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Cuvânt înainte 
 
 
 Colecţia „Slaviciana – serie nouă” înmănunchează astăzi şapte 
volume numerotate1 de studii şi comunicări din Banat-Crişana, reunite sub 
denumirea de „Administraţie românească arădeană”. Iniţiată de către 
Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” al Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Colecţia „Slaviciana – serie nouă” s-a 
impus pe piaţa cercetărilor istorice şi etnografice din spaţiul bănăţean şi 
crişan cu fiecare număr. Istorici şi cercetători de la Institutele Academiei 
Române şi de la Universităţile din întreg spaţiul românesc au contribuit – şi 
contribuie în continuare – la edificarea acestor volume de studii şi cercetări 
ştiinţifice, cuprinse în Bibliografie istorică naţională şi puse la dispoziţia 
tuturor, în varianta on line. Astăzi, cu ocazia lansării acestui volum, 
inaugurăm şi noul portal al Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară 
„Ioan Slavici”, unde postăm atât cele peste trei mii de pagini de studii şi 
cercetări cuprinse în volumele alcătuite până în prezent, cât şi lucrările 
ştiinţifice ale universitarilor şi cercetătorilor din partea de vest a României. 
Nu uităm, fireşte, nici lucrările monografice elaborate până în prezent sub 
egida Colectivului Monografic Judeţean, această structură pe cât de          
ne-instituţionalizată, pe atât de prezentă în viaţa cultural-ştiinţifică a 
municipiului şi judeţului nostru. Probabil că, pe viitor, instituţionalizarea 
acestei mişcări monografice ar merita girul Academiei Române, chiar dacă 
s-ar înmulţi riscul unei posibile inflaţii, stopată astăzi de selecţia atât de 
riguroasă şi de eficientă a dezinteresului material. 
 Revenind la volumul de faţă, acesta se lansează sub auspiciile 
împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. Am 
menţionat acest moment aniversar şi pe coperta volumului nostru, deoarece 
Aradul a contribuit decisiv la împlinirea acestui deziderat naţional. Dacă  
Blajul a jucat rolul de primă capitală politică a românilor din Transilvania, 
Banat şi Ungaria, iar Sibiul a preluat această demnitate naţională, ducând-o 
până la glorioasa perioadă memorandistă, Aradul va deveni pentru 
următoarele două decenii şi jumătate capitala politică a românilor 
transilvăneni şi va pregăti Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.  
 Se spune că  cifra „7” este o cifră sacră şi binecuvântată. Citind 
lucrurile în această cheie, am putea spune că cele peste şapte sute de pagini 
de studii şi cercetări ştiinţifice ale celui de-al şaptelea volum este un fapt 

                                                
1 Primul volum, „90 de ani de administraţie românească în Arad”, deşi a deschis seria, a 
rămas nenumerotat.  
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care depăşeşte graniţele coincidenţei. Însă nu teoriile numerice au stat la 
baza alcătuirii lui, ci strădania, competenţa şi jertfelnicia celor peste treizeci 
de distinşi istorici, teologi, etnologi, cercetători şi universitari de pe toată 
cuprinderea pământului românesc. Cu cinci ani înainte de împlinirea 
Centenarului Marii Uniri, Colecţia „Slaviciana – serie nouă” are toate 
şansele să treacă pragul omologării, care este dat de succesiunea a zece 
volume. Prima convingere a noastră porneşte de la faptul că autorităţile 
publice locale – municipale şi judeţene – ne-au fost şi ne sunt în permanenţă 
alături. Cea de-a doua convingere vine din partea Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad, care nu doar că poartă numele ideologului Marii 
Uniri, dar susţine necondiţionat cercetarea ştiinţifică de înaltă ţinută 
academică prin numeroasele centre de studii pe care le posedă. În fine, 
convingerea supremă porneşte din lăuntrul fiecăruia dintre noi, cei reuniţi 
astăzi la această sesiune solemnă de comunicări ştiinţifice, care ne-am pus în 
slujba grea, dar  sublimă, a desţelenirii istoriei naţionale. Comunicările 
ştiinţifice de astăzi vor face obiectul celui de-al optulea volum de studii, 
care va vedea lumina tiparului pe data de 17 mai 2014, dată la care 
sărbătorim eliberarea Aradului de către Armata Română şi instituirea 
administraţiei româneşti în această parte de ţară.  De fapt, titlul dintâi al 
volumului nostru: Administraţie românească arădeană. 
 
 

Doru Sinaci, 
Emil Arbonie 
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Despre începuturile administraţiei romane  
în provincia Dacia 

 
 

Marius Grec, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Armata romană a reuşit printr-o disciplină foarte severă şi nefăcând 
rabat de la principiul competenţei, nu numai să creeze cel mai mare şi 
puternic imperiu cunoscut în istoria universală, ci şi să „construiască” un 
imens imperiu.  

Dacia, teritoriu mult râvnit de romani, va fi cucerit după un efort 
militar considerabil în urma celor două războaie dacice (101-102; 105-106). 
Uriaş cap de pod în mijlocul seminţiilor libere de la nordul Dunării, noua 
provincie a putut fi păstrată numai prin menţinerea aici a unui mare număr 
de trupe şi printr-o organizare cât mai judicioasă a apărării graniţelor. 

Dacia era o zonă foarte bogată, cu mari resurse economice, care 
aducea mari venituri Imperiului Roman. De asemenea, un mare număr de 
colonişti s-au stabilit în noua provincie creându-şi condiţii bune de viaţă. De 
aceea, numai gândul de a abandona provincia din nordul Dunării, atribuit de 
tradiţia istorică antică lui Hadrian, era privit ca inoportun şi menit să fie 
motiv de discreditare a politicii oricărui împărat. Prestigiul politic al 
imperiului impunea apărarea provinciei, oricâte greutăţi ar fi fost de 
întâmpinat1.  

Apărarea Daciei era uşurată de relieful şi configuraţia terenului, care 
asigurau bune posibilităţi defensive. Ameninţător plasată în mijlocul lumii 
barbare, Dacia era continuu supusă ameninţărilor externe. Pentru a face faţă 
acestei situaţii, imperiul a fost nevoit să aducă şi să menţină în provincie 
efective militare numeroase2. 

Dispunând de fortificaţii şi o armată puternică, Dacia a putut face 
faţă timp îndelungat presiunilor externe, forţa militară îndeplinindu-şi cu 
succes misiunea în tot cursul stăpânirii romane asupra provinciei dunărene3. 

În strânsă relaţie cu aspectele politico-militare se află organizarea şi 
reorganizările succesive ale provinciei. La sfârşitul celui de-al doilea război 
                                                        
1 M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 176. 
2 Ibidem, p. 177. 
3 Ibidem. 
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daco-roman, Dacia lui Decebal era înfrântă. Analiza izvoarelor scrise şi 
cercetările arheologice recente demonstrează că o parte a teritoriilor dacice 
au fost ocupate în 102. Unele (Banatul, Vestul Olteniei)4 au fost atribuite 
Moesiei Superioare (dacă nu cumva au format încă de atunci un 
comandament militar aparte), altele au fost anexate provinciei Moesia 
Inferior (Estul Olteniei, Muntenia, Sud-Estul Transilvaniei, Sudul 
Moldovei)5. 

Data încheierii războiului nu este exact cunoscută, dar este probabil 
vara anului 106.6 Nu toate teritoriile ocupate de Traian au fost cuprinse în 
noua provincie; cele ataşate Moesiei Inferior (în cursul primului război 
dacic) au continuat să rămână sub autoritatea guvernatorului acestei 
provincii, pe tot timpul domniei lui Traian. 

Provincia Dacia cuprindea cea mai mare parte a Transilvaniei 
(excepţie colţul de Sud-Est), Vestul Olteniei şi Banatul (în întregime sau în 
cea mai mare parte). Dacia era o provincie imperială, având în frunte un 
guvernator, ca delegat al împăratului („legatus Augusti pro praetore”), 
numit dintre membrii ordinului senatorial7. 

Pacea pe care Traian credea că a instalat-o, s-a dovedit în mare parte 
o iluzie. Situaţia creată în provincia dunăreană la moartea împăratului, o 
demonstrează. Noul împărat, Hadrian, a stat în grea cumpănă, să menţină 
această provincie sau să o abandoneze. Deşi nu a abandonat-o, o va 
reorganiza8, dând instrucţiuni precise lui Q. Marcius Turbo Fronto Publicius 
Severus, personaj de rang ecvestru, dar militar de carieră de valoare 
excepţională. 

După înfrângerea sarmaţilor iazigi, diplomele militare cele mai 
apropiate temporal9 atestă o provincie Dacia Superior, ceea ce presupune 
existenţa tot atunci şi a unei provincii Dacia Inferior. Dacia Porolissensis 
este atestată documentar în anul 12310, provincie desprinsă din nordul 

                                                        
4 D. Benea, în AB, III, 1994, p. 309-321. 
5 C. C. Petolescu, Scurtă istorie a Daciei Romane, Bucureşti, 1995, pp. 49-50. 
6 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945,  p. 85;  M. Macrea, în 
Ist Rom I, p. 348; Idem, în Dacia NS, XI, 1967, p.122; C. C. Petolescu, op.cit., p. 50. 
7 M. Macrea, în Dacia NS, XI, 1967, p. 124; I. Piso, Fasti provinciae Daciae, I, Bonn, 
1993, p. 3; C. C. Petolescu, op. cit., p. 50. 
8 M. Macrea, în Dacia NS, XI, 1967, pp.132-135; I. Piso, op.cit., pp. 30 - 42; C. C. 
Petolescu, op. cit., p. 51. 
9 Diplomele militare de la Căşei şi Porolissum din 29 iunie 120, IDR I, Dipl. V, Dipl. VI. 
10 I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123, 
Bucureşti, 1973, pp. 56-61. 
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Daciei traiane şi situată la nord de râurile Arieş şi Mureş. Este posibil ca 
Dacia Porolissensis să fi fost creată tot în 118, concomitent cu organizarea 
Daciei Superior şi Daciei Inferior11 sau foarte curând după organizarea 
primelor două provincii, prin 118-11912. 

In 168-169, izbucneşte războiul cu neamurile barbare de la Dunărea 
de mijloc şi de sus (iazigi şi diferite seminţii germanice), care ameninţă – 
unele chiar atacă – şi Dacia; în aceste condiţii împăratul Marcus Aurelius 
hotărăşte să unească cele trei provincii sub autoritatea unui guvernator 
general, purtând titlul de „legatus Augusti pro praetore trium Daciarum”; 
calitatea de guvernator este desemnată şi cu titlul de “praeses”. Deoarece de 
acum înainte în provincie existau două legiuni  (XIII Gemina şi V 
Macedonica), guvernatorul era de rang consular; el era denumit şi 
„consularis III(trium) Daciarum”. Concomitent se constată şi modificarea 
denumirii provinciilor: Dacia Superioară devine Dacia Apulensis, iar Dacia 
Inferioară este denumită Dacia Malvensis. Dacia Porolissensis îşi păstrează 
vechiul nume şi vechea întindere teritorială13. Reforma lui Marcus Aurelius 
a recreat în Dacia un organism militar şi organizatoric unitar; trupele celor 
trei provincii depind în continuare, după cât se pare, de vechile districte 
Dacia Superior, Dacia Inferior şi Dacia Porolissensis, aşa cum rezultă din 
Diploma militară din 1 aprilie 17914. 

Fiecare dintre cele trei provincii ale Daciei (Superior, Inferior şi 
Porolissensis) avea propria sa armată („exercitus”), dar această denumire 
este atestată ca atare numai în monedele împăratului Hadrian, pe al căror 
revers apare legenda „Exercitus Daciae”, precum şi pe unele ştampile 
tegulare care poartă inscripţia EX(ercitus) D(aciae) P(orolissensis)15. 

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 

                                                        
11 C. C. Petolescu, în 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. 
12 I. Piso, op.cit., p. 34. 
13 M. Macrea, în Dacia NS, XI, 1967, pp. 121-141; C. C. Petolescu, în Dacia NS, 29, 1985, 
pp. 45-55; Idem, în RI, 39, 1986, pp. 880-905; I. Piso, op. cit., pp. 82 – 94. 
14 I. Piso, D. Benea, în ZPE, 56, 1984, pp. 263-295; Idem, în Acta MN, 21, 1984, pp. 111-
124. 
15 M. Grec, 1996, Exercitus Daciae Porolissensis, în Studii de Istorie a Banatului, XVII-
XVIII (1993-1994), Timisoara, 235-239. Idem, Din istoria militară a Daciei Porolissensis : 
trupele auxiliare, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2010, pp. 15-30. 
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tip16, nu a fost contestată de nimeni, dar nici nu a fost confirmată de vreun 
alt document epigrafic17. Trebuie menţionat faptul că 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; 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 – 
1252818. Alte analogii sunt oferite de ştampile dintr-o provincie apropiată 
Daciei, Pannonia Inferior, care poartă sigla EXER(citus) P(anonniae) 
INF(erioris)19. 

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 Inferior20. 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. 
 

                                                        
16 CIL III, 8063. 
17 M. Macrea, De la Burebista la Dacia postromană. Repere pentru o permanenţă istorică, 
Cluj-Napoca, 1978, p. 68. 
18 Ibidem, n. 1. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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Câteva observaţii privind organizarea administrativă în 
Banatul medieval  

 
 

Alexandru Kósa, 
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc  
 
 

Abstract 
The article entitled Some observations regarding the administrative 

organization in the Middle Ages Banat, deals with the medieval forms of 
organization such as: principalities, districts, lands and medieval counties.  

The aim of this article is to briefly present these forms of 
administrative organization, until the county was officially imposed by the 
Hungarian royalty. 

Before the medieval royal counties in Banat (Cenad, Timis, Arad, 
Torontal, Caras, Cuvin, Horom), the Romanians were organized in 
principalities, districts and lands. 

The Romanian districts in Banat are political-administrative 
institutions, which have their beginnings at the same time with the 
principalities, which are social-political and administrative institutions. The 
districts contain a greater number of places than the principalities. All in all, 
the Romanian district in Banat is an institution with political and 
administrative aims. (130) 

An important role in the administrative organization of Banat region 
was played by the Land of Severin (Banat of Severin). This was a 
militarized zone, because it represented the border between the Hungarian 
Kingdom and Wallachia. In the 14th century it was the first line of defense 
against the Ottoman Empire expansion.  

