[…] protopop de mare cultură, un publicist remarcabil
şi un istoric respectat” (p. 9). Ilie Dăianu, figură reprezentativă a
intelectualităţii româneşti din Transilvania primei jumătăţi a secolului al
XX-lea, s-a născut la 9 martie 1868, în localitatea Cut, comitatul Alba
Inferioară. S-a format în şcolile din Sibiu, Blaj, Graz şi Budapesta, încheind
cu o lucrare de doctorat la cea din urmă. A devenit director al publicaţiilor
“Tribuna”, “Foaia Poporului”, profesor al seminarului teologic din Blaj,
preot şi protopop greco-catolic al Clujului, membru marcant al Asociaţiunii
ASTRA, membru fondator al revistei “Răvaşul”, autor a numeroase lucrări
de istorie, teologie, filologie etc., politician (senator şi deputat în
Parlamentul României), preşedinte al Comisiei Monumentelor Istorice,
secţia pentru Transilvania. Autorul consideră că Ilie Dăianu, prin tot ceea ce
a realizat, prin ideile novatoare care au stat la baza întregii sale activităţi,
reprezintă “[…] produsul şi în acelaşi timp, reprezentantul tipic al spiritului
care domnea în şcolile blăjene la sfârşitul veacului al XIX-lea” (pp. 15-16).
Lucrarea domnului profesor Ilie Moise, o adevărată antologie (prima
de acest fel după cinci decenii de la moartea lui Ilie Dăianu), reproduce o
serie de texte publicate de protopopul unit al Clujului de-a lungul întregii
sale activităţi: “Forul Traian în Bucureşti” (pp. 21-24), “Poetul silezian
Martin Opitz şi românii din Transilvania” (pp. 25-41), “Victor Vlad
Delamarina” (pp. 42-46), “Dr. Gustav Weigand” (pp. 47-51), “Un sfânt
român pribeag: Ieremie Valahul (1556-1625)” (pp. 52-76), “Ioan Artemie
Anderco” (pp. 77-96), “Gheorghe Şincai de la Şinca Veche” (pp. 97-110),
“Timotei Cipariu” (pp. 111-139), “Al doilea preşedinte al AsociaţiuniiVasile L. baron Pop (1819-1875)” (pp. 140-192), “Eminescu în Blaj” (pp.
193-222), “Stegarul ideal: dr. Amos Frâncu” (pp. 223-228), “Preotul
luptător şi prigonit: dr. Vasile Lucaciu” (pp. 229-260), “Românul anonim
din Ardeal în Valea Trandafirilor” (pp. 261-265), “Moldovănuţ” (pp. 266291), “Administraţia şi minorităţile” (pp. 292-305), “M-am pornit la şcoală”
(pp. 306-327), “Un sat românesc de pe Secaş” (pp. 328-336). Observăm,
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aşadar, că autorul acestei antologii, profesorul Ilie Moise a încercat, prin
selecţia operată, o ilustrare a principalelor direcţii de activitate ale lui Ilie
Dăianu şi anume: locul Blajului în istoria culturală şi religioasă a României,
Asociaţiunea ASTRA şi slujitorii săi, romanitatea şi latinitatea limbii
române, toate “[…] subordonate unei singure idei, aceea de unitate
culturală, religioasă şi politică a tuturor românilor” (p. 17).
În ceea ce priveşte calitatea textelor reproduse, profesorul Ilie Moise
a operat la o modernizare a ortografiei prin: înlocuirea apostrofului cu
cratima, actualizarea timpurilor şi modurilor verbale, înlăturarea repetiţiilor
inutile, îndepărtarea dezacordurilor, îndepărtarea greşelilor de tipar etc.
Lucrarea este însoţită de o fişă bio-bibliografică (pp. 339-342),
redactată chiar de către Ilie Dăianu la 9 martie 1934, o serie de fotografii
(pp. 343-346), un glosar necesar pentru explicarea anumitor termeni
regionali sau arhaici (pp. 347-350), o bibliografie selectivă a scrierilor lui
Ilie Dăianu (pp. 351-354), precum şi de o serie de referinţe critice (pp. 355356).
Parcurgerea prezentei antologii de texte, semnată de domnul
profesor Ilie Moise, evidenţiază un efort considerabil, un volum de muncă
enorm, greu de surprins în câteva rânduri. Editată cu profesionalism,
lucrarea ne este redată în condiţii grafice excelente, format mic, elegant,
toate elementele enumerate conferindu-i o înfăţişare plăcută ce îndeamnă la
o lectură imediată. În încheiere, salutăm iniţiativa domnului profesor Ilie
Moise, editorul volumului recenzat, de a reuni într-un volum o parte a
scrierilor lui Ilie Dăianu, mai ales că acesta se află într-un con de umbră,
nemeritat după părerea noastră, în teologia clujeană şi românească.
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Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Blazoane individualizând
familii nobile de origine română din Transilvania (secolele
XVI-XIX), Bucureşti, Editura MOROŞAN, 2014, 367 p.
Maria Vertan6
Autorul
lucrării, dr. LaurenţiuŞtefan Szemkovics,
arhivist în Serviciul
Arhivelor Naţionale
Istorice Centrale, este
un
cercetător
consacrat în domeniul
heraldicii,
având
publicate câteva cărţi,
precum şi mai multe
studii. Este vorba de
două volume realizate
în colaborare cu prof.
univ. dr. Maria Dogaru apărute în anul 2006 la Editura Ars Docendi din
Bucureşti: Sigiliile emise de Cancelaria domnească a Ţării Româneşti
(1390-1856) şi Sigiliile emise de Cancelaria domnească a Moldovei (13871856), de alte două volume apărute în 2011 şi 2012 la Editura Ministerului
Administraţiei şi Internelor intitulate Matrice sigilare ale Ministerului de
Interne (1848-1881) şi, respectiv, Matrice sigilare aparţinând Ministerului
de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931), precum şi de volumul
apărut în 2014 la Editura Ministerului Afacerilor Interne cu titlul Steme din
emblemele matricelor sigilare care au aparţinut unor unităţi de poliţie
(1831-1921). În toate aceste volume autorul abordează studiul sigiliilor în
primul rând sub aspect heraldic.