The medieval counties are political-administrative institutions, 
introduced by the Hungarian royalty in Banat region during the 11th and 13th 
centuries. Initially, the county was a territory that belonged to a royal castle 
and the lord of the castle was as well the count of the county. The counties 
were separated by the commercial roads, the interests of the Hungarian 
royalty and as well by the interests of the local nobles. 

Head of all the medieval counties in Banat was named by the 
Hungarian King. (267) 

The medieval counties in Banat will last until 1552, when the region 
will be conquered by the Ottomans. 
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În a doua parte a secolului al III-lea datorită popoarelor barbare 

migratoare aflate la porţile imperiului Roman, Aurelian decide retragerea 
armatei şi administraţiei la sud de Dunăre. Astfel fosta provincie imperială 
Dacia rămâne fără protecţie fiind vulnerabilă în faţa atacurilor migratorilor. 
Aceste atacuri şi distrugerea oraşelor romane au făcut ca populaţia daco – 
romană să se reorganizeze în obşti săteşti. Locuitorii au avut diverse relaţii 
cu migratorii, în funcţie de modul în care s-a realizat pătrunderea acestora. 
Fie au fost relaţii tensionate (conflicte armate), fie de înţelegere (schimb de 
produse).  

Pe perioada secolelor III – XIII locuitorii de pe actualul teritoriu al 
României şi în special din zona cuprinsă între Tisa la vest, Mureş la nord, 
Dunăre la sud şi Carpaţi în vest s-au organizat în obşti, în uniuni de obşti, 
mai apoi în voievodate, iar mai apoi să asistăm la naşterea statelor 
medievale româneşti (sec. X – XIII).  

În Banat sunt amintite voievodatele lui Glad şi Ahtum. Din lucrarea 
notarului Anonimus „Gesta Hungarorum” aflăm de existenţa în prima parte 
a sec. X a ducelui Glad, care s-a opus năvălitorilor maghiari pe râul Timiş în 
locul numit Vadum Arenarum (Vadul nisipurilor). Aici armata sa formată 
din bulgari, cumani şi români a fost învinsă, Glad acceptând suzeranitatea 
maghiarilor.  

Ahtum, descendent al lui Glad, este urmaşul său realizând astfel o 
primă continuitate dinastică în istoria de început a formaţiunilor statale 
româneşti. Ahtum se vede nevoit să ţină piept pretenţiilor regelui maghiar 
de a folosi râul Mureş pentru transportul sării din munţii Apuseni spre 
regatul Maghir. Astfel în 1030 are loc un conflict armat între armata 
maghiară şi cea a lui Ahtum, în urma căruia Ahtum  a fost învins. Locul său 
este preluat de Chanadinus, tot un urmaş de-al lui Glad. Familia Chanadinus 
va deţine diverse funcţii vreme de câteva generaţii, apoi se va contopi cu 
nobilimea zonei1. 

Tot în acelaşi timp este amintit „urbs Morisena” (Cenadul de azi), 
oraş şi cetate, capitala voievodatului lui Ahtum2. 

                                                
1 Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, „Cronologia Banatului”, vol.II, partea I, 
Editura Banatul, Timişoara, 2007, p. 20. 
2 Ibidem. 
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Un rol important în buna organizare statală l-au avut instituţiile 
medievale. Acestea cuprindeau conducerea supremă a ţării, consiliul regal şi 
dregătorii, adunarea ţării, biserica, justiţia şi armata. În Banat aceste 
instituţii au fost influenţate de tradiţia occidentală. Cei care au creat şi 
susţinut aceste instituţii erau reprezentanţii elitei nobilimii maghiare3. 

Faptul că Banatul şi Transilvania se aflau în cadrul regatului 
maghiar, forma de organizare administrativă şi teritorială se aseamănă foarte 
mult. Astfel, regalitatea maghiară a introdus în teritoriile nou cucerite, 
Transilvania şi Banat, instituţia comitatelor. Mai întâi acestea au fost 
comitate regale, dar pe măsură ce puterea nobilimii a crescut acestea au 
devenit comitate nobiliare4. 

Anterior comitatelor au fost districtele româneşti, care ca organizaţii 
administrative evoluează din vechile cnezate. Districtele se conduceau după 
obiceiurile vechi, nescrise, pe care le apărau cu înverşunare în faţa 
tendinţelor de impunere a formelor de organizare apusene.  

Înainte de cucerirea maghiară a Banatului, românii de aici erau 
organizaţi în cnezate, districte şi ţări (Ţara Severinului), la care se adaugă 
apoi şi comitatele. Se organizează astfel comitate medievale (Cenad, Timiş, 
Arad, Torontal, Caraş, Cuvin, Horom)5.  

 
Comitatele  
Comitatele sunt instituţii politico–administrative, introduse de 

regalitatea maghiară pe teritoriul Banatului în cursul secolelor XI–XIII. 
Iniţial comitatul era un teritoriu aferent unei cetăţi regale, baza sa 
logistică. Castelanul era şi comite al zonei limitrofe cetăţii, zonă de unde 
aduna şi bunurile cuvenite statului. Delimitarea teritorială a comitatelor s-a 
făcut în funcţie de drumurile comerciale, interesele regalităţii maghiare dar 
şi de interesele nobilimii locale. 

În fruntea comitatelor bănăţene se afla un comite numit de regele 
Ungariei. Comitele îşi alegea un vicecomite care avea atribuţii judiciare, 
administrative şi militare, ţinând seama şi de puterea marii nobilimi.  

Comitele era ajutat în conducere de juzi, erau aleşi de adunarea 
nobililor din comitatul respectiv, notar şi pronotar care erau şefii cancelariei, 
şi redactau actele hotărâte în cadrul sfaturilor; judele curţii era conducătorul 
curţii comitatense, având atribuţii administrative şi judecătoreşti, iar pe timp 
                                                
3 Ioan-Aurel Pop, „Românii şi România – o scurtă istorie”, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, Bucureşti, 1998, p. 62. 
4 Ştefan Pascu, „Istoria Medie a României, partea întâi (sec. X-lea – sfârşitul sec. Al XVI-
lea) ”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, p. 147. 
5 Ibidem, p. 147. 
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de război avea atribuţii militare. De asemenea la curte mai erau dregători 
care se ocupau cu masa şi grajdurile comitelui. Dregătorii nu erau plătiţi, dar 
erau răsplătiţi cu danii de moşii, venituri în natură, o parte din dări6. 

Conducătorii comitatelor comiţii, vicecomiţii şi restul dregătorilor 
comitatensi aveau autoritate politică şi administrativă asupra tuturor 
locuitorilor. Mai îndeplineau şi atribuţii fiscale. Comitatul a fost un 
sprijin de seamă al bisericii catolice7. 

Comitatele şi-au primit numele de la cetăţile în jurul cărora au fost 
organizate: Arad, Timiş, Caraş, Cuvin, Horom, Torontal. 

Comitatele medievale bănăţene rezistă până în momentul cucerii 
Banatului de către otomani în 1552, fiind reînfiinţate în 1779 de către 
noua stăpânire maghiară purtând doar numele comitatelor medievale, 
având o altă componenţă şi formă8. 

 
Ţara Severinului 
Un rol important în organizarea administrativă a teritoriului 

Banatului l-a jucat şi Banatul de Severin, care a fost organizat ca marcă 
militară de graniţă de către regalitatea maghiară la limita dintre Banat şi 
Ţara Românească. Acest ţinut era condus de un Ban, care mai târziu se 
va subordona direct atât militar cât şi administrativ comitelui de Timiş9.  

 
Districtele 
Districtele româneşti bănăţene sunt instituţii politico–administrative 

autohtone  care-şi au începuturile odată cu cnezatele şi voievodatele, 
instituţii de tip social–politic şi administrativ. Ele au în suprafaţa lor un 
număr mai mare de localităţi decât cnezatele şi cuprind de obicei 
suprafaţa mai multor cnezate teritoriale (uniuni de obşti). Deosebirea 
esenţială rezidă în conţinutul activităţii: districtul este o instituţie cu scop 
politic şi administrativ10. 

În Banat sunt menţionate cele mai numeroase districte dintre toate 
teritoriile româneşti. Unele dintre acestea au dispărut înainte de intrarea 
în circuitul documentelor de proprietate feudală. Altele au dispărut prin 
înglobarea în districte mai mari. O parte a acestor districte au  fost 

                                                
6 Ibidem, p. 145. 
7 Ioan Haţegan, „Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI – XX)”, Editura Mirton, 
Timişoara, 2003, p. 73. 
8 Ibidem, p. 76. 
9 Ibidem, p. 74. 
10 Ibidem, pp. 68-69. 



 19

anulate, ca prerogative, de către puterea centrală în momentul ofensivei 
acesteia împotriva realităţilor româneşti11. 

În funcţie de dimensiunea şi amplasarea geografică districtele se 
împart în trei categorii: districte mari, districte grupate compact şi districte 
izolate. Aceste districte sunt atestate documentar în a doua jumătate a sec. al 
XIV-lea până la mijlocul sec. al XV-lea12. 

În ordine alfabetică aceste districte româneşti bănăţene sunt: Bay, 
Bel(inţ ?), Beregsău, Berini, Bistra, Borzlyuk, Bujor, Chery, Cheureg, 
Chernolch, Cuieşti, Duboz, Fârdea, Făget, Hodoş, Horom, Icuş, Iersig 
Jupani, Jdioara, Lipko, Margina, Maxand, Mănăştiur, Mylos, Recaş, 
Remetea (pe Bârzava), Sculea, Sânandrei, Şoşdea, Sudgea, Themeskuz, 
Zaad, Zederyes, Zenthlazlo13.  

Aceste districte vor rezista până în secolul al XVIII-lea, când vor 
dispărea datorită încheierii perioadei feudale şi trecerii la alte forme de 
organizare administrativ teritoriale. 

 
Oraşele  
Oraşele erau conduse de un primar (jude), ajutat de un consiliu format 

din doisprezece juraţi. Aceşti dregători aveau atribuţii administrative, 
judiciare şi fiscale, şi făceau parte din categoria orăşenilor bogaţi. 

Important de remarcat este şi numărul de locuitori ai oraşelor şi al 
comitatelor medievale. Media de locuitori per oraş era de 4.000 / 5.000, 
pe când media locuitorilor din târguri era de 3.000 / 3.500.  

În tabelul următor se poate observa numărul total aproximativ de 
locuitori ai Banatului, luând fiecare comitat în parte14: 

 
Comitatul 

 
Nr. aşezări 

 
Nr. porţi  

 
Nr. familii 

 
Nr. locuitori 

 
1. Cenad 
 

209 
 

3.218 
 

6.430 
 

57.900 
 

2. Timiş 
 

999 
 

10.689 
 

21.180 
 

190.600 
 

3. Caraş 
 

300 
 

3.180 
 

6.360 
 

57.240 
 

4. Torontal 
 

56 
 

862 
 

1.724 
 

15.516 
 

TOTAL 
 

1.564 
 

17.449 
 

35.694 
 

321.256 
 

 
                                                
11 Ibidem, p. 69. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 72. 
14 Ibidem, p. 115. 
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La cifra totală de 321.256 se mai adaugă o populaţie de 96.257 ce 
rezultă din numărul ţăranilor aserviţi care nu aveau gospodărie proprie 
(20%), ţăranii liberi, cnezii şi voievozii ce nu figurează în conscripţia 
fiscală (5%) şi populaţia orăşenească şi cea nobiliară care nu aveau 
sarcini fiscale (5%)15. 

Rezultă astfel că populaţia existentă în Banat la sfârşitul sec. al 
XV-lea era de aproximativ 417.513.  

Cum se poate observa din acest studiu, zona Banatului s-a integrat 
în categoria ţinuturilor medievale europene prin forma de organizare 
administrativă: cnezat, district, ţară, voievodat şi comitat.  

Fiind o zonă geo-politică importantă, i s-a acordat o atenţie 
specială din partea regalităţii maghiare, lucru ce a favorizat dezvoltarea 
economică, socială, culturală şi demografică a întregii zone bănăţene. 
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Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în 
secolul al XV-lea 

 
 

Sorin Bulboacă 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  

 
 
 Scopul studiului este de a prezenta rolul districtelor româneşti în 
cadrul comitatului Zarand, precum şi afirmarea şi  evoluţia  cnezilor, 
voievozilor şi nobililor români în contextul societăţii din epocă. Iancu de 
Hunedoara, mai ales, a sprijinit cnezii şi nobilii români din comitatul 
Zarandului, acordându-le danii şi demnităţi, înrudindu-se cu familia 
voievodală Moga de la Hălmagiu.   
 Comitatul Zarand cuprindea, în veacul al XV-lea, districtele  
româneşti Hălmagiu (cel mai important), Zarand, Ineu şi Brad1.  