În prezenta lucrare, ca şi în cele menţionate anterior, autorul tratează
la modul sintetic o temă foarte importantă şi interesantă pentru istoriografia
românească. Pornind de la realitatea că studiul metodic şi aprofundat al
blazoanelor de pe diplomele de înnobilare constituie o preocupare ştiinţifică
6
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activă în Europa şi că, în acelaşi timp, în atenţia specialiştilor din ţara
noastră au intrat cu precădere stemele reprezentând entităţile statale,
diversele comunităţi sociale sau instituţii şi doar sporadic stemele familiale
sau personale, autorul s-a orientat spre această din urmă categorie de steme,
anume blazoanele aparţinând familiilor de origine română din Transilvania,
mai exact din Transilvania istorică, părţile din vestul regatului Ungariei şi
din Banat.
Cartea la care facem referire, tipărită în condiţii grafice deosebite,
cuprinde 367 pagini, 38 dintre acestea conţinând reproducerile a 231
blazoane. Cartea are mai multe capitole, prezentate foarte metodic în
limbajul heraldic consacrat.
În primul capitol este prezentată evoluţia cercetărilor privitoare la
heraldica nobilimii române din Transilvania, lucrările pe această temă fiind
grupate în 5 categorii: lucrări de heraldică germane şi maghiare cu caracter
general, lucrări maghiare apărute până în anul 1918, lucrări ale istoricilor
maghiari privind istoria unor familii, între care şi familii nobile de origine
română, lucrări ale românilor din Transilvania apărute în secolul al XIX-lea
şi apoi până în anul 1918 şi lucrări ale heraldiştilor şi istoricilor români
apărute după anul 1918. Autorul subliniază aici necesitatea extinderii
cercetării pe această temă, pentru depistarea şi studierea blazoanelor de acest
fel, rămase încă necunoscute.
În al doilea capitol autorul descrie categoriile de izvoare
documentare care au fost cercetate – şi care pot fi, în principiu, cercetate de
către cei interesaţi –, în scopul identificării şi analizei blazoanelor ce au
aparţinut familiilor româneşti din Transilvania. Este vorba de matricele
sigilare, impresiunile sigilare, diplomele de înnobilare cu blazon, steagurile
şi monumentele funerare. Totodată, autorul subliniază legătura dintre
genealogie şi heraldică, punând în evidenţă lucrări şi reviste de profil
genealogic şi atrage atenţia asupra faptului că, de regulă, numele de familie
şi de persoane (şi nu numai) au fost maghiarizate.
Al treilea capitol este dedicat analizei blazoanelor aparţinând
familiilor româneşti, cu referire la formele scuturilor, modul de folosire a
câmpului acestora, culorile în care sunt redate
scuturile sau partiţiunile lor, figurile heraldice care mobilează
scuturile: figuri naturale (din domeniul cosmosului, al florei şi faunei, din
domeniul uman, forme de relief), artificiale (arme, altar, ancore, balanţă,
bardă ş.a.) sau himerice (acvila bicefală, balaur, grifon, inorog ş.a.), precum
şi elementele exterioare ale scutului: coiful, coroana, cimierul, lambrechinii,
tenanţii, suporţii şi susţinătorii.
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Cel mai larg capitol al cărţii – aşa cum este de aşteptat –, cuprinde
descrierea celor 844 blazoane identificate de autor, blazoane conferite de
regii Ungariei, principii Transilvaniei sau împăraţii Austriei unor familii
româneşti din Transilvania în perioada 1507-1882. La descrierea
blazoanelor, atunci când s-a putut, a fost reprodus, de la caz la caz, şi textul
în limbile latină sau germană din diplomă privind descrierea blazonului, la
aceasta adăugându-se sursele bibliografice sau documentare folosite.
Glosarul heraldic vine în ajutorul cititorului mai puţin avizat,
ajutându-l să înţeleagă semnificaţia fiecărui însemn din compoziţia
blazoanelor. Pe lângă izvoarele arhivistice cercetate, autorul prezintă şi o
foarte bogată listă bibliografică care cuprinde lucrări cu caracter general şi
special publicate în România, Ungaria, Germania, Franţa sau Italia. Spre
sfârşit, cartea prezintă indicele de nume de familie şi de persoane din
lucrare, nume legate de blazoanele descrise. În final sunt prezentate
reproducerile a 231 blazoane dintre cele 844 descrise.
Cartea este în mod cert unicat în bibliografia românească de
specialitate, având în vedere că este o lucrare generală, în care sunt
centralizate şi descrise toate blazoanele cunoscute referitoare la familiile de
origine română din Transilvani, atât cele publicate în bibliografia
românească şi maghiară, cât şi cele aflate în fondurile şi colecţiile arhivistice
administrate de Arhivele Naţionale şi folosite acum pentru prima oară ca
izvoare documentare. Cartea suplineşte, prin caracterul ei de sinteză,
golurile bibliografiei româneşti pe această temă.
În acelaşi timp apreciem că dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics a
realizat o carte de referinţă în domeniul heraldicii româneşti, carte care
cuprinde în structura ei aspecte mai puţin abordate şi care completează sfera
de informare a cercetătorului interesat de domeniul heraldic. Prin caracterul
metodic şi explicit al redactării ei, cartea poate fi citită cu uşurinţă nu numai
de către specialişti, ci şi de către persoane doritoare de cunoaşterea istoriei
naţionale şi a disciplinei sale auxiliare, heraldica.