În secolul al XV-lea, cetatea Şiriei s-a transformat în centrul unui 
imens domeniu, care pătrunde adânc în valea Crişului Alb, până în regiunea 
auriferă şi oraşul Baia de Criş, cuprinzând, treptat, circa 120 de sate2. În 
veacul al XV-lea, cetatea Şiriei este menţionată în documente ca fiind o 
cetate regală. Se cunosc numele unor castelani regali, care în majoritatea 
cazurilor sunt şi comiţi ai comitatului Zarand. Astfel, între anii 1404-1407, 
comite al Zarandului este Dimitrie, fiul lui Vîlkasin, care a fost şi castelan 
regal al cetăţii Şiria. El l-a decapitat pe Albert Serendi, cae s-a revoltat 
împotriva regelui Ungariei, Sigismund de Luxembourg3. Într-un act emis de 
capitlul catolic din Arad, din 10 octombrie 1410, este menţionat în calitate 
de  ”castelanus nostri” (adică al Şiriei) magistrul Laurenţiu din Arad, fiul lui 
Valentin4. În 1412, la conducerea cetăţii Şiria era Paul Derecskei5. În 1431 
demnitatea de castelan al cetăţii Şiria era ocupată de nobilul maghiar Ioan 
Orszag de Guth. În anul 1434, castelanul primeşte în proprietate satul 
Feldioara, iar în anul 1436 este mandatat de regele Ungariei, în calitate de 
comite al Zarandului şi comandant al cetăţii Şiria, să inspecteze, împreună 
cu Ladislau Katai, căpitănia cumană6.  
                                                
1 Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului. Monografie. Cadrul istoric, partea I, Tipografia 
Diecezană din Arad, 1938,  p. 7.   
2 Ibidem, p. 159.  
3 Otto Greffner, Cetatea Şiriei. Contribuţii monografice, Arad, 1976, p. 31.  
4 Octavian Lupaş, Cneji şi voievozi români în judeţul Arad,  Arad, 1940, p. 32.  
5 Ibidem.  
6 Otto Greffner, op. cit., p. 32.  
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Domeniul regal al cetăţii Şiria a trecut, în 1439, împreună cu 110 
sate, târguri şi sălaşe, în posesia despotului Serbiei, Gheorghe Brancovici, 
ca loc de reşedinţă. Despotul Gheorghe Brancovici a fost nevoit să 
părăsească temporar Serbia, ocupată de turci şi transformată, în mare parte, 
în provincie turcească. La cetatea Şiriei, Gheorghe Brancovici instalează o 
garnizoană militară, având în frunte un comandant – voievodul Ştefan. Dar 
despotul Serbiei nu stăpâneşte multă vreme cetatea şi domeniul Şiriei. 
Intrând în conflict cu puternicul voievod al Transilvaniei Gheorghe 
Brancovici este obligat să renunţe la Şiria7. 

 În 1444, cetatea Şiriei, cu întinsele sale domenii, a ajuns în 
stăpînirea lui Iancu de Hunedoara8. Dar Brancovici nu a renunţat complet şi 
definitiv la domeniul cetăţii Şiria. Abia în anul 1448, Iancu de Hunedoara a 
reuşit să se instaleze definitiv în domeniul cetăţii Şiria, confiscând toate 
bunurile despotului sârb, aflate în Ungaria şi Transilvania9. Trecerea cetăţii 
în stăpânirea lui Iancu de Hunedoara a însemnat şi încadrarea ei în planul 
vast de apărare a Transilvaniei şi bazinului Dunării de mijloc, împotriva 
tendinţelor de expansiune ale Imperiului Otoman. Din considerente militare 
şi strategice, centrul comitatului Zarand a fost transferat din cetatea 
Zarandului, greu de apărat (fiind o cetate situată în câmpie) la Şiria, la 
sfârşitul veacului al XV-lea, faptul contribuind la sporirea importanţei 
cetăţii Şiria10. În vara anului 1445, Iancu de Hunedoara inspectează personal 
cetatea Şiriei, pentru a se convinge în legătură cu capacitatea ei militară şi 
strategică11.  

După moartea voievodului Transilvaniei, cetatea Şiriei a fost dăruită 
de regele Matia Corvin „pentru merite în lupta împotriva turcilor” unchiului 
său, Mihail Szilagyi, viteaz comandant de oşti. Cetatea Şiriei rămâne în 
posesia lui Mihail Szilagyi până la moartea acestuia12. În anul 1459, sunt 
folosite pentru prima dată aremele de foc în părţile arădene, cu ocazia unor 
lupte contra turcilor, care se derulează în jurul cetăţii Şiria. Mihail Szilagyi 
împrăştie cetele otomane, trăgând în ele cu tunurile din cetatea Şiriei13. Din 
                                                
7 Marki  Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, vol. I, Arad, 1892, 
p. 343.  
8 Ioan Drăgan, Un  privilegiu de la Matia Corvin pentru nobilii români din Rostoci 
(Zarand), în  Studii de istorie medievală şi premodernă, volum îngrijit de Avram Andea, 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2003, p. 405.  
9 Otto Greffner, op. cit., p. 33.  
10 Ibidem, p. 35.  
11 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, colecţia dr. Octavian Lupaş, Dosar 8, 
fila 14.   
12 Teodor Voştinaru, Monografia comunei Şiria (manuscris), p. 216.  
13 Marki  Sándor, op. cit., I, p. 138.  
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aceeaşi cetatea a Şiriei, porneşte o expediţie militară împotriva turcilor, care 
atacau Banatul, condusă de Mihail Szilagyi, în 1460, care se termină cu o 
înfrângere, Mihail Szilagyi retrăgându-se cu resturile oştirii în cetatea de la 
Şiria14. 

În anul 1464, cetatea şi domeniul Şiriei (99 de sate) au fost zălogite 
familiei nobiliare maghiare a lui Ştefan Bathory şi celor 5 fii ai săi,  ca 
recompensă pentru serviciile aduse ţării în luptele împotriv aturcilor, cehilor 
şi slovacilor, trecând ulterior în proprietatea lor deplină. Stăpânirea familiei 
nobiliare Bathory asupra cetăţii şi domeniului Şiriei durează până la 
mijlocul veacului al XVI-lea, fiind întreruptă de ocupaţia otomană15.  

Stăpânirea familiei Bathory asupra cetăţii şi domeniului Şiriei, dar 
mai ales a lui Ştefan Bathory, voievod al Transilvaniei, a avut o mare 
importanţă pentru cetate. Fortificaţiile cetăţii Şiria au fost extinse şi 
consolidate. Întregul sistem de apărare a cetăţii Şiria a fost revizuit şi 
completat cu noi elemente şi adaptat tehnicii militare din epocă16. 
Cercetările efectuate asupra complexului de ruine de la Şiria, precum şi 
săpăturile arheologice, au demonstrat acest lucru. Zidurile exterioare ale 
cetăţii Şiria au fost îngroşate, mai ales pe laturile dinspre nord şi vest. Au 
fost construite contraforturi disnpre interior, care să mărească rezistenţa 
zidurilor, în cazul unor asedii. În corpul central al cetăţii, zidurile au fost 
dublate. În aceeaşi perioadă a fost amenajată şi curtea exterioară a cetăţii, în 
partea de nord-est, de formă aproape pătrată, cu dimensiunile de 38 - 36 
metri, care formează un obstacol în plus în faţa celor care asediază cetatea17.  

Importanţa acordată cetăţii Şiria în această perioadă este relevată şi 
de faptul că, între anii 1485-1487, voievodul Transilvaniei, Ştefan Bathory, 
rezidă mai mult timp în această cetate, dovadă în acest sens fiind poruncile 
emise de acesta din cetatea Şiriei18. 

Pe domeniul cetăţii Şiria  existau, pe lângă categoriile dependente 
obişnuite (iobagi, jeleri, libertini, cnezi etc) şi ”nobili ai cetăţii unguri şi 
români, care au ţinut totdeauna şi din vechime de acea cetate”, bucurându-se 
de drepturile şi de libertăţile care le-au fost acordate de ”sfinţii regi” ai 
Ungariei19. Documentul din anul 1444 oferă câteva indicii clare privind 
originea şi condiţia acestei „nobilimi” („castrenses” – oamenii cetăţii).  

                                                
14 Ibidem, p. 139.  
15 Otto Greffner, op. cit., p. 36-37.  
16 Marki  Sándor, op. cit., I, p. 126-127.  
17 Otto Greffner, op. cit., p. 37-38.  
18 Marki  Sándor, op. cit., I, p. 273.  
19 +++Documenta Romaniae Historica, Seria D, vol. I, Bucureşri, p. 379-383 (din 3 iulie 
1444).  
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Aşa cum susţine istoricul Ioan Drăgan, castrenses reprezintă în acest 
caz o relicvă vie, o categorie care nu a reuşit o emancipare deplică, datorită 
menţinerii integrităţii domeniului cetăţii respective, trecut în posesie privată. 
Nobilitatea lor era condiţionată de pământul stabilit, care e al cetăţii şi de 
îndeplinirea unor obligaţii faţă de aceasta, în primul rând militare. Ei nu sunt 
consideraţi supuşi, ci familiari ai stăpânului domeniului, îndeplinind adesea 
o serie de slujbe remunerate: lefegii, dieci, provizori etc. Erau dăruiţi o dată 
cu cetatea, deşi nu erau de condiţie servilă. În cazul domeniului cetăţii Şiria, 
foarte probabil castrenses erau nobili condiţionari20.  

Secolul al XV-lea reprezintă, în istoria comitatului Zarand şi 
înnobilarea unor cnezi români, aparţinând familiei Rostoci, Moga de 
Hălmagiu etc. Datele de care dispunem referitoare la nobilii români din 
Rostoci sunt foarte sumare. Ştim că în anul 1451, un Ilie Viteazul era dăruit 
de către Iancu de Hunedoara cu posesiunea Rostoci din comitatul Zarand21. 
Acelaşi Ilie Viteazul (Elias Wythez) este menţionat 10 ani mai târziu, în anul 
1461, ca om regesc la punerea în stăpânire a unui nobil din Ciuci (Vârfurile, 
comitatul Zarand), alături de alţi nobili zărăndeni din localităţile Hîlmagiu, 
Aciua, Ribiţa şi Băiţa22. Ulterior, în 1500, sunt consemnaţi documentar 
nobilii Petru Rastuci, fratele său Nicolae, soţia Ana şi fiul lor Ilie, din 
dioceza de Strigoniu (Ungaria), în calitate de membri ai Confraternităţii 
Sfântul Spirit de la Roma, fapt care atestă că anumiţi membri ai familiei 
nobiliare Rostoci au trecut la catolicism23. Satul Rostoci făcea parte din 
voievodatul sau districtul Căpâlnei, în cadrul domeniului cetăţii Şiria iar 
primul urbariu cunoscut, din 1525, îl situează tot acolo24. 

La 18 mai 1472, regele Ungariei, Matia Corvin (1458-1490) dăruia 
nobililor români Nicolae de Rostoci şi fratelui său Dionisie, pentru fidelitate 
şi fapte credincioase, posesiunea Rostoci şi prediul Crivina din comitatul 
Zarand pe veci, cu titlul de ”donaţie nouă”, incluzând terenurile cultivate şi 
cele necultivate, pădurile, munţii văile, apele, păşunile etc.25.  

                                                
20 Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440-1514, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 208-219, 312-318.  
21 Marki  Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, vol. I, Arad, 1892, 
p. 245.  
22 Ioan Drăgan, Un  privilegiu de la Matia Corvin pentru nobilii români din Rostoci 
(Zarand), p. 404.  
23 +++Monumenta Vaticana Hungariae, vol. V/5, p. 95.  
24 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. II, Bucureşti, 1968, p. 
68.  
25 Detalii oferite de documentul inedit publicat la Ioan Drăgan, Un  privilegiu de la Matia 
Corvin pentru nobilii români din Rostoci (Zarand), p. 407:”Nos Mathias Dei graciarex 
Hungariae, Bohemie etc. memorie commendamus tenore presencium significantes quibus 
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În aceeaşi zi, 18 mai 1472, la Buda, regele Matia Corvin poruncea 
capitlului catolic din Arad să –i introducă  pe nobilii Nicolae şi Dionisie de 
Rostoci în stăpânirea posesiunii Rostoci şi a prediului Crivina din comitatul 
Zarand26. Documentul îi menţionează ca martori  pe Nicolaus de Zynthe, 
adică de Sintea (Sintea Mare, judeţul Arad), din camitatul Zarand şi pe 
Nicolaus Botha...sive Briccius de Santoshaza, probabil o localitate 

                                                                                                                        
expedit universis, quod nos attentis et consideratis fidelitate et serviciis fidelis nostri nobilis 
Nicolai de Razthoch, per eum nobis et sacre huius regni nostri Hungariae corona iuxta suam 
possibilitatem exhibitis et impensis, totalem possessionem Razthoch predictam ac predium 
Krivina vocatum, in comitatu de Zarand existentes habitas, in qurum pacifico dominio 
eciam progenitores suis persitissent seque persistere asserit eciam de presenti, item totum et 
omne ius nostrum regium  si quod in eisdem eciam alias qualitercumque haberemus aut 
nostram ex quibusvis causis, viis, modis et racionibus concernerent maiestatem  simulcum 
cunctis  suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, fenetis, fenilibus, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis et 
vinearum promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, 
molendinis et molendinorumque locis, generaliter vero quarumlicet utilitatum et 
pertinenciarum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis ad easdem de iure 
spectantibus, et pertinere debentibus...”.  
26 Ibidem, p. 408-409: „Mathias Dei gracia rex Hungariae, Bohemie etc. fidelibus nostris 
capitulo Orodiensis salutem et graciam! Cum nos attentis et consideratis fidelitate et 
serviciis fidelium nostrorum nobilium Nicolai ac Dionisii de Razthocz, per eos nobis et 
sacre huius regni nostri Hungariae corone iuxta suam possibilitatem exhibitis et impensis, 
totalem possesionem Razthocz predictam ac predium Cywynya vocatum, in comitatu de 
Zarand existentes habitas, in quarum pacifico dominio eciam progenitores ipsorum 
perstitissent ipsique  persistere asserunt  eciam de presenti, item totum et omne ius nostrum 
regium, si quod in eisdem eciam alias quibuscumque haberemus aut nostram ex quibusvis 
causis, viis, modis et racionibus concernerent maiestatem, simulcuim cunctis suis 
utilitatibus et pertinenciis quibuslibet ad easdem de iure spectantibus et pertinere 
debentibus, sub suis veris metis et antiquis, premisse sic ut prefertur stantibus et se 
habentibus, memoratis Nicolao ac Dyonisio de Razthocz ipsorumque heredibus et 
posteritatibus universis vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium exinde 
confectarum, iure nove nostre donacionis titulo, eisdem in perpetuum contulerimus 
velimusque eosdem in dominium earundem per nostrum et vestrum homines legittime 
facere introduci. Ideo fidelitati vestre fimiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedigimum, quo presente Nicolaus de Zynthe vel 
Albertus Magnus de Kys Kemen aut Nicolaus Botha sin Elias similiter Botha sive Briccius 
de Santoshaza, aliis absentibus, homo noster ad facies dicte possessionis  Razthocz et predii 
Crywinya vocati, vicinis et commetaneis earundem inibi legittime convocatis et presentibus 
accedendo, introducat prefatos Nicolaum et Dyonisium de Razthocz in dominium earundem 
statuatque easdem et idem eisdem simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet, premisse nove nostre donacionis titulo ipsis incumbenti, perpetue possidendas, 
si nos fuerit contradictum...”.  
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dispărută, situată lângă Târnova (judeţul Arad)27, în acelaşi comitat al 
Zarandului.  La data actului de danie, 18 mai 1472, Nicolae de Rostoci şi 
familia sa erau deja nobili, aşa cum se menţionează în mod expres în 
document. Dania şi privilegiul din anii 1472-1473 nu fac nici o referire la o 
danie anterioară, deşi beneficiarul său este deja nobil. O asemenea menţiune 
era obligatorie în cazul unui act de proprietate valid, chiar dacă s-ar fi 
pierdut într-o împrejurare oarecare28. Actul de danie din 1472 este tipic 
pentru nobilii români, marcând încheierea procesului de asimilare juridică 
cu nobilimea regatului, de modificare a statutului moşiei de la cnezat la 
posesiune nobiliară liberă de sarcini şi a statutului personal de la cnez sau 
voievod, adică de la nobil condiţionar la nobil ”adevărat”29. 

 În 20 august 1472, Capitlul catolic din Arad dă de ştire că, la 
porunca regelui Matia Corvin, i-a introdus pe nobilii Nicolae şi Dionisie de 
Rostoci ăn stăpânirea posesiunii Rotoci şi a prediului Crivina, fără nici o 
împotrivire30. Documentul face referiri la o serie de cnezi şi nobili români 
din camitatul Zarand: Stephane kenz de Boldy (azi Bodeşti, comuna 
Hălmagiu, judeţul Arad), familiar al nobililor Andrei şi Ladislau Bathory; 
Stephano Wayda de Sary (probabil Şiria, judeţul Arad), familiar al nobililor 
maghiari Ladislau şi Ştefan de Losoncz; Iohanne Dan et Stephano de Acho 
(Aciua, azi localitatea Avram Iancu, comuna Vârfurile, judeţul Arad).  Actul 
                                                
27 Precizări privind situarea localităţii Santhoshaza la Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al 
localităţilor din Transilvania,  vol. II, Editura Academiei, Iaşi, 1968, p. 399.  
28 Ioan Drăgan, op. cit., p. 404.  
29 Explicaţii la Ibidem, p. 406.  
30 Ioan Drăgan, Un  privilegiu de la Matia Corvin pentru nobilii români din Rostoci 
(Zarand), p. 409-410: „...Nos igitur permissis mandatis ipsius domini nostri regis semper et 
in omnibus ob temperare volentes ut tenemur, unacum prefato Briccio de Santhoshaza, 
homine eiusdem domini nostri regis, unum ex nobis, videlicet honorabilem magistrum 
Gregorium de Apathfalwa, socium et concanonicum nostrum, ad premissam 
introduccionem et statucionem faciendam, nostro pro testimonio transmissimus 
fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis, voce consona retulerunt isto modo, 
quod idem homo prefati domini nostri regis, presente dicto nostro testimonio, in festo beate 
Marie virginis gloriose de nive (5 august 1472) proxime preterito ad facies dicte 
possessionis Razthocz et predii Crywynya vocati, vicinis et commetaneis earundem inibi 
legittime convocatis et presentibus Stephane (!) kenez de Boldy familiari magnificorum 
Andree et Ladislai de Bathor ac altero Stephano Wayda de Sary similiter familiari Ladislai 
et Stephani de Losoncz necnon Iohanne Dan et Staephano de Acho aliisque compluribus 
nobilibus dicti comitatus de Zarand illic adherentibus accessisset, introduxxisset prefatos 
Nicolaum et Dyonisium de Razthocz in dominium earundem statuissetque easdem et idem 
eisdem simulcum cuntis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, premisse ipsius domini 
nostri regis nove donacionis titulo ipsis incumbenti, perpetuo possidendas, nullo penitus 
contradictore apparente, dictus legittimis et sufficentibus in facie earundem 
permanetibus...”.  
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remarcă şi faptul că nobili români din comitatul Zarand, în veacul al XV-
lea, erau integraţi în reţelele vasalice din regatul Ungariei.  

Peste circa un an, în 27 mai 1473, la Buda, regele Matia Corvin 
acordă nobililor Nicolae de Rostoci şi fratelui său Dionisie un privilegiu 
referitor la stăpânirea posesiunii Rostoci şi a prediului Crivina, din comitatul 
Zarand31. 

La 1493, cetatea Şiriei era admnistrată de nobili români: un Bogdan 
castelan şi Ladislau Moga de Hălmagiu ca provizor32. Domeniul cetăţii 
Giula a ajuns în anul 1476 în mâinile regelui Matia Corvin, apoi a fiului său 
nelegitim Ioan, cuprinzând 3 târguri şi 83 de sate, în principal în comitatele 
Bichiş şi Zarand33. 
 Districtul Căpâlna exista şi în anul 1501, când devenise 
proprietatea familiei nobiliare  maghiare Bathory. Districtul Vârfurile se 
găsea pe malul nordic al Crişului Alb, într-o zonă submontană, cu 
numeroase sate româneşti.  

                                                
31 Ibidem, p. 410-411: „... Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod 
fidelis noster nobilis Nicolaus de Razthoch nostre maiestatis veniens in conspectum, in sua 
ac Dionisii fratris sui carnalis personis, exhibuit  nobid quasdam duas literas, unam nostram 
sigillo nostro minori quo in iudiciis uti consuevimus impressive consignatam, qua mediante 
totalem possessionem Razthoch predictam ac predium Krywynya vocatum in comitatu de 
Zarand existentes  habitas eidem Nicolao et per eum Dionisio fratri sui carnali ipsorumque 
heredibus et posteritatibus universis simul cum omni iure nostro regio in eisdem  
qualitercumque habito ac cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, nove nostre 
donacionis titulo, in perpetuum dedisse et contulisse dinoscimur. Aliam vero capituli 
ecclesie Orodiensis super legittima statucione dicte possessionis ac predii eiusdem absque 
ulla contradiccione in perpetuum facta cum pendente sigillo emanatam tenoris infrascripti, 
supplicasns nobis idem Nicolaus, in sua ac dicti Dionisii fratris sui carnalis personis, 
humiliter et omnia in eis contenta ratas, gratas et acceptas habendo litterisque nostris 
privilegialibus de verbo ad verbum inseri faciendo approbare eidem Nicolao et per eum 
dicto Dionisio ipsorumque heredibus et posteritatibus universis innouando perpetue 
valituras confirmate dignaremur. Quarumquibus litterarum prime videlicet nostre 
donacionalis tenor sequitur in hec verba....Nos igitur premissa supplicacione dicti Nicolai 
de Razthoch, per eum suo et dicti Dionisii fratris sui carnalis nominibus nostre modo quo 
supra porrecta maiestati regia beningnitate exhaudita et clementer admissa, perescriptas 
litteris nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali 
insertas quo ad omnes earundem continencias clausulas et articoles eatenus quatenus eadem 
rite et legitime existunt emmanate viribusque earum veritas suffragatur acceptamus, 
approbamus et ratificamus easque nchilominus et omnia in eis contenta ipsis Nicolao de 
Razthoch ac Dionisio fratri suo carnali ipsorumque heredibus  et posteritatibus universis 
innouando perpetue valituras confirmamus  presentis scripti nostri patrocino mediante, 
salvis iuribus alienis....~.   
32 Marki  Sándor , op. cit., vol. I, p. 393.  
33 Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440- 1514, p. 314.  
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 În 1406, regele Sigismund de Luxembourg donează magistrului 
Andrei de Teteni, cetatea Agrişului, cu domeniul aferent, care cuprindea 13 
sate, sub denumirea de  „Slavonicales”, dar considerate româneşti de către 
toţi cercetătorii de până acum, mai ales că în regiunea respectivă nu se 
cunoaşte populaţie slavă. O menţiune despre acelaşi domeniu datează din 
1409, când este trecut în proprietate regală34. 
 Referitor la comitatul Zărand, se remarcă un document extrem de 
important, emis la 20 noiembrie 1426, în cetatea Şiriei – scrisoarea 
comitelui de Timiş, Pipo de Ozora către Ştefan Bolgar, dregător sau slujbaş 
al său în districtul Căpâlna - care precizează că, în anul 1390, regele 
Sigismund de Luxembourg, a donat 5 districte zărăndene (Căpâlna, Ciuci-
Vârfurile, Arăneag, Cladova, Hălmagiu), ca pertinenţe ale cetăţii Şiria, 
comitelui de Timiş35. De aceea, românii de aici aveau regimul oricăror 
locuitori ai unor domenii de cetate. Comitele de Timiş, în 1426, se referă la 
o plângere adresată lui de  către cnezii, voievozii şi adunarea bogaţilor şi 
săracilor (adică toţi românii) din districtul Căpâlna, împotriva lui Ştefan 
Bolgar. Documentul menţionează faptul că doi cnezi români din district, pe 
când se întorceau la casele lor de la scaunul de judecată (din care făceau 
parte probabil), pe drum, l-au ucis pe un al treilea cnez, care venea de la 
acelaşi scaun de judecată, împreună cu ei. Cei doi cnezi vinovaţi de crimă au 
fost judecaţi şi au plătit, după obicei, gloabă, dar Ştefan Bolgar, slujbaş al 
comitelui, nemulţumit de plată, le-a confiscat toate lucrurile şi bunurile lor, 
ceea ce era un abuz. De asemenea, cnezii şi nobilii români din districtul 
Căpâlna reclamă şi alte abuzuri ale slujbaşului Ştefan Bolgar36. Pipo Spano 
porunceşte ca pomeniţii cnezi să-şi primească înapoi bunurile confiscate pe 
nedrept.  

Se remarcă faptul că o comunitate românească, cea a districtului 
Căpâlna din Zărand, adresează o plângere comitelui de Timiş şi nu 
comitelui de Zărand. Din textul documentului rezultă că petenţii erau de fapt 
nobilii şi cnezii districtului Căpâlna din Zărand şi nu întreaga comunitate, 
care este numită generic la început. Ca şi în alte părţi din Zărand, cnezii şi 
nobilii români se întrunesc spre a-şi conduce districtul lor, spre a protesta 
împotriva imixtiunilor din afară, spre a-şi alege reprezentanţi care să se 
plângă autorităţilor şi să le apere interesele, dar şi pentru a judeca în cauze 
penale şi civile37.  
                                                
34 Marki  Sándor , op. cit., vol.  I, p. 128.  
35 Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşţi) 
în secolele XIV-XVI, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1991, p. 164-165.  
36 Ibidem, p. 165.  
37 Ibidem, p. 167.  
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Districtul Hălmagiu 
Cel mai important şi mai întins era districtul Hălmagiu, aşezat într-o 

zonă montană, fiind consemnat în 1444 ca aparţinând domeniului cetăţii 
Şiria.  

Voievodul Ştefan Moga din Hălmagiu (comitatul Zarand) primea 
de la Ştefan Bathory, la începutul veacului al XV-lea, teritoriile ce ţineau de 
târgul Baia de Criş, cu obligaţia de a le coloniza. În acest scop, voievodul 
anunţa prin crainici că, în răstimp de 15 zile oamenii să se aşeze în acel loc 
şi să-şi construiască locuinţe (case)38, dar unii cnezi români au decăzut la 
statutul de iobagi ai nobililor maghiari.  

Voievodul Moga de Hălmagiu este singurul voievod român nobil, 
exercitând efectiv şi funcţia voievodală. Iancu de Hunedoara confirma cu 
titlu veşnic în anul 1451 credinciosului său Moga de Hălmagiu şi fiilor săi, 
Mihai şi Alexandru, voievodatul Căpâlnei, Hălmagiului şi Băiţei din 
comitatul Zatand, pe care îl stăpâneau din vechime.  Moga este urmaşul 
voievodului Bibarţ, menţionat în anul 1359. Familia Moga era foarte 
înstărită şi dispunea, la rândul său, de familiari (vasali).  Aşezarea la 
Hălmagiu a reşedinţei voievodale corespundea necesităţilor de ordin 
administrativ şi strategic, târgul Hălmagiu aflându-se în centrul 
voievodatului, în defileul ce închide mai bine intrarea în bazinul superior al 
Crişului Alb, iar prezenţa voievodului presupune o organizare regională 
complexă: administrativă, militară, economică şi religioasă. Localitatea de 
reşedinţă a voievodului era apărată de o cetate39. 

Afirmarea familiei Moga sub Iancu de Hunedoara se explică şi prin 
legăturile lor de rudenie40. Familia Moga a intrat chiar în elita nobilimii 
comitatense. Ascensiunea economică a familiei Moga de Hălmagiu se 
datorează, măcar în parte de exploatarea şi valorificarea aurului din zonă. 
Moga din Hălmagiu era în conflict cu monetarul Simion din Sibiu în 
legătură cu spălarea aurului din nisipul râurilor din comitatul Zarand41.  

Soţia lui Moga de Hălmagiu, Elena, este menţionată într-un 
document din 13 noiembrie 1429, emis de vicevoievodul Transilvaniei, 
Lorand Lepeş. Elena Moga şi alţi nobili români din Ardeal au cerut să fie 
puşi în stăpânirea unor părţi din posesiunile Vărădia (Grădiştea – Britonia, 

                                                
38 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 
405-406.    
39 Traian Mager,  op.cit., p. 29.  
40 Ioan Drăgan, op.cit., p. 299-300.  
41 Ibidem, p. 147.  
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Sarmizegetusa), Braditis şi Ohabcha, situate în comitatul Hunedoarei42. Sora 
Elenei era Anca, văduva nobilului Ladislau zis Voicu de Hunedoara, 
unchiul dinspre tată al voievodului Iancu de Hunedoara, aşa cum 
argumentează, refăcând arborele genealogic al familiei Huniazilor, Andrei 
Adrian Rusu43. Este cert că unchiul lui Iancu de Hunedoara l-a avut cumnat 
pe voievodul de la Hălmagiu, căsătorit cu o româncă haţegană. 