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Românii din Panciova 1733-2013, o lucrarea de referinţă
pentru istoriografia Banatului
Maria Alexandra Pantea

Apariţia lucrării Românii din Panciova 1733-2013 scrisă de Mircea
Măran, Ilie Baba şi Valentin Mic reprezintă un pas important în procesul de
păstrare a identităţii românilor din Voievodina. Cei trei oameni de cultură au
reuşit a aduce în faţa cercetătorilor dar şi a celor pasionaţi de istorie trecutul
unei localităţi din Banat, a cărei istorie se confundă cu istoria Banatului
fiind marcată de diversitatea etnică şi confesională. Importanţa lucrării este
remarcată şi de prof. dr. Nicolae Bocşan care în prefaţa lucrări aminteşte de
contribuţiile autorilor la procesul de conservare şi salvare a identităţii
românilor.
Lucrarea începe prin prezentarea situaţie existente în secolul al
XVIII-lea în Banat atunci când în urma războaielor turco-austriece,
imperiali au reuşit a ocupa Banatul şi al transforma în provincie imperială
administrată direct de Curtea de la Viena. În acest context istoric Panciova
devine un important centul cultural şi economic al Banatului fiind sediul
unui district care cuprindea 36 de localităţi.
În lucrarea de faţă autori scot în evidenţă activitatea comunităţii
româneşti şi importanţa aşezării pentru români care au început a se
emancipa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după ruperea de ierarhia
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sârbească atunci când au început să aibă forme de organizare proprie. La
sfârşitul secolului al XIX-lea localitatea a devenit şi un important centru
cultural al românilor datorită activităţii unor personalităţi ca Ioan Popp
Reteganul care în 1886 a început a publica revista Convorbiri pedagogice.
Tot la editura din Panciova a apărut în 1887 şi lucrarea Fragmente din
istoricul pedagogicului confesional greco-ortodox din Arad scrisă de Iuliu
Vuia lucrare considerată prima monografie a preparandiei arădene.
În paginile acestei cărţi autori surprind evoluţia comunităţii
româneşti, care sa dezvoltat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX atunci când a apărut şi o elită locală reprezentată de preoţi
învăţători şi avocaţi sau de tineri care au continuat studiile în imperiu.
Dintre intelectualii locali amintim pe Ioan Pop, profesor la gimnaziu din
localitate, Teodor Petrişor învăţător care a avut o intensă activitate culturală,
Gheorghe Zăria avocat sau Dimitrie Preda bursier al fundaţie Gojdu care a
urmat cursurile Universităţii din Viena şi Budapesta, ajungând un important
medic. Evoluţia comunităţii româneşti din Panciova a fost marcată profund
de primul război mondial şi de evenimentele din 1919.
După trasarea graniţei numeroşi intelectuali s-au retras în România
numărul românilor a scăzut. În ciuda greutăţilor Panciova a rămas un
important centru cultural al românilor datorită activităţii tipografiei din
localitate unde au apărut cele mai importante publicaţii româneşti dintre care
amintim ziarul Graiul Românesc, organ oficial al Partidului Romanesc.
Situaţia românilor sa agravat după instaurarea regimului comunist când a
scăzut influenţa bisericii. În ciuda masurilor luate de regimul comunist la
Panciova a existat Editura Libertatea unde erau publicate lucrările
intelectualilor români din Voievodina. Prin existenţa edituri Panciova a
devenit o capitală culturala a românilor din Banat care a contribuit la
menţinerea românităţi şi a tradiţiilor şi obiceiurilor.
Lucrarea scrisă de Mircea Măran, Ilie Baba şi Valentin Mic se
înscrie printre cele mai importante studii monografice fapt dovedit de
referenţii lucrări Prof. univ. Nicolae Bocşan, de la Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, dr. Biljana Sikmic şi dr. Aleksandra DuricMilanovic reprezentante ale Institutului de Balcanologie a Academiei Sârbe
de Ştiinţă şi Artă din Belgrad.
Lucrarea aduce în centru atenţiei două secole de istorie şi este un pas
important pentru conservarea identităţii românilor din Voievodina într-o
perioadă în care s-au instaurat valorile lumii democratice dar în ciuda
acestor progrese se simte tot mai mult un proces de dezrădăcinare.
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Istorie, cultură şi societate. Volum
omagial dedicat istoricului Stelean Ioan
Boia, Cristian Benţe (coord), „Vasile
Goldiş” University Press, Arad, 2014, 185
p.
Cadrul didactic şi cercetătorul
Stelean Ioan Boia este omagiat, în scris, de
către unii dintre prietenii şi colegii săi, în
timp ce alţii, din aceleaşi consideraţiuni
completate cu cele ştiinţifice, îl citează
frecvent în studii publicate în alte volume.
Pe lângă datele referitoare la
valorile personal ştiinţifice şi educative ale
D-lui Stelean Ioan Boia, sunt de reţinut şi
studiile şi comunicările autorilor: Maius,
Grec, Cristian Benţe, Doru Bogdan, Sorin
Bulboacă, Sabin-Dumitru Coroian, Dan Demşea, Cornel Grad, Cristian
Măduţă, Augustin Mureşan, Maria-Alexandra Pantea, Irina Ionela Pop,
Claudiu Porumbăcean, Viorel Cîmpean, Laura-Rebeca Precup-Stiegelbauer,
Doru Sinaci, Simona Stiger şi Vasile Vese. Beneficiarului, şi noi îi dorim, în
continuare, Sănătate şi Putere (Emil Arbonie).

Mit, legendă şi istorie pe Văile Crişurilor,
Aurel Dragoş, Eugeniu Criste (coord),
„Vasile Goldiş” University Press, Arad,
2014, 231 p.
Împlinirea celor 800 de ani de la
primele date referitoare la istoria oraşului
Ineu, a generat şi publicarea unor studii şi
comunicări, care au fost prezentate la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice din 3
octombrie 2014, urmare a „efortului
organizatoric şi redacţional” al Primăriei
oraşului Ineu, Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, coordonatorilor
şi autorilor celor 18 diverse lucrări
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ştiinţifice (D-l Dan Demşea în „Cuvântul înainte”).
Studiile şi comunicările, ai căror autori sunt cercetători, istorici,
arhivişti şi cadre didactice, au fost repartizate în structura unui număr de
trei capitole, referitoare la istorie: „Istoria locală – Ineu” şi „Din istoria
judeţului Arad”, precum şi la „Cultură şi personalităţi” din Văile Crişurilor.
Pentru calitatea ştiinţifică a materialelor publicate, se cuvine să prezentăm
autorii ineuoani: Aurel Dragoş, Marius Răzvan Meszer şi Elena Zărnă,
bucureşteanul Laurenţiu-Stefan Szemkovics, timişorenii Adrian şi Adriana
Deheleanu, arădenii Augustin Mureşam, Ioan Popovici, Ioan Tuleu, Horia
Truţă, Eugen Constantin Ghiţă, Doru Sinaci, Maria Alexandra Pantea, Paul
Krizner, Dan Demşea şi Viorel Roman, împreună cu lipoveanul Stelean Ioan
Boia şi nădlăcana Gabriela Adina Marco (Emil Arbonie).
Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor
Naţionale Bacău, vol. IX, Editura Magic
Print, Oneşti, 2014, 643 p.
Redactorul şef Vilică Munteanu,
directorul Arhivelor bacăuane, a publicat
studiile
şi
comunicările
anuale,
dispunându-le în cadrul a patru capitole
distincte, denumite Istorie, Arhivistică,
Medalioane, Note şi recenzii.
În capitolul de Istorie, studiile fac
referire
la
diversele
aspecte
ale
evenimentelor petrecute, de-a lungul
timpului, în Moldova, Zona Dunării,
Dobrogea, Basarabia, Vâlcea, şi chiar la
Păuliş (Fapte de arme de mult uitate.
Misiunea Şcolii de Ofiţeri de Infanterie nr. 2 Bacău în zona Păuliş-ŞiriaIneu-Gurahonţ). Autorii acestor studii sunt cercetători, arhivişti şi istoricii
Elena Chiaburu, Bogdan F. Romandaş, Ioan Lăcătuş, Vasile Stancu,
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Mihai Mârza, Mihaela Munteanu, Silviu
Văcaru, Anton Despinescu, Maria Berceanu, Florin-Alexandru Duţă, Anton
Coşa, Alexandrina Cuţul, Adrian Pohrib, Ina Chirilă, Cornelia Cucu,
Monica Negru, Costin Scurtu, Iulian-Stelian Boţoghină, Mariana-Delia
Pohrib, Aurel-Florin Şuscaru, Ioan Dănilă, Alin Spânu, Ionela Niţu, Ciprian
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Hagianu, Constantin I. Stan, Anca-Elena Pororo, Eugeniu Criste şi Elena
Ungureanu.
Capitulul Arhivistică conţine studii referitoare la înfiinţarea şi
funcţionarea diverselor instituţii, societăţi, comisii, secţii, etc, din Justiţie,
Sănătate, Învăţământ, Administraţie, Armată, partide politice, prezentânduse şi diverse fonduri arhivistice şi propuneri pentru stabilirea unei strategii
de relaţii publice, de către autorii: Georgiana Martinescu, Ionela Niţu, DanOvidiu Pintilie, Angela Oanca, Ina Chirilă, Elena Zârnă, Gabriela Vulpe,
Roxana-Emanuela Anuţei, Mariana Ursachi, Rodica Iftimi, Cristina Tanasă,
Leonard Bibea, Cristina Lixandru şi Ligia-Maria Fodor.
Medalioanele scrise de către Vilică Munteanu, Ioan Ciuta, Emilia
Chiriacescu, Mihai Rachieru, Radu-Mihai Gheorghiu, Ştefan Lupu, Fabian
Doboş, Dănuţ Doboş, Alois Moraru, Cornel Cadar, Emanuel Cosmovici,
Isidor Iacovici, Ioan Mitrea, Vasile Tudor, Marian Moşneagu şi Traian Tr.
Cepoiu, relevează viaţa, educaţia şi activitatea profesională a unor
personalităţi arhivistice, ecleziastice, marinari şi piloţi bacăuani.
Ioan Mitrea, Roxana-Ramona Filip, Klara Guseth şi Ioan Ungureanu
au prezentat studiile monografice, heraldice, ghidul arhivelor din Republica
Moldova şi istoria funcţionării sistemului vamal moldovenesc în perioada
secolelor XVI-XIX, ale autorilor Dumitru Zaharia, Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Mihai Traşcă şi Constantin Tofan (Emil Arbonie).
Sorin Bulboacă, Introducere în istoria
culturii şi civilizaţiei (Evul Mediu şi
Renaşterea), „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2013, 163 p.
Cadrul didactic universitar Sorin
Bulboacă, cunoscut om de ştiinţă al
Istoriei medievale, în special ale celor
bănăţene şi crişane, ne prezintă, extrem de
interesante şi sintetizate, date şi informaţii
despre Conceptele de cultură şi civilizaţie;
Renaşterea culturală carolingiană; Cultura
Europei Apusene în Evul Mediu; Religia,
cultura şi expansiunea arabă în Evul
Mediu; Renaşterea (sec. XIV-XVI);
Marile descoperiri geografice (sec. XVI739

XVI); Renaşterea în Ţările Române. Umanismul (sec. XVI-XVII); Reforma
protestantă în Europa; Contrareforma şi Reforma catolică în sec. al XVI-lea;
Apariţia toleranţei religioase în Europa. Franţa (Emil Arbonie).
Horia Truţă, Aurel Ardelean, Ioan Don,
Căsoaia şi împrejurimile. Însemnări
monografice, „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2014, 535 p.