  Descendent dintr-o familie cnezială locală, cu ambiţii de ascensiune 
politică, Moga şi-a încercat probabil norocul într-o carieră militară care i-a 
deschis orizonturile şi i-a mărit cercul cunoscuţilor, fiind ctitorul bisericii 
ortodoxe din Hălmagiu. Numele lui Moga începe să fie remarcat abia după 
ce Iancu de Hunedoara a preluat stăpânirea asupra domeniului Şiriei, centrul 
administrativ oficial al comitatului Zarand44. În anul 1445, Moga nu era 
decât primul înşirat dintr-o listă de mărunţi feudali localnici. Dar deja în 
anul următor (1446) Moga a ajuns să deţină o poziţie administrativă de 
excepţie45.  Moga de la Hălmagiu a fost implicat în problematica urburii, 
fiind pus în legătură cu monetarii italieni ai guvernatorului Ungariei.  

În anul 1446, Iancu de Hunedoara se adresează voievodului Moga de 
la Hălmagiu, cu o formulă reverenţioasă, numindu-l ”...nobilis vir...”46. 
Rămâne în continuare în strânse contacte cu Simion, monetarul lui Iancu de 
la Sibiu. Guvernatorul general al Ungariei a recompensat fidelitatea şi 
serviciile aduse de familia nobiliară Moga printr-o danie excepţională, 
supradimensionând sfera de autoritate a voievodului de Hălmagiu peste un 
teritoriu cuprinzând circa 120 de sate47. Astfel că Moga a beneficiat din plin 
de rudenia prin alianţă cu Iancu de Hunedoara.  

Ajungând domeniul Şiriei în posesia lui Iancu de Hunedoara, 
definitiv în anul 1449, printr-un document emis la Timişoara, la 10 aprilie 
1451, voievodul Moga din Hălmagiu este confirmat ca voievod al românilor 
în districtele Căpâlna, Hălmagiu şi Băiţa, pe care le stăpânise şi până atunci, 
împreună cu fii săi, Mihai şi Sandrin48. Căpâlna nu mai există astăzi sub 
această denumire, fiind după opinia lui Marki Sandor, în zona Gurahonţului 
                                                
42 Adrian Andrei Rusu, Un proces de moştenire din anul 1426, pentru stăpâniri la Grădişte 
(Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zarand, în „Ziridava”, XVIII, Arad, 
1993, p. 91-92.  
43 Ibidem, p. 93-95.  
44 Ibidem, p. 96-97.  
45 Idem, Începuturile familiei Hunedoreştilor, în „Mediaevalia Transilvanica”, tom II, 1998, 
nr. 2, p. 225.  
46 Hurmuzaki, Documente...I/2, p. 729-730  
47 Victor Eskenasy, Hălmagiu, un sat medieval din Ţara Crişului Alb (secolele XIV-XV). 
Consideraţii istorice, în „Ziridava”, V, Arad, 1975, p. 26.  
48 Traian Mager, op. cit., p. 27-28.  
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de astăzi, în apropiere de Bonţeşti49. Cele 3 districte româneşti însumau 
câteva zeci de sate, aproximativ o treime din suprafaţa comitatului Zarand. 
Familia voievodală Moga de Hălmagiu era foarte înstărită, dispunând de 
familiari (vasali)50.   

Nobilul Petru Moga din Hălmagiu a atacat în 1483  posesiunile 
capitlului catolic din Alba Iulia. La 12 februarie 1484, regele Matia Corvin a 
poruncit conventului din Cluj – Mănăştur să cerceteze atacul săvîrşit în vara 
anului 1483 asupra posesiunii Câmpeni a capitlului din Alba Iulia, unde a 
provocat o pagubă de 2000 de florini. Urmările conflictului nu le cunoaştem 
şi nici faptul dacă Moga a acţionat din iniţiativă proprie, ori la instigarea 
unui potentat apt a se măsura cu influentul episcop catolic al Transilvaniei51.  

Alte districte româneşti 
Todoran din Văsoaia (comitatul Zarand), probabil un cnez iobag este 

caracterizat în documente ca om sărac („pauperes”)52. 
 În prima jumătate a secolului al XV-lea, numărul districtelor 
româneşti zărăndene creşte cu alte două: Crişul Alb şi Ribiţa. Districtul 
Crişul Alb, menţionat documentar în 1404, era aşezat într-o largă 
depresiune, străbătută de cursul inferior al Crişului Alb. Districtul Rîbiţa, 
menţionat documentar la 1444, era aşezat într-o altă depresiune, în partea 
estică a comitatului Zarand, şi-şi avea centrul, probabil, la Criscior53. 
 Districtele româneşti zărăndene se bucurau de relativă autonomie din 
punct de vedere juridic, fiind conduse de cnezi sau voievozi, ajutaţi de sfatul 
bătrânilor şi cnezilor. Uneori, ca în cazul familiei Moga, se creează o 
adevărată dinastie voievodală cu influenţă şi autoritate în întreg comitatul 
Zărand54. 

 Domeniul lui Ioan Corvin îngloba un alt district românesc, cel de la 
Şomoşcheş. Voievozii din Şomoşcheş erau datori, în anul 1495, să populeze 
sate prin colonizare55. Voievozii din Şomoşcheş erau catolici: Paul Zekel era 
membru al societăţii ”Sfântul Spirit” din Roma, iar fratele său Matei este 
confirmat în fruntea voievodatului, dărunidu-i-se şi satul Korkesz56. 

                                                
49 Marki  Sándor , op. cit.,  vol. I, p. 234.   
50 Ioan Drăgan, Aleşii nobilimii române din perioada 1440-1514, în „Mediaevalia 
Transilvanica”, tom I, nr. 1-2, 1997, p. 108.  
51 Marki  Sándor, op.cit., p, 255.  
52 Ştefan Pascu, op., cit.,  p. 431.  
53 Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 433-434.  
54 Ştefan Pascu, op. cit., IV, p. 64.  
55 Ibidem, vol. III, p. 453.  
56 Ibidem, III, p. 463.  
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Voievodul Ştefan era castelan al cetăţii Şiria în anul 1440; voievodul 
Ladislau Moga a fost castelan al aceleiaşi cetăţi în 149357.  Vicecomitele de 
Zarand era la 1401 Ştefan, fiul voievodului înnobilat de Nadab58. Anul 
următor, în 1402, acelaşi Ştefan ajunge vicevoievod al Transilvaniei.  

Prima atestare a satului Ribiţa este din anul 1369, prin documentul 
care-i confirmă lui Teodor Neacşa stăpânirea asupra satelor Ribiţa, 
Mesteacănul de Sus şi de Jos şi Tertfalva. Teodor Neacşa este tatăl cnezului 
Vladislav, care în anul 1404 a fost pedepsit cu pierderea acestor moşii, 
pentru vina de trădare, de către regele Sigismund de Luxembourg. În acelaşi 
an însă, fiii lui Vladislav – Matia, Vratislav şi Miclăuş - reprimesc moşiile 
din partea regelui Ungariei, începând construcţia bisericii ortodoxe din 
Ribiţa, existentă şi astăzi59. 

Tabloul votiv de la Ribiţa, din Ţara Zarandului, din anul 1417, îi 
arată drept ctitori pe fraţii Vladislav şi Miclăuş, cu soţiile lor, Stana şi, 
respectiv, Sora, numiţi jupani şi jupaniţe, dar făcând parte dintr-o familie 
voievodală românească locală60. Biserica ortodoxă din Ribiţa, construită din 
piatră la începutul secolului al XV-lea, se numără printre cele mai valoroase 
monumente eclesiastice din România, este un edificiu de formă 
rectangulară, cu un turn clopotniţă alipit în vest, prezentând detalii 
arhitectonice de factură gotică. Pictura murală este prezentă pe toată 
suprafaţa pereţilor locaşului de cult, incontestabilă mărturie de artă 
bizantină. Pictorul a fost un artist transilvănean, cunoscător al canoanelor 
artei bizantine şi al ambianţei artistice din Ţara Românească, probabil Radu 
sau Radoslav61.  

Istoricul Andrei Adrian Rusu consideră că, în comitatul Zarand, 
înainte de 1439, feudalii români au adoptat în pictura bisericească,  cei trei 
regi sfinţi  ai Ungariei, recunoscând o dublă autoritate eclesiatică, ortodoxă 
şi catolică, exemplificând cu biserica din Ribiţa62.  Aceeaşi situaţie este 
întâlnită şi la biserica ortodoxă din Crişcior (comitatul Zarand). Planul 
longitudinal cu sanctuarul rectangular de la Ribiţa şi Crişcior este răspândit 
în întreg spaţiul central –european, în mediul catolic dar şi în mediul 
ortodox. Ribiţa şi Crişcior din Ţara Zarandului reprezintă un caz interesant, 

                                                
57 Ibidem, III, p. 464.  
58 Ibidem.  
59 Adrian Andrei Rusu,  Biserica românească de la Ribiţa (Judeţul Hunedoara), în ”Revista 
monumentelor  istorice”, LX, nr. 1, 1991, p. 5-6.  
60 Vasile Drăguţ (coord.), Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV-
1450), partea I, Bucureşti, 1985, p. 130.  
61 Ştefan Pascu, op.cit., vol. IV, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1989, p. 408.  
62  Detalii la Adrian Andrei Rusu,  op.cit.,  p. 7-8.  
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deoarece două biserici ortodoxe sunt împodobite cu teme iconografice 
catolice. Acest fapt constituie, în acelaşi timp, o marcă vizuală a autorităţii 
regelui Ungariei63. 

În districtul Agrişului sunt menţionate 13 sate (1406) iar în cel al 
Căpâlnei, pe valea Crişului Alb, în 1439, existau 45 de sate şi 5 puste64.  

În secolul al XV-lea, în comitatul Zarand se afirmă şi voievodatul 
Bradului,  în cadrul districtului cu acelaşi nume, al cărui voievod, Ioan, este 
menţionat în anul 1404. În 1445, un vvoievod, Ioan de Brad, judeca un 
litigiu între un negustor din Sibiu şi locuitorii din Baia de Criş65.  

În 1375 regele Ladislau al Ungariei acordă pentru familia Losonczy 
Istvan domeniile cu cetăţile şi satele din Zărand, Ineu, Pâncota şi Dezna. Ele 
cuprindeau trei mari domenii compuse din 140 sate. Domeniul cetăţii Ineu 
se compunea din 51 sate. Zona Ineu-Zărand aparţinea în 1444 lui Iancu de 
Hunedoara, iar cetăţile existente se înscriu în lanţul de apărare a 
Transilvaniei. De numele lui Iancu de Hundeoara se leagă şi construcţia 
bisericii ortodoxe din Ineu66. Localitatea si cetatea Ineu cunosc o dezvoltare 
continuă, deşi în multe rânduri vor avea de suferit de pe urma luptelor care 
s-au dat pentru stăpânirea cetăţii.  

 
 
 
 
 

  

                                                
63 Valentin Trifescu, Bisericile cneziale din Ribiţa şi Crişcior (începutul secolului al XV-
lea), Editura Eikon, Cluj – Napoca, 2010, passim.  
64 Andrei Caciora, Eugen Gluck, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în Studii privind 
istoria Aradului, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 161.  
65 Rozalia Pistori, Hunedoara – un colţ de lume românească, Editura Promun, Arad, 2007, 
p. 47.  
66 Eugen Gluck, Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu,  în „Ziridava”,  XIII, 
Arad, 1981,  p. 133-134,147.  
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Abstract 

In the second part of the 15th century, one of the most representative 
figures of the anti ottoman fights was Pavel Chinezu. He became comes of 
Timiş in 1478, and Captain General of the Lower Parts of the Hungarian 
Kingdom. Until his death in 1494, he was never defeated by the ottomans. 
His first victory against the turks was the one in 1479 held at Bread Field. 
After a 3 days march, he managed to reach the battle field and joined forces 
with Stephen Báthory, the Voivode of Transilvania. Together they managed 
to defeat Mihaloglu Ali Bei’s troops. 

Just as his predecessors, Pavel Chinezu was an outstanding 
commander, politician, manager who gave a positive impulse to the 
development of Banat during his time. He attacked and destroyed the 
ottoman camps in the Balkans and he also managed to sign a peace treaty 
with the ottomans for 8 years, which gave the possibility to Banat to 
develop and to progress.  

After his dead in 1494, Iosa of Som took all the prerogatives from 
him, and became comes of Timiş until 1508. 
 
Key words: Paul Kinizsi, Mihaloglu Ali Bei, Bread Field, Hungarian 
Kingdom, battles. 
Cuvinte cheie: Pavel Chinezu, Mihaloglu Ali Bei, Câmpul Pâinii, Regatul 
Ungar, lupte. 
 
 

A doua jumătate a secolului al XV-lea a fost marcată de prezenţa lui 
Pavel Chinezu în peisajul Timişean, un fiu de morar care în timp de 
douăzeci de ani a ajuns mai întâi general în armata regală maghiară iar mai 
apoi comandantul suprem al acesteia.  

Anul 1458, cel al încoronării lui Matia Corvin drept rege al Ungariei, 
este şi anul în care Pavel Chinezu se înrolează în armata regală. Din acest 
moment începe ascensiunea sa militară. În 1468 el este deja general, iar în 
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1478 devine comandantul suprem al armatei regale maghiare şi tot în acelaşi 
an este numit comite de Timiş. Numirea sa în această funcţie este rezultatul 
abilităţilor şi calităților sale excepționale militare, politice şi administrative.  

Încă de la înrolarea în armată, singura sa dorință era aceea de a lupta 
împotriva turcilor. Se căleşte însă în luptele cu creştinii unde deprinde şi îşi 
dezvoltă tainele armelor. Cunoştinţele acumulate în timpul acestor lupte, 
observarea tacticilor şi tehnicilor de luptă occidentale l-au făcut să înţeleagă 
că aceleaşi tactici trebuiau aplicate şi împotriva otomanilor.  

În anii 1475 şi 1476 luptă alături de Vlad Ţepeş în două campanii 
antiotomane în Bosnia şi Serbia. Vlad Ţepeş fusese un model de oştean 
pentru Pavel, de la care deprinsese tehnici de luptă, printre care şi tehnica 
atacului nocturn. Vlad Ţepeş îi cunoştea foarte bine pe turci, le ştia 
obiceiurile şi strategia de luptă, de aceea viitorul comite de Timiş îşi dorise 
foarte mult să lupte alături de marele domn muntean de la care adoptă şi 
metodele de tortură asupra otomanilor.  