Cunoscute
personalităţi
ale
diverselor ştiinţe, precum şi ale culturii şi
istoriei arădene, autorii ne prezintă, extrem
de frumoase şi documentate, însemnări
monografice referitoare la una dintre miile
de străvechi locuri divine arădene: Zona
Căsoaia. Astfel, ne sunt prezentate cadrul
natural, aspectele evoluţiei istorice,
economice, viaţa religioasă, învăţământul,
cultura şi propaganda, arta monumentală şi
valorile de patrimoniu cultural imobil,
precum şi beneficiile de turism şi agrement, în cadrul unui număr de opt
capitole, însumând 356 de pagini, diversificate şi documentate cu peste 217
schiţe ale zonei, diverselor localităţi componente, instituţii şi căilor de
comunicaţii, fotografii ale aspectelor istorice, economice şi ale complexelor
vieţi culturale, religioase, educative şi artistice. În completarea acestui uriaş
număr de date şi informaţii, cele 30 de Anexe, totalizând 164 de pagini,
materializează, în mod ştiinţific, diversitatea vegetală a acestei minunate
zone, precum şi a activităţilor social-politice ale locuitorilor. Este una dintre
cele mai minunate contribuţii monografice arădene (Emil Arbonie).
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Emil Arbonie, Avocaţii arădeni (18751989), „Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2014, 592 p.
Avocatura arădeană a fost
organizată în baza Legii nr. XXXIV/1874,
în baza căreia, la data de 26 ianuarie 1875,
a fost constituită Camera Avocaşilor din
Arad, care cuprindea avocaţii din
circumscripţiile tribunalelor din Arad şi
Gyula. Începând cu data de 3 februarie
1875, Consiliul de conducere a trecut la
înscrierea avocaţilor definitivi, apoi a
celor stagiari. De la data constituirii
acestei organizaţii profesionale, până în
anul 1989, au fost înscrişi aproape 3 000
de avocaţi, aceşti liber profesionişti,
independenţi şi autonomi, care au reprezentat sau apărat persoanele
justiţiabile în faţa diverselor instanţe judecătoreşti.
Autorul a reuşit să adune date şi informaţii despre aceşti avocaţi, din
fondurile arhivistice arădene ale Statului, Baroului, Complexului Muzeal
Arad, precum şi din istoriile Barourilor Timiş şi Cluj, reuşind să publice
biografiile unui număr de 703 avocaţi, de naţionalitate română, ungară,
germană, sârbă, bulgară şi slovacă.
Din datele biografice rezultă aspecte dramatice, referitoare la
aplicarea, de-a lungul timpului, a unor măsuri menite să „românizeze”,
„democratizeze” şi „colectivizeze” avocatura arădeană, fapte care au condus
la pierderea dreptului de exercitare a acestei profesii a numeroşi avocaţi
arădeni, deşi erau înscrişi în istoria locală şi naţională, prin activităţile
politice, administrative şi culturale desfăşurate în timpul diverselor regimuri
politice. Extrem de interesante sun biografiile unor avocaţi care au avut
contribuţii în lupta pentru acordarea drepturilor naţionale şi realizarea Marii
Uniri, precum şi în conducerea administraţiilor locale şi a instanţelor
judecătoreşti, cum sunt: M.V. Stănescu, Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, Iustin
Marşieu, Aurel Crişan, Vasile Avramescu, Ioan Robu, Ioan Ursu, Silviu
Moldovan, Sever Ispravnic, etc. (Dr. Doru Sinaci).
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Preot dr. Pavel Vesa, Clerici ortodocşi
arădeni şi hunedoreni deţinuţi politici
(1945-1989), Editura Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, Deva, 2014, 184 p.
Ocupaţia
sovietică
asupra
României a condus la schimbarea
regimurilor politice, până la instalarea
dictaturii proletariatului, adică a clasei
muncitorilor în alianţă cu ţărănimea
muncitoare. Una dintre consecinţele
revoluţiei
democrat-populare
şi
a
constituirii statului socialist a constat în
reducerea influenţei Bisericii Ortodoxe
Române şi a celorlalte culte asupra
populaţiei. Această reducere s-a realizat
prin desfiinţarea anumitor culte religioase, prin diminuarea numărului
instituţiilor religioase ortodoxe, precum şi a numărului ecleziaştilor, din
toate categoriile, prin pensionări obligatorii, ori prin arestări, motivate prin
activităţi politice desfăşurate înaintea ocupaţiei sovietice. Astfel, pe baza
informaţiilor abţinute din cadrul diverselor fonduri arhivistice, multiple
studii istorice referitoare la regimul comunist, ori din declaraţiile unora
dintre preoţii în cauză sau documente obţinute de la urmaşii acestora,
autorul ne a detaliază aspectele referitoare la arestarea unui număr mare de
clerici ortodocşi arădeni şi hunedoreni, unii condamnaţi ulterior, iar alţii
internaţi în diverse lagăre de muncă. „Scoasă din viaţa statului, Biserica a
devenit o instituţie „tolerată”, lipsită de atribuţiile sale culturale, filantropice
şi pastoral-misionare”, iar prin arestarea clericilor s-a urmărit reducerea
rolului pe care îl aveau asupra comunităţilor în cadrul cărora îşi exercitau
atribuţiile profesionale.
Dintre victimele regimului comunist sunt prezentaţi episcopii
arădeni Andrei Magieru (1936-1960) şi Visarion Aştileanu (1973-1984), 55
preoţi de mir care au fost obligaţi să-şi petrecă mulţi ani în diverse
închisori, 4 călugări şi călugăriţe, precum şi 10 studenţi teologi.
În pofida tratamentelor inumane la care au fost supuşi, clericii nu au
fost „stăpâniţi de ură, de resentimente”. Prin urmare, după condamnarea
regimului politic şi al instituţiilor speciale ale statului, care au contribuit la
exercitarea acestor tratamente, faţă de clericii în cauză se cuvine „să ne
plecăm în faţa lor şi să le păstrăm o vie memorie” (Dr. Emil Arbonie).
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Doru Sinaci, Discursuri politice în
perioada tribunismului arădean”,
Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2014, 323p.
Această lucrare reprezintă teza
de doctorat a cunoscutului om cultural
arădean Doru Sinaci. Cu toate că
subiectul acestui studiu nu este nou,
autorul a reuşit să ne prezinte o lucrare
plină de informaţii interesante,
referitoare la activitatea politică a
arădenilor, în perioada 1897-1914.