Până la moartea sa survenită la 24 noiembrie 1494, comitele de 
Timiş şi al tuturor comitatelor bănăţene, nu a suferit nici o înfrângere în faţa 
otomanilor. Prima victorie răsunătoare, din momentul în care a devenit 
comite de Timiş, a fost cea de pe Câmpul Pâinii din 13 octombrie 1479, 
după care au mai urmat victoriile din campaniile din anii 1480, 1481, 1482, 
1491, 1494. Aşa cum vom vedea în paginile următoare prin detalierea 
acestor campanii, vom observa că el a adoptat şi a aplicat tacticile 
predecesorilor săi Fillipo Scolari, Ioan de Hunedoara şi Vlad Ţepeş, în speţă 
trecerea Dunării şi disputarea luptelor pe alte teritorii decât cele româneşti 
sau ale regatului maghiar.  

Bătălia de pe Câmpul Pâinii (13 octombrie 1479). A fost prima mare 
victorie antiotomană în calitate de comite de Timiş. Istoricul timişorean 
Haţegan Ioan, realizează cea mai detaliată prezentare a acestei lupte în 
cartea sa Pavel Chinezu (Editura Helicon, Timişoara, 1994, p. 134-149) în 
capitolul numit Câmpul Pâinii. Este principala sursă istoriografică în ceea 
ce-l priveşte pe marele comite de Timiş. Istoricul identifică cele două locuri 
de adunare a trupelor otomane, punctul de trecere a Dunării în Ţara 
Românească, iar mai apoi trei posibile căi de incursiune ale trupelor 
otomane conduse de Mihaloglu Ali bei în Transilvania. 

Trupele otomane s-au adunat la Smederevo şi la Silistra, făcând 
joncţiunea la Vidin, pe unde au traversat Dunărea în Ţara Românească. Cele 
trei variante de căi de incursiune au primit denumirile de: bănăţeană, olteană 
I şi olteană II.  
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Varianta bănăţeană propune trecerea Dunării pe la Smederevo şi 
apoi înaintarea spre Transilvania prin Banatul apărat de Pavel Chinezu. Este 
cel mai puţin acceptată variantă deoarece armata condusă de comitele de 
Timiş s-ar fi opus înaintării trupelor otomane, s-au i-ar fi luat prin 
surprindere atacând de la spate.  

Varianta olteană I propune traseul prin centrul Olteniei, direcţia sud-
nord cu avansare pe valea Jiului, Gilort şi trecerea Carpaţilor prin defileul 
Novaci-Duş până la Sebeş-Alba.  

Varianta olteană II propune intrarea în Transilvania pe la Turnu 
Roşu. Traseul acestei variante ar fi: traversarea Dunării pe la Vidin, 
înaintarea pe valea Oltului până la Sibiu.  

Intrarea în Transilvania s-a făcut pe 9 octombrie zi în care Isa bei în 
fruntea trupelor sale a prădat zona dintre Turnu Roşu şi Sibiu. Pe 10 
octombrie Ali bei a prădat zona cuprinsă între Sibiu şi Sebeş-Alba. Pe 11 
octombrie Iskender bei a prădat satele de pe valea Mureşului mijlociu între 
Sebeş-Alba şi Orăştie. După ce au adunat prăzile, turcii sub conducerea lui 
Ali bei decid retragerea în 12 octombrie.  

Voievodul Transilvaniei, Ştefan Báthory, îşi stabileşte cartierul 
general la Alba Iulia, de unde primeşte întăriri de la români, unguri, saşi şi 
secui. În toată luna septembrie Pavel Chinezu adună trupele bănăţene la 
Timişoara.  

În 12 octombrie trupele otomane pornesc retragerea îndreptându-se 
spre Orăştie. În acest moment şi voievodul Transilvaniei pleacă în urmărirea 
otomanilor. Îi ajunge din urmă şi în dreptul actualei localităţi Şibot cele 
două armate se poziţionează pentru luptă. Locul era mărginit de râul Mureş, 
râul Cugir şi de dealuri.  

Armata creştinilor era condusă de: voievodul Transilvaniei, Ștefan 
Báthory, comitele de Timiş, Pavel Chinezu (care ajunge pe câmpul de luptă 
chiar pe 13 octombrie), ajutaţi de Bartolomeu Drágffy, Dimitrie Jakšić, 
Anton Kendy, comandantul secuilor Georg Hecht şi fostul domn muntean, 
Laiotă Basarb.  

Armata otomană era condusă de Mihaloglu Ali bei, ajutat de 
Malkocioglu Bali bei, Mihaloglu Iskender bei, Evrenosbsioglu Hasan bei şi 
Evrenosbeioglu Isa bei.  

Ştefan Báthory şi-a dispus trupele astfel încât să fie încadrate de 
Mureş la dreapta şi de dealuri la stânga, iar în spate de râul Cugir şi drumul 
Sebeşului cu puternica sa cetate. În prima linie pe partea dreaptă se aflau 
5.000 de saşi cu trupe formate din pedestrime şi 500 de călăreți, conduşi de 
judele Sibiului, Georg Hecht. În prima linie pe stânga se aflau secuii având 
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flancurile acoperite de cavaleria secuiască, conduşi de Anton Kendy. La 
mijlocul celor două linii se afla cavaleria catafractă alcătuită din nobili, fiind 
condusă de însuşi voievodul Ștefan Báthory. În spatele saşilor se aflau 
românii, iar în spatele secuilor se aflau ungurii.  

În faţa creştinilor se afla armata otomană formată din peste 45.0001 
de luptători (numărul oscilează între 15.000 şi 100.000 în diverse izvoare).  

Saşi pornesc atacul împotriva aripii stângi a armatei otomane. Saşii 
reuşesc să-i împingă înapoi pe turci, iar apoi lupta se mută pe malul 
Mureşului. Turcii aruncă forţe proaspete în luptă determinând o retragere a 
saşilor. Intră acum în luptă şi linia a doua a aripii drepte, formate din 
români. Aceştia întreprind un atac fulgerător care marchează momentul 
încleştării generale. Turcii fiind superiori din punct de vedere numeric, îi 
împing pe creştini până aproape de râul Cugir. În acest prim moment dificil 
al bătăliei voievodul transilvan în fruntea cavaleriei catafracte porneşte un 
atac frontal spre centrul armatei otomane. Trece de cavaleria uşoară a lui 
Basarab Ţepeluş şi se confruntă apoi direct cu trupele lui Isa bei. Calul 
voievodului este ucis şi astfel trupele transilvane, demoralizate, încep să 
bată în retragere spre râul Cugir. Atacul otoman este condus de Ali bei în 
zona centrală, sprijinit pe flancuri de cavalerie, care execută o mişcare de 
învăluire a creştinilor. Dispozitivul de atac otoman are forma unei semiluni 
cu vârfurile împinse mult înainte. Atacul condus de Ali bei a marcat al 
doilea moment crucial al luptei, care părea pierdută de creştini1.  

După prânz, între intervalul orar 13-15, când totul părea pierdut, 
după 3 zile de marş forţat, în spatele armatei otomane apar trupele bănăţene 
conduse de Pavel Chinezu, comitele de Timiş şi „căpitanul suprem al 
părților de jos” al Regatului ungar. Trupele bănățene erau dispuse sub forma 
uni semicerc astfel încât să înconjoare trupele otomane. Flancul drept atacă 
dinspre dealuri şi reuşeşte să împinge trupele otomane spre Mureş, de unde 
sunt învăluite de aripa stângă bănăţeană. Când se realizează joncţiunea cu 
trupele transilvane, aripa dreaptă atinge malul Mureşului, astfel că trupele 
otomane sunt încercuite având în spate un obstacol natural, Mureşul.  

Pavel Chinezu atacă în forţă şi reuşeşte să dejoace tentative lui 
Malkocioglu Bali bei de a-şi regrupa forțele dispersate cu care încearcă să 
reziste. Puterea atacului lui Pavel Chinezu este mult prea mare, astfel că 
trupele otomane intră în degringoladă şi încep să fugă. Trupele creştine 
încep urmărirea şi uciderea fugarilor. Reuşesc să scape Mihaloglu Ali bei şi 
Malkocioglu Bali bei cu un mic detaşament.  

                                                
1 Giurescu, Dinu C. (coordonator), Istoria României în date, Ed. a III-a, Bucureşti, 2010. 
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Prada adunată de otomani pe perioada campaniei în Transilvania, 
este recuperată integral de către învingătorii creştini.  

Ambele tabere au suferi pierderi însemnate. Se aproximează 10.000 
de ostaşi în tabăra creştinilor şi 30.000 în tabăra otomanilor.  

După odihnă, ostaşii au îngropat morții şi apoi au sărbătorit victoria 
chiar pe câmpul de luptă.  

În gara din localitatea Șibot, care se află în plin Câmpul Pâinii, se 
află un monument care în partea superioară are o armură, iar pe placa de 
marmură se poate citi următoarea inscripție: „Acest monument a fost aşezat 
în amintirea strălucitei biruințe repurtate de armatele ardelene sub 
conducerea voievodului Ștefan Báthory asupra turcilor în bătălia de pe 
Câmpul Pâinii, la 13 octombrie 1479, cu ajutorul eroului român Pavel 
Chinezu comitele de Timişoara care sosind pe câmpul de luptă în clipa 
hotărâtoare, prin vitejia sa extraordinară, a însuflețit pe luptătorii ardeleni 
obosiți, le-a înlesnit biruința desăvârşită şi a mântuit, pe timp de o jumătate 
de veac, Ardealul de primejdia stăpânirii turceşti”.  

 
Campaniile gemene 

6-14 noiembrie 1480. În această perioadă se desfăşoară o campanie 
antiotomană la sud de Dunăre pe teritoriul Serbiei2. Pavel Chinezu în 
fruntea trupelor bănățene şi a celor trimise de regele Matia Corvin, le 
îmbarcă în navele Dunărene şi coboară în aval de aceasta până aproape de 
puternica cetate Smederevo. Aici trupele creştine debarcă şi pe o distanță 
cuprinsă între Smederevo şi Kruševac înving trupele otomane şi pustiesc 
zona. 60.000 de creştini sunt luați de trupele creştine, îmbarcați, trecuți 
Dunărea şi colonizați în Banat.  

Surprinşi de puterea atacului, beii dunăreni se regrupează sub 
conducerea lui Malkocioglu Bali bei, beilerbeiul Serbiei, cu sediul la 
Smederevo şi desfăşoară o acțiune pe Dunăre, pentru a ataca şi a distruge 
vasele care urmau să transbordeze armata şi populația creştină. Atacă 17 
nave creştine, dintre care scufundă 2. Navele regale îşi revin din şocul 
atacului, le contra-atacă pe cele turceşti şi reuşesc scufundarea a 15 dintre 
ele. 300 de otomani cad prizonieri, dar şi multe arme3. 

                                                
2 Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banattului, vol. III, Banatul între 
934-1552.Repere cronologice.Selecţie de texte şi date, Editura Banatul, Timişoara, 2007, 
pp. 256-257.  
3 Ioan Haţegan, Pavel Chinezu, Editura Helicon, Timişoara, 1994, pp. 152-154. 
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2-20 noiembrie 1841. Și această campanie se desfăşură pe teritoriul Serbiei, 
de unde sunt salvați alți zeci de mii de creştini, care sunt aduşi în Banat 
unde sunt colonizați4. Comitele de Timiş îşi concentrează trupele la 
Timişoara, de unde pe 2 noiembrie pleacă în expediție în sud, spre Serbia. 
Trupele creştine trec Dunărea pe la Horom, aflat câțiva zeci de kilometri în 
aval de Cuvin. Flotila fluvială, aflată sub conducerea lui Ladislau Rozgoni – 
căpitanul Belgradului – , pleacă de la Belgrad spre Horom de unde trebuia 
să realizeze transbordarea trupelor5.  

Pe 5 noiembrie se realizează traversarea întregii armate a Dunării şi 
debarcarea în plin teritoriu inamic. Se înaintează pe valea inferioară a 
Moravei. Creştinii se împart în trei părți: grupul central condus de Pavel 
Chinezu înaintează pe Morava spre sud, alt grup înaintează pe Dunăre spre 
cetatea Golubac, iar al treilea grup înaintează spre vest. Misiunea lor era de 
a dezorganiza şi de a distruge sistemul defensiv otoman.  

Corpul ce avansa spre Golubac, întâlneşte o trupă otomană de 1000 
de luptători, pe care îi învinge. Tot în acea perioadă flota Dunăreană este 
atacată de navele turceşti. Ladislau Rozgoni reuşeşte să scufunde 24 de nave 
turceşti6.  

Comitele de Timiş reuşeşte să avanseze rapid până la Kruševac, 
unde îşi stabileşte cartierul general. Timp de 12 zile contingentele creştine 
zdrobesc orice rezistență otomană din zonă, iar toată prada este adusă la 
Kruševac, unde sosesc şi creştinii care doreau să fugă de sub stăpânirea 
otomană (40.000/45.000 creştini).  

În intervalul 16-20 noiembrie se desfăşoară întoarcerea în Banat. 
Retragerea se realizează pe acelaşi drum, pe valea Moravei. Un ultim 
obstacol se află în fața cetății Smederevo. Acolo, beii dunăreni fortifică 
insula din fața cetății, loc obligatoriu de tranzitat de către trupele creştine 
pentru a ajunge la Kuvin şi apoi să treacă Dunărea spre a se deplasa spre 
Banat. Trupele de acolo sunt nimicite de către creştinii debarcați din flota 
Dunăreană, astfel deschizându-se calea unei transbordări liniştite pentru 
armată şi pentru cei câțiva zeci de mii de creştini7.  

Prin cele două campanii gemene, Pavel Chinezu a reluat strategia 
adoptată de Ioan de Hunedoara şi anume ofensiva la sudul Dunării, prin care 
a reuşit să distrugă sistemul de pază otoman din Serbia şi de asemenea să 
salveze zeci de mii de creştini.  
                                                
4 Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit., p. 257. 
5 Ioan Haţegan, Pavel Chinezu, p. 158. 
6 Ibidem, p. 159. 
7 Ibidem.  
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6-9 septembrie 1482. Dorind să pedepsească îndrăzneala şi cutezanţa lui 
Pavel Chinezu din anii 1480 şi 1481, în septembrie 1482, Mihaloglu Ali bei, 
beiul Serbiei, întreprinde o campanie de jaf în Banat. Reuşeşte să treacă 
Dunărea pe la Kuvin şi apoi înaintează spre nord. Achingii ajung în preajma 
Timişoarei pe 7 şi 8 septembrie. Mihaloglu Ali bei este însoţit de 
Hasanbeioglu Isa bei, Malkocioglu Bali bei, Boznamehmed şi un beilerbei 
al cărui nume nu se cunoaşte8.  