Urmare a acestui fapt, lucrarea ne
prezintă o cronică a vieţii politice a
românilor - arădeni în primul rând, dar
şi a celor din părţile ungurene, precum
şi istoria presei arădene, cu toate
mecanismele ei de comunicare, aspect deosebit de interesant, cu atât mai
mult, cu cât d-l Sinaci este şi publicist.
Din analiza acestei lucrări efectuată de către unii membrii ai
Comisiei de examinare a tezei de doctorat (respectiv prof. univ. dr. Sorin
Mitu), rezultă că sunt aduse „în atenţia cititorilor câteva teme extrem de
interesante şi oferă un material bogat pentru dezbaterea acestora”. Una
constă în aceea a politici locale, a orgoliilor şi solidarităţilor regionale, în
condiţiile în care Aradul devenise Cetatea luptei pentru unitate şi libertate
naţională. Astfel, oraşul de pe Mureş a dobândit un puternic volum de
patriotism solidar românesc, care se manifestă şi astăzi. În concepţia
publiciştilor tribunişti, arădenii nu erau deosebiţi de ceilalţi români, din
Părţile ungurene, Ardeal, Bucovina, Basarabia, Moldova, Muntenia şi
Dobrogea, ci „erau cei mai vrednici şi autentici români”, prin modul lor de
manifestare politică, socială şi economică, mai cu seamă din Podgoria
arădeană, Valea Mureşului şi localităţile Arad, Radna, Pecica, Curtici,
Şeitin, etc. O altă temă, constă în aceea a „afilierilor şi loialităţilor politice
ale românilor arădeni şi ardeleni”, cu toate că nu era reală, fiind însă
necesară pentru crearea unui stat unificat. Concilierea arădenilor cu românii
din diverse zone s-a realizat în contextul participării lor la viaţa politică a
Ungariei, luptând pentru acordarea „drepturilor colective naţionale
minoritate”. Altă temă reflectă „tacticile publicistice ale ziariştilor arădeni ai
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vremii”, uneori rivale, existente între Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş,
Roman Ciorogariu; Ioan Slavici, Ioan Russu-Şirianu şi Brote, fiecare
luptându-se pentru „legitimarea politicienilor în ochii opiniei publice”, prin
intermediul presei locale, uneori şi de alte limbi.
În pregătirea lucrării sale de doctorat d-l Doru Sinaci a publicat în
volumele „90 de ani de administraţie românească” şi primele 8 volume de
„Administraţie românească arădeană” următoarele studii: Dispute
confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în perioada neoactivismului
(1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109; Eşecul tratativelor românomaghiare din 1913-1914 şi rolul discursului politic în radicalizarea
mişcării antidualiste a românilor transilvăneni (1910-1914), în: ibidem, pp.
123-147; Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98; Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169; Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116; Intelectualii
români din Transilvania în slujba presei naţionale, în: vol. V, pp. 183-205;
Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad. Începuturile
(1897), în: vol. VI, pp. 247-272; De la elite, la popor. Preocupările
tribuniştilor arădeni pentru modernizarea şi democratizarea Partidului
Naţional Român, în: vol. VII, pp. 115-181; Campania pentru alegerea lui
Vasile Mangra în demnitatea de episcop al Eparhiei Aradului, Orăzii-Mari,
Ienopolei, Hălmagiului şi părţilor anexe din Banatul Timişan, în: vol. VIII,
pp. 452-466.
În concluzie, această lucrare a d-lui Doru Sinaci este considerată ca
fiind istoriografie arădeană „scrisă de arădeni, despre arădeni”, dar care
îmbogăţeşte istoriografia românească cu o „nouă piesă de referinţă”.
Prin urmare, dragi cititori, trebuie să o citim şi să o utilizăm ca o
importantă sursă bibliografică, deoarece are un volum enorm de informaţii
cu o calitate ştiinţifică deosebit de valoroasă (Dr. Emil Arbonie).
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SUMMA SUMMARUM
Studiile şi comunicările de istorie-societate-etnologie,
publicate în volumele „90 de ani de administraţie românească
în Arad” şi „Admimistraţie românească arădeană”, vol. I-IX,
Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş”
University Press, Arad, 2010-2014
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
împroprietărire al unor arădeni în baza Reformai agrare din anul 1921 (17
octombrie 1930), partea I, în: vol. II, pp. 188-284;
4. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III,
pp. 281-222;
5. Idem (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de administraţia
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
6. Idem, Activitatea Consiliului Dirigent de reorganizare a asociaţiilor
profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255;
7. Idem, Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România (august 1940septembrie 1944), în: vol. VI, pp. 361-412;
8. Idem, Organizarea şi funcţionarea autorităţilor de supraveghere şi
controlul trecerilor peste frontiera româno-ungară, parte integrantă a
procesului de consolidare a statului naţional unitar român în zona
arădeană (1919-1920), în: vol. VII, pp. 433-459;
9. Idem, Colectivizarea avocaturii arădene, în: vol. VIII, pp. 276-325;
10. Idem, Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat instrument al
dictaturii proletariatului” (1947-1948), vol. IX, pp. 269-280.
11. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15;
12. Axentii, Ioana Laura, Educaţia – factor al progresului cultural în
Basarabia (1918-1940), în: vol. VIII, pp. 546-556;
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13. Baiski, Duşan, Lugojul în vârtejul istoriei. Funeraliile lui Traian
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619;
14. Barbă, Maria (coautor), Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de
colaborare a intelectualilor din Basarabia şi Bucovina în anii 1918-1940,
în: vol. VIII, pp. 155-169;
15. Barbu, Vasile, Redescoperindu-ne valorile trecutului. Balerinul
uzdinean Aurel Miloş (1906-1988), în: vol. IX, pp. 679-683.