Pavel Chinezu însoțit de comandanții săi Vuk Brancović, Petru 
Dóczy şi frații Jakšic pornesc în urmărirea otomanilor pe 7 sau 8 septembrie 
dimineața. Pe 9 septembrie ambele tabere combatante se află față în față pe 
câmpul din apropierea cetății Becicherecul Mare (Zrenjanin). Lupta a durat 
în jur de 2 ore, atacul bănățenilor fiind foarte puternic. După luptă a urmat 
fuga otomanilor şi urmărirea lor de către creştini. Pierderile otomane se 
ridică la 3.000 de morți, iar cele ale bănățenilor la 500. Pavel Chinezu trece 
Dunărea şi-şi mai continuă campanie şi pe teritoriu inamic. Pe 12 
septembrie sau 13 septembrie el se întoarce cu trupele la Timişoara şi trece 
la consolidarea şi refacerea fortificațiilor distruse de raidul otoman.    
Primăvara 1491. Otomanii pătrund în Transilvania până în apropierea 
cetății Oradea, incursiune respinsă de comitele Timişean, Pavel Chinezu9.   
Noiembrie 1491. Pavel Chinezu întreprinde o campanie în Serbia  finalizată 
cu un şir de victorii şi o pradă impresionantă, după care revine la 
Timişoara10. 
Februarie 1492. Otomanii realizează o incursiune în Banat, respinsă de 
comitele de Timiş, care-i trimite pe comandanții otomani la Buda11.  
Campaniile din 1494. În acest an Pavel Chinezu întreprinde trei campanii 
antiotomane.  
Ianuarie 1494. În fruntea trupelor bănăţene, comitele de Timiş a trecut 
Dunărea şi a pustiit Serbia otomană. De aici ajunge în Bulgaria de unde avea 
drum deschis până la Adrianopol. Speriați de bogăţia prăzilor, ostaşii nu au 
mai dorit să lupte şi astfel s-au retras spre Timişoara12.   
August 1494. Belgradul a fost asediat de trupele otomane. Pavel Chinezu a 
reuşit să ajungă la timp şi să depresurizeze cetatea, după care a urmat 
urmărirea otomanilor prin Posega şi Srem13.  
                                                
8 Ibidem, p. 161. 
9 Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit., p. 266. 
10 Ibidem, p. 267. 
11 Ibidem, p. 268. 
12 Ibidem, p. 269. 
13 Ibidem, p. 272. 
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21 octombrie – 13 noiembrie 1494. În această perioadă se desfăşoară 
ultima campanie antiotomană susţinută de comitele de Timiş. Pavel Chinezu 
împreună cu voievozii transilvani Bartolomeu Drágffy şi Ladislau Losonczi 
coboară pe Dunăre până la Belgrad. De aici se îndreaptă spre Smederevo. 
Direcţia de avansare a fost pe valea Moravei sârbeşti şi pe valea Moravei 
bulgăreşti. Trupele înaintează având cavaleria catafractă în frunte, urmată de 
cavaleria uşoară la mijloc şi trupele neregulate de cavalerie pe flancuri. 
Obţinând şi în urma acestei campanii o cantitatea impresionantă de pradă, 
comitele de Timiş recurge la retragere14.  

După aceste campanii încununate de succes, dar grav bolnav, 
comitele de Timiş, Pavel Chinezu moare pe 24 noiembrie 1494. Este 
îngropat în mănăstirea ctitorită de el la Nagy-Vázsony.  

Urmaşul său, este Iosif de Som, care în decembrie 1494 este investit 
în funcțiile de comite de Timiş şi căpitan suprem al armatei sudice a 
regatului, funcții deținute până la moartea sa în 1508. 
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Blazoane individualizând familii nobile româneşti din 
comitatul Arad (1634-1825) 

 
 

Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, 
Direcţia Centrală a Arhivelor Istorice - Bucureşti 

 
 
 Scopul acestei prezentări este de a face cunoscute blazoane care, în 
perioada 1634-1825, au fost conferite de Sigismund Rákoczi, Gabriel 
Báthori, Gabriel Bethlen, Gheorghe Rákoczi I, Gheorghe Rákoczi al II-lea, 
Mihail Apafi I (principi ai Transilvaniei), de Leopold I şi Carol al VI-lea 
(împăraţi ai Sfântului Imperiu Roman), dar şi de Francisc I (împărat al 
Imperiului Austriac) unor familii sau persoane cu merite deosebite din 
comitatul Arad, provenind din localităţile Apateu, Beneşti, Buceava-
Şoimuş, Buteni, Cărand, Cristeşti, Hălmagiu, Iermata Neagră, Ineu, Leasa, 
Leştioara, Măgulicea, Pecica, Semlac, Tisa şi Vârfurile. 
 Blazoanele au fost cercetate de pe unele diplome originale cu blazon 
aflate la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, colecţia Documente 
cu blazon, Serviciul Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale, colecţia de 
Documente şi manuscrise a Bibliotecii documentare Teleki-Bolyai, precum 
şi din descrieri de blazoane preluate din diferite lucrări edite şi din registrele 
Liber Regius aflate pe role de microfilm în colecţia Microfilme Ungaria de 
la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. 
 Vom structura studiul nostru în două părţi: prima va cuprinde analiza 
propriu-zisă a elementelor care compun blazoanele, iar în cea de-a doua 
vom prezenta descrierile blazoanelor, însoţite, acolo unde este cazul, de 
textul original în limba latină, de cotă, bibliografie şi de reproducerile 
acestora. 

Blazonul este ansamblul elementelor dispuse în conformitate cu 
normele heraldice, astfel încât să-l individualizeze pe posesor şi să-i 
exprime plastic atribuţiile acestuia. Termenul de blazon are ca echivalent în 
limba latină arma (arme), iar armales desemnează actul solemn (diploma de 
înnobilare cu blazon) prin care se conferea unor persoane şi dreptul de a 
purta blazon ca atribut al nobilităţii1. La descrierea blazonului am ţinut 
seama de principalele sale componente: scutul şi diviziunile sale; mobilele 
cuprinse în câmpul său; elementele exterioare ale scutului. 

                                                
1 Ölyvedi Vad Imre, Nemességi köniyv, Szeged, 1910, p. 57. 
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 Scutul este partea centrală a unui blazon, simbolizând arma de 
apărare a cavalerilor medievali, suprafaţă pe care luptătorii îşi reprezentau 
propriul însemn heraldic. Pentru acest element nu am putut face o analiză 
amănunţită, întrucât în bibliografia de specialitate, uneori, în funcţie de 
autor sau de autori, are forme diferite la reproducerea blazonului aceluiaşi 
posesor, chiar şi atunci când pe diploma de înnobilare nu a fost reprezentat, 
locul unde trebuia să fie plasat acesta fiind lăsat gol. Referitor la aspectul 
din urmă „acest fenomen se poate explica prin faptul că, pentru redactarea 
textului şi pictarea blazonului pe document, scribii şi artiştii miniaturişti 
profesionişti din atelierele specializate de pe lângă cancelariile suveranilor 
emitenţi percepeau anumite preţuri. Aceste costuri erau, se pare, mai 
accesibile şi totodată obligatorii pentru scrierea diplomei, iar cele pentru 
pictarea blazonului erau mai mari, motiv pentru care unii armalişti mai 
săraci nu mai aveau suficienţi bani şi pentru plata executării acestei 
operaţiuni”2. 
 Am constatat că la majoritatea blazoanelor scuturile sunt înfăţişate 
simple, dar şi partajate la unele, anume: despicat (I); scartelat (XXVIII).  

Câmpul scutului apare în culorile: albastru (la majoritatea); roşu 
(XXVII); auriu (XXV); argintiu (XXIV). 

Scutul, simplu sau partajat, a fost mobilat cu piese şi figuri heraldice. 
La compoziţiile heraldice analizate, am întâlnit trei categorii de figuri 
heraldice: naturale, artificiale şi himerice. 

Figurile heraldice naturale sunt, aşa cum reiese şi din denumire, 
luate din natură. În cazul de faţă le-am grupat pe domenii: a) din domeniul 
cosmosului; b) din domeniul formelor de relief; c) din domeniul florei; d) 
umane; e) din domeniul faunei. 

Ca figuri din domeniul cosmosului, într-un singur blazon am întâlnit 
două stele strălucitoare (I). 
 Dintre elementele amintind formele de relief, întâlnim: câmpie verde 
(IV, XI, XXI, XXIII, DCLXXXII); pământ roşu (XXII); ogor (XXVI); deal 
(XXVII); munte: verde (XIII); piatră (II).  
 Din categoria figurilor heraldice din domeniul florei, întâlnim: un 
pom de aur (XXII); copac (XXVII); un copac cu fructe  (XXVIII); un 
arbust de trandafir de culoare purpurie, cu flori parţial deschise, parţial 
închise (XXV); un trunchi de copac cu patru ramuri înverzite (XXI); un 
snop de spice (XI); o coroană de spice aurii de grâu copt (XXIV); trei spice 

                                                
2 Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Blazoane de pe diplome de înnobilare din secolele XV-XIX 
aflate în fondurile Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale (I), în RA, 
LXXVII, 2000, nr. 1-2, p. 111. 
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(IV); un spic de grâu (XXVIII); o cunună de lauri (XXIII); un crin cu flori 
deschise, de culoare roşie (XXIV); o viţă de vie cu struguri (XXVIII). 

Din categoria figurilor heraldice naturale umane apar reprezentaţi 
oameni sau părţi ale corpului lor, anume: om purtând haine şi cizme aurii, 
căciulă cu panaş, redat în întregime şi din faţă, ţinând în mâna dreaptă o 
sabie ridicată în sus, cu stânga un snop de spice (XI); îmbrăcat în fier stă pe 
un munte verde, ţinând în mâna dreaptă sabia înfiptă într-un cap de turc 
(XIII); îmbrăcat cu o haină albastră, odihnindu-se la umbra unui copac 
(XXVII); ţine în mâna dreaptă o praştie, iar pe stânga, pe sabie (XX); 
cavaler (XVII); înveşmântat în zale şi înarmat stând călare pe un cal (IX); 
înveşmântat în haină roşie, stând călare pe un cal negru, în mâna dreaptă are 
o sabie scoasă din teacă cu vârful în sus, în mâna stângă ţine frâiele calului 
(X); cu lancea în mâna dreaptă, în stânga ţinând frâul (XVI); militar ţinând 
în dreapta paloşul, în stânga un cap de turc (VI); ţinând în mâna dreaptă o 
sabie, în stânga un cap de turc (XII; agricultor ostenit stând lângă ogor 
(XXVI); braţ omenesc ţinând o sabie în mişcare (V); înveşmântat în roşu, 
strângând în sus de mâner o secure de construcţie (I); cu sabia înfiptă într-un 
cap de turc (XIV, XV); împlătoşat, ţinând un pumnal în sus (XVIII); 
îmbrăcat în zale şi ţinând o cunună de lauri (XXIII); îmbrăcat în verde, de 
care atârnă o coroană de spice aurii de grâu copt (XXIV); două ţinând un 
vas (DCLXVI); două mâini omeneşti turnând apă curată din două vase de 
argint (XXV); cap de turc ţinut de un militar cu mâna stângă (VI); ţinut de 
un soldat înarmat, în mâna stângă (XII); înfipt într-o sabie ţinută de un 
bărbat îmbrăcat în fier (XIII) sau de un braţ uman tăiat din umăr (XIV). 
 Din cadrul categoriei de figuri heraldice aparţinând faunei întâlnim 
animale, păsări şi un crustaceu: cal (IX) şi cal negru pe care stă un om (X); 
leopard redat pe jumătate şi în culoarea sa naturală, ţinând în dreapta o sabie 
scoasă din teacă (III); acvila neagră, cu aripile deschise (VII); cocor cu 
penele pictate în culoarea naturală, aşezat pe un picior, cu celălalt ţinând o 
piatră, iar în cioc o sabie (II); redat în culoare naturală, stând de veghe pe 
piciorul stâng, cu cel drept ţinând un ametist (XIX); ţinând în cioc trei spice 
(IV); pelican hrănindu-şi cu propriul sânge cei trei pui aflaţi în cuib 
(XXVIII); rac aşezat în bară (XXVIII).  

Din categoria figurilor heraldice artificiale, care includ lucruri 
create de oameni în decursul timpului, fiind, deci, rezultatul muncii lor, 
întâlnim: a) armele – sabie ţinută de oameni cu mâna stângă (XX), dar mai 
ales cu cea dreaptă (VI, X, XI, XII), de un braţ uman, retezat de la umăr (V), 
de leopard (III) sau în cioc de un cocor (II), înfiptă în cap de turc (XIII, 
XIV, XV); pumnal ţinut în sus de un dextroşerr (XVIII); lance ţinută de 
cavaler (XVI); praştie ţinută de om în mână (XX); secure ţinută de braţ (I); 
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b) obiect de harnaşament – frâul calului ţinut în mâna stângă de un om (X) 
sau de un cavaler (XVI); c) piatră semipreţioasă – ametist ţinut de un cocor 
cu piciorul stâng (XIX); d) obiecte de uz casnic – două vase de argint cu 
care două mâini omeneşti toarnă apă curată; e) însemn de demnitate – 
coroană regală din care iese un grifon redat pe jumătate. 
 În categoria figurilor heraldice himerice, ce cuprind creaturi mitice, 
născocite de mintea omului, întâlnim grifonul, redat pe jumătate, pictat în 
culoarea sa naturală, ieşind dintr-o coroană regală (VIII). 
 Analizând ornamentele exterioare ale scutului, elementul care 
urmează ca importanţă scutului, din ansamblul unui blazon, este timbrul. La 
blazoanele studiate, timbrul reuneşte următoarele elemente: coiful, coroana 
plasată peste acesta, cimierul sau creştetul, lambrechinii. 
 Coiful, atestând originea militară a heraldicii, aminteşte de protecţia 
capului războinicului în luptă. La aceste compoziţii heraldice, el este aşezat 
deasupra scutului şi este înfăţişat: cu viziera închisă (I, II, V, VIII, X, XIV, 
XIX, XXIV, XXV); cu grătar (III, IV, VII, XI, XVIII, XXI, XXIII, 
XXVIII). 
 Coroana, ce exprimă rangul social al posesorului, este plasată în 
general peste coifuri. În aceste compoziţii, coroana nobiliară este deschisă, 
cu trei fleuroane, de aur, ornată cu pietre preţioase. 
 Cimierul (creştetul) este elementul aşezat în partea cea mai de sus a 
unui blazon. În majoritatea cazurilor, figura sau figurile plasate în creştet 
sunt preluate din câmpul scutului, putând fi chiar mobila principală a 
acestuia. Întâlnim în cimier: braţ omenesc, retezat de la umăr, ţinând o sabie 
(XXVII, XXVIII), un iatagan (VII) sau o cunună de lauri (XXIII); coada 
unui păun (VIII); un trunchi de copac (CXXXIV); două flori albe de crin 
(I). 