16. Bădiţoiu, Bogdan, Măsuri ale arhivelor statului privind extinderea
serviciului arhivistic în Basarabia şi Bucovina după Primul Război
Mondial, în: vol. VIII, pp. 170-178;
17. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304;
18. Boar, Liviu, Un arhivist ardelean – Ioan Eugen Puşcaş (1929-1989), în:
vol. VIII, pp. 689-696;
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. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248;
24. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I,
pp. 7-20;
25. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp.
7-21;
26. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178;
27. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393;
28. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336;
29. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI,
pp. 135-150;
30. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII,
pp. 408-432;
31. Idem, Ioan Suciu (1862-1939), în: vol. VIII, pp. 98-129;
32. Idem, Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene, în: vol.
IX, pp. 200-212.
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33. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul Banatului Montan
medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45;
34. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist, în: vol. IV, pp. 198-206;
35. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236;
36. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270;
37. Idem, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp.
133-153;
38. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154;
39. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315;
40. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne din
România, în: vol. V, pp. 158-168;
41. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană,
în: vol. VI, pp. 159-181;
42. 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;
43. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102;
44. Idem, Învăţământ şi loialitate. Aspecte ale rememorării lui Iosif al II-lea
în manualele româneşti din Transilvania între anii 1790-1848, în: vol. IX,
pp. 329-337.
45. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp.
56-82;
46. Idem, Două reviste religioase rurale din Banatul timişan, în: vol. IX,
pp. 416-421.
47. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III,
pp. 19-26;
48. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22;
49. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55;
50. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16;
51. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33;
52. Idem, Comitatul Arad în secolul al XV-lea, în: vol. VIII, pp. 38-47;
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53. Idem, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVI-lea),
în: vol. IX, pp. 58-65.
54. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III,
pp. 336-349;
55. Idem, Emanciparea femeii înainte şi în timpul regimului comunist în
România, în: vol. VIII, pp. 623-634;
56. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea,
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;
57. Chiş, Diuna, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în
secolele XI-XIV, în: vol. IX, pp. 23-36.
58. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp.
325-332;
59. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în:
vol. II, pp. 170-178;
60. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70;
61. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493;
62. Idem, Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603;
63. Idem, Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului XIX, în: vol.
VIII, pp.
64. Coroian, Georgiana, Imaginea căsătoriilor interetnice români-maghiari
în opere literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. IX, pp.
492-502.
65. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358;
66. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001).
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;
67. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285.
68. Dăian, Diana-Maria, Identitate şi alteritate în relatările misionarilor
catolici din Moldova secolului XVII, în: vol. VIII, pp. 347-371;
69. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în:
vol. V, pp. 438- 443;
70. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp.189-196;
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71. Idem, Banatul în perioada noiembrie 1918-august 1919, în: vol. IX, pp.
137-144.
72. Deheleanu, Adriana (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp. 189-196;
73. Deheleanu, Mihai, Ioachim Miloia – personalitate marcantă a Banatului
în perioada interbelică, în vol. VIII, pp. 217-223;
74. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;
75. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I,
pp. 38-41;
76. 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;
77. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81;
78. 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;
79. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp.
83-109;
80. 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;
81. Idem, Activitatea de pregătire a turneului trupei Victor Antonescu de
către fruntaşii români din Arad în vara şi toamna anului 1913 în mărturia
unui ziarist de la „Lupta”, în: vol. VII, pp. 277-281;
82. Idem, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele sibiene:
dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276;
83. Idem, Activitatea echipei deputaţilor sinodali avocatul dr. Ioan Suciu şi
profesorul Vasile Goldiş în cadrul sinoadelor eparhiale din Arad – sub
semnul revirimentului moral şi al consolidării economico-financiare a
averii Episcopiei arădene, în: vol. VIII, pp. 467-522;
84. Idem, Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un punctaj
biografic, în: vol. IX, pp. 637-640.
85. Diaconu, Maria Aurelia, Aventura călătoriei în Oltenia în epoca
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82;
86. Idem, Romul Boilă şi viaţa politică şi juridică românească în prima
jumătate a secolului XX, în: vol. VIII, pp. 179-188;
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87. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;
88. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş precursor al Marii Uniri, în: vol. VII,
pp. 307-331;
89. Idem, Convieţuire socială, culturală, într-un spaţiu delimitat, în: vol.
VIII, pp. 617-622.
90. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş – precursor al Marii Uniri, în: vol. IX,
pp. 597-605.
91. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
92. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
93. Durić-Milancović, Aleksandra (coautor), Biserici tradiţionale şi
comunităţi neo-protestante în localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX),
în: vol. IX, pp. 369-380.
94. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254;
95. Falcă, Gheorghe, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă
de calibru, în: vol. VII, pp.623-631;
96. Idem, Educaţia, o Cenuşăreasă deloc promiţătoare, în: vol. VIII, pp.
689-700;
97. Idem, Noul titlu Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă
de calibru, în: vol. IX, pp. 580-586.
98. Faur, Florica, Obiceiuri legate de viaţa omului – comuna Petriş, Judeţul
Arad, în: vol. VIII, pp.
99. Faur, Vasile, Oameni de seamă ai Chisindiei: avocat dr. Iustin Ardelean,
în: vol. IX, pp. 646-661.
100. Furdea, Narcisa, Aspecte privind situaţia evreilor arădeni în timpul
dictaturii antonesciene (1940-1942), în: vol. VIII, pp. 262-268;
101. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452;
102. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 2231;
103. Grec, Marius, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol. III, pp.
7-18;
104. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28;
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105. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17;
106. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
107. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia,
în: vol. VII, pp. 11-14;
108. Idem, Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis Ex(ercitus)
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22.
109. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
110. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
111. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
112. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol.
IX, pp.
113. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII,
pp. 578-580;
114. Groza, Mihai-Octavian, Despre activitatea preoţilor militari români
transilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în: vol.
VIII, pp. 532-543;
115. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136.
116. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151158;
117. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
118. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;
119. Hoderea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române
din Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405.
120. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249264;
121. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
122. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285298:
123. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
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124. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293303;
125. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288;
126. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396313;
127. Idem, Probleme ale culturii arădene abordate de ziarul
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol.
VIII, pp. 589-599;
128. Jugovan, Aurel, Tradiţii, datini şi obiceiuri adunate de învăţătorul
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643;
129. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29;
130. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;
131. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41;
132. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20;
133. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII,
pp. 48-64;
134. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp.
37-57.
135. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol.
V, pp. 337-347;
136. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI,
pp. 17-23;
137. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;
138 Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică, în: vol. VIII,
pp. 372-389;
139. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp.
289-321.
140. Lăcătuşu, Ioan (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189.
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141. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din
Arad, în: vol. V, pp. 146-157;
142. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
143. Idem, O seamă de reflecţii asupra evoluţiei aplicării legilor edictate în
materia fondului funciar, desprinse din jurisprudenţa Tribunalului Arad şi a
instanţelor arondate, în: vol. V, pp. 353-361;
144. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în:
vol. VI, pp. 329-353;
145. Macsut, Adriana Mihaela, Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa
Universităţii 2012 – mişcări de protest pentru democratizarea societăţii
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563.
146. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242;
147. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101;
148. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp.
316-325;
149. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122;
150. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99;
151. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288;
152. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910,
în: vol. VIII, pp. 567-577;
153. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol.
IX, pp. 241-247.
154. Markert, Virgilia, Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta,
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615.
155. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122;
156. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol.
III, pp. 155-164;
157. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246;
158. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, ,
în: vol. VII, pp. 258-263;
159. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol.
IX, pp. 512-514.
160. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;
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161. Idem, Aspecte privind despărţirea bisericească în localităţile din
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397;
162. Idem (coautor), Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380.
163. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637.
164. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu –
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, vol. IV, pp. 340-352;
165. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în:
ibidem, pp. 353-361;
166. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260;
167. Idem, Aspecte privind istoriografia Reformei agrare din 1921 din
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;
168. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297;
169. Mihuţ, Gheorghe, Aspecte ale reformei printre români în comitatul
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72.
170. Moraru, Anton (coautor), Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de
colaborare a intelectualilor din Basarabia şi Bucovina în anii 1918-1940,
în: vol. VIII, pp. 155-169;
171. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594.
172. Morariu, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103;
173. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol.
I, pp. 99-120;
174. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349.
175. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc,
în: vol. VI, pp. 488-493;
176. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607;
177. Mureşan, Anda-Flavia, Emigrarea ardelenilor în Statele Unite ale
Americii la începutul secolului XX surprinsă în ziarul „Tribuna Poporului
(Tribuna)”, în: vol. IX, pp. 103-115.
178. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;
179. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz,
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91;
180. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214;
754

181. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219;
182. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
183. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360;
184. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: ibidem, pp.
523-526;
185. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp.
60-65;
186. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad
(1886), în: ibidem, pp. 209-215;
187. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în:
ibidem, pp. 66-72;
188. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp.
332-336;
189. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
190. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în:
vol. IX, pp. 79-83.
191. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78.
192. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148.
193. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
ibidem, pp. 281-285.
194. Mureşan, Marius, Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541.
195. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în:
vol. VI, pp. 466-470;
196. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII,
pp. 398-404;
197. Niţu, Ionela, (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
198. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
199. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf.
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122;
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200. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54;
201. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economicofinanciare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111;
202. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431;
203. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol.
IX, pp. 672-678.
204. Oltean, Dan, Analiza semnificaţiilor arhitecturale, matematice,
astronomice şi religioase ale Sanctuarului Panteon de la Sarmizegetusa
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37;
205. Onea, Veronica, Analiza comparată a conceptelor de securitate a
Federaţiei Ruse, în: vol. IX, pp. 564-579.
206. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520;
207. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349;
208. Idem, Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul CaraşSeverin, în: vol. IX, pp. 662-671.
209. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90
de ani...”, pp. 288-305;
210. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în:
vol. I, pp. 340-357;
211. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383;
212. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011,
în: vol. III, pp. 359-394;
213. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV,
pp. 459-489;
214. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;
215. Pachiţa, Mirela, Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. IX, pp. 542555.
216. Panduru, Pavel, Voluntari almăjeni în Campania militară din 1919
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216;
217. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42;
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218. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292;
219. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;
220. Idem, Contribuţia intelectualilor arădeni la dezvoltarea
învăţământului din Transilvania în secolul al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea, în: vol. VI, pp. 228-239;
221. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345;
222. Idem, Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp.
405-409;
223. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636.
224. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în Parohia „Sfântului Ilie” din Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350360.
225. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol.
III, pp. 233-280;
226. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215;
227. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187;
228. Idem, Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp.
410-417;
229. Păvălean, Andrei, Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada
celei de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515528.
230. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504;
231. Pinitilie, Ovidiu (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
232. idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
233. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166;
234. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134;
235. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219;
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236. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
237. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp.
332-336;
238. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
239. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285.
240. Puie, Iulia-Maria, Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie.
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616;
241. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491.
242. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol.
VIII, pp. 557-566;
243. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484.
244. Răţoi, Tudor, Intelectualii din zona Aradului în arhiva revistei
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;
245. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68:
246. Idem, Trei portrete de mari binefăcătoare de pe meleagurile arădene:
Margareta Bibics, Elena Ghiba Birta şi Antónia Szögyény-Bohus, în: vol.
IV, pp. 71-85;
247. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol.
IX, pp.
248. Rus, Raul Ionuţ, Aspecte privind procesul de colectivizare a
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335;
249. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415.
250. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 8393;
251. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini,
în: vol. VIII, pp. 85-97;
252. Idem, Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la
„Telegraful Român” din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626.
253. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293;
254. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109;
255. Idem, Eşecul tratativelor româno-maghiare din 1913-1914 şi rolul
discursului politic în radicalizarea mişcării antidualiste a românilor
transilvăneni (1910-1914), în: ibidem, pp. 123-147;
758

256. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98:
257. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169;
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