Lambrechinii sunt ornamente exterioare ale scutului redate sub 
forma unor fâşii de stofă sau frunze de acant răsucite care cad din vârful 
coifului pe flancurile scutului. Ei au fost înfăţişaţi, ca şi întreaga compoziţie, 
în conformitate cu stilul epocii, amintind de acoperământul coifului sfâşiat 
în luptă. În majoritatea compoziţiilor de faţă, lambrechinnii sunt „de diferite 
culori şi curg din vârful coifului, împodobind cum se cuvine marginile 
scutului”. Culorile lambrechinilor s-au realizat după anumite norme, 
respectiv părţile lor exterioare să reproducă smaltul principal al scutului, iar 
cele interioare cromatica mobilei mai importantă din scut. Astfel, la aceste 
blazoane întâlnim lambrechini: pe dreapta aurii-albaştri, pe stânga argintii-
roşii (III, IV, VII, XI); pe dreapta argintii şi roşii, pe stânga aurii şi albaştri 
(XXI, XXIII). 
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I. 1607 august 17, Alba Iulia. Sigismund Rákoczi conferă nobilitate 
şi blazon lui Matthei Olah de Ineu (Borosjenő). Armele: scut militar 
împărţit la mijloc de o linie argintie pornind din colţul de jos spre marginea 
de sus, cu o parte a câmpului în azur având două stele strălucitoare, în 
cealaltă parte în roşu se observă un braţ omenesc retezat din umăr, 
înveşmântat în roşu, strângând în sus de mâner o secure de construcţie. Pe 
scut este aşezat un coif militar închis care are în vârf o coroană regală 
împodobită cu pietre scumpe pe care se află două flori albe de crin aşezate 
arcuit. Din vârful coifului… 

„Scutum videlicet militare in medio quadam linea argentea ab 
inferiori angulo versus superiorem tendenti dimisem, cuius pars una 
caeruleo duobusque stellis micantibus, altero vero rubeo colore dinoscitur. 
In campo autem ipsius scuti brachium humanum humeroresectum amictu 
rubeo indutum iugentem securem fabricatoriam manu brio tenus sursum 
vibrare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam 
contegit diadema regium ... Super quo duae candidorum liliorum flores 
convexe locantur. Ex cono autem ...”. 

Liber Regius, IV, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
colecţia (col.) Microfilme Ungaria, rola (r.) 872, cadrul (c.) 547. 

II. 1608 aprilie 28, Cluj (Colosvar). Gabriel Báthori conferă 
nobilitate şi blazon lui Michael Literati de Ineu (Borosjenő). Armele: scut 
militar, de culoare albastră, în al cărui câmp sau arie este un cocor cu penele 
pictate în culoarea naturală, aşezat pe un picior, cu celălalt ţinând o piatră, 
iar în cioc o sabie. Deasupra scutului este un coif militar închis pe care stă o 
coroană regală ... Din vârful coifului cad lambrechini … 

„Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo seu area 
grus naturalibus pennis depicta, altero pedo innixa, altero lapillum, rostro 
autem ensem distru … ex cunias agenti similes tenere conspicitur. Supra 
scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium … 
Ex cono galeae laciniae …”. 

Liber Regius, V, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
col. Microfilme Ungaria, r. 873, c. 16. 
 

III. 1619 mai 15, Alba Iulia. Gabriel Bethlen conferă nobilitate şi 
blazon lui Gaspar Ţiriac (Cziriak) de Ineu (Borosjenő). Armele: în scut 
albastru un leopard redat pe jumătate şi în culoarea sa naturală, ţinând în 
dreapta o sabie scoasă din teacă. Scutul este timbrat de un coif, cu grile, 
surmontat de o coroană deschisă, de aur, cu trei fleuroane. Lambrechini: pe 
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dreapta aurii şi albaştri, pe stânga argintii şi roşii. Reproducerea blazonului 
realizată după Siebmacher. 

„Scutum videlicet militare coelestine coloris in cuius campo sive 
area leopardus dimidius naturali suo colore depictus, dextro ensem 
evaginatum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris …”. 

Liber Regius, X, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
col. Microfilme Ungaria, r. 874, cadrele (c.) 101-102. 
 Bibliografie: Constantin Reichenauer von Reichenau, Géza von 
Csergheö, Oscar von Bárczay, Adel von Siebenbürgen, în „J. Siebmacher’s 
grosses und allgemeines Wappenbuch”, Band IV, Theil XII, Heft 8, 
Nürnberg, 1898 (Adel von Siebenbürgen), p. 79; Victor baron de Coroianu, 
Familii nobile din Transilvania. Aristocraţia rurală a Maramureşului şi 
Făgăraşului. Diplome şi blazoane, Meckenheim / Bonn, 1999, Edit. 
Gutinul, Baia Mare, 2001, p. 59, 117, tab. 5. 

 
 

IV. 1634 iulie 1, Alba Iulia. Gheorghe Rákoczi I conferă nobilitate 
şi blazon lui Matei Longh de Cărand (Karand). Armele: în scut albastru, pe 
o câmpie verde, un cocor ţinând în cioc trei spice. Scutul este timbrat de un 
coif, cu grile, surmontat de o coroană deschisă, de aur, cu trei fleuroane. 
Lambrechini: pe dreapta aurii şi albaştri, pe stânga argintii şi roşii. 
Reproducerea blazonului realizată după Siebmacher. 



 48

 Bibliografie: Adel von Siebenbürgen, p. 126. 

 
 

V. 1642 februarie 20, Alba Iulia. Gheorghe Rákoczi I conferă 
nobilitate şi blazon lui Ioan Farkas de Ineu (Borosjenő). Armele: scut 
militar, de culoare albastră, în al cărui câmp sau arie se află un braţ uman, 
retezat de la umăr, ţinând o sabie în mişcare. Deasupra scutului este un coif 
militar închis surmontat de coroana regală împodobită cu pietre preţioase. 
Din vârful coifului pornesc lambrechini de diferite culori care cad pe 
marginile scutului, împodobindu-l. 

„Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cujus campo sive 
area bracchium quodam humanum humerotenus resectum, frameam 
vibratam tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit diadema regium gemmis et unionibus decenter exornatum; ex 
cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde 
defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et 
exornant”. 

Liber Regius, XIX, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
col. Microfilme Ungaria, r. 876, c. 477-478. 
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VI. 1647 ianuarie 1. Gheorghe Rákoczi I conferă nobilitate şi 
blazon lui Batrin în Pecica (Pécska). Armele: scut ce înfăţişează un militar 
ţinând în dreapta paloşul, în stânga un cap de turc.  

Bibliografie: Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la 
familiile nobile române (Puşcariu, Date istorice), I, p. 39, 41, 42, 43, 44; II, 
p. 19; doi descendenţi ai familiei Bătrân au fost menţionaţi şi de Dan 
Demşea, Mica nobilime românească de pe teritoriul comitatului Arad 
(1845-1894), în Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, 
4, editori: Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad 
Popovici, Cluj, Editura Argonaut, 2007, p. 173, nr. crt. 7.  
 

VII. 1649 iunie 18, Deva. Gheorghe Rákoczi al II-lea conferă 
nobilitate şi blazon lui Ion Kenez I de Ineu (Borosjenő), soţiei sale, 
Margareta Olahu şi copiilor lor, Teodor, George, Ion, Petru şi Andrei. 
Armele: în scut albastru, o acvilă neagră cu aripile deschise. Scutul este 
timbrat de un coif, cu grile, surmontat de o coroană deschisă, de aur, cu trei 
fleuroane, pe care stă un dextroşer împlătoşat, ţinând un iatagan ridicat în 
sus. Lambrechini: pe dreapta aurii şi albaştri, pe stânga argintii şi roşii. 
Reproducerea blazonului realizată după Siebmacher. 
 Bibliografie: Adel von Siebenbürgen, p. 114; Victor baron de 
Coroianu, op. cit., p. 57, 127, tab. 16. 

 
 

VIII. 1649 august 6, Alba Iulia. Gheorghe Rákoczi al II-lea conferă 
nobilitatea şi blazon lui Ladislau Fejer de Ineu (Boros Jenő). Armele: scut 
militar, în al cărui câmp, pe albastru, este o coroană regală din care iese un 
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grifon redat pe jumătate, pictat în culoarea sa naturală. Deasupra scutului 
este pus un coif militar închis, cu o diademă regală împodobită cu pietre 
preţioase. Din coroană iese în fascicole de pene coada unui păun; din vârful 
coifului curg lambrechini de diferite culori pe ambele margini ale scutului. 
Locul de pe diplomă unde ar fi trebuit pictat blazonul este gol.  
Reproducerea blazonului realizată după Siebmacher. 
 „Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive 
area, ex corona regia gryphus dimidius naturali suo colore depictus 
eminere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam 
contegit diadema regiumque gemmis atque unionibus decenter variegatum; 
ex quo fasciculis pennatum caude pavonis eminet, ex cono galeae teniae, 
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluent, utrasque seu margines 
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant”. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale (SJAN) Cluj, Documente 
cu blazon, 188. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 41, 56; II, p. 103; Adel von 
Siebenbürgen, p. 93; un descendent al familiei Fejer a fost menţionat şi de 
Dan Demşea,  op. cit., p. 177, nr. crt. 34.  

 
 

IX. 1653 decembrie 6, Alba Iulia. Gheorghe Rákoczi al II-lea 
conferă nobilitatea şi blazon lui Nicolai Turi de Ineu (Boros Jeneö). 
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Armele: scut militar drept, în azur, în câmp se află un cal pe care stă un om 
înveşmântat în zale şi înarmat. Pe scut un coif … 

„Scutum videlicet militare coelestini coloris erectum in cujus campo 
sive area equus quidam sellatus stare. Super quo homo cataphractus, 
armisque militarem composite succinctus insidere conspicitur. Supra 
scutum galea militaris …”. 

Liber Regius, XXVI, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
col. Microfilme Ungaria, r. 878, c. 197-198. 
 

X. 1654 noiembrie 14, Oradea (Varad). Gheorghe Rákoczi al II-
lea conferă nobilitatea şi blazon numiţilor Nicolai şi Stephan Tepei de Ineu 
(Boros Jeneö). Armele: scut militar drept, în azur, în câmp se află un om 
redat în întregime, înveşmântat în haină roşie, stând călare pe un cal negru, 
în mâna dreaptă are o sabie scoasă din teacă cu vârful în sus, în mâna stângă 
ţine frâiele calului. Pe scut este aşezat un coif militar închis care are în vârf 
o coroană regală împodobită cu pietre scumpe. Din vârful coifului curg de o 
parte şi de alta lambrechini de diverse culori. 

„Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cujus campo sive 
area homo integer rubeo habitu equo insidens nigro, dextra manu gladium 
evaginatum sursum porrectum, senestra vero manibus frenum equi dirigere 
conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit 
diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum. Ex cono vero 
galeae teniae sive lemnisci variorum colorum”, 

Liber Regius, XXVI, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva 
Capitlului din Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
col. Microfilme Ungaria, r. 878, c. 357. 
 

XI. 1660 februarie 28, Alba Iulia. Gheorghe Rákoczi al II-lea 
conferă nobilitate şi blazon lui George Koszta de Apateu (Apat) şi fiilor săi, 
Ştefan şi Mihail. Armele: în scut albastru, pe o câmpie verde, un om purtând 
haine şi cizme aurii, căciulă cu panaş, redat în întregime şi din faţă, ţinând în 
mâna dreaptă o sabie ridicată în sus, cu stânga un snop de spice. Scutul este 
timbrat de un coif, cu grile, surmontat de o coroană deschisă, de aur, cu trei 
fleuroane. Lambrechini: pe dreapta aurii şi albaştri, pe stânga argintii şi 
roşii. Reproducerea blazonului realizată după Siebmacher. 
 Bibliografie: Adel von Siebenbürgen, p. 119; Victor baron de 
Coroianu, op. cit., p. 58-59, 126, tab. 15. 
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XII. 1660 aprilie 4. Gheorghe Rákoczi al II-lea conferă nobilitate şi 
blazon lui Fasia (Fazsi) de Iermata Neagră (F. Gyarmat). Armele: pe scut 
militar de culoare celestină se vede un soldat înarmat, ţinând în dreapta 
sabia, în stânga, capul de turc. 
 „Scutum militare coelestini coloris, in medio miles armatus, dextera 
ensem, sinistra caput turcicum tenens”. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 21, 22; II, p. 103. 
 

XIII. 1665 mai 3. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Hornoj alias Komics, în Semlac (Szemplak). Armele: pe scut de culoare 
albastră, un bărbat îmbrăcat în fier stă pe un munte verde, ţinând în mâna 
dreaptă sabia înfiptă într-un cap de turc. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 42; II, p. 142; un 
descendent al familiei Hornoi a fost menţionat şi de Dan Demşea, op. cit., p. 
178, nr. crt. 45. 
 

XIV. 1666 mai 29. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Szabó de Ineu (Borosjenő). Armele: în scut militar drept, pe azur, un braţ 
uman tăiat din umăr, având cotul gol, ţinând o sabie cu un cap de turc înfipt 
în ea; deasupra, un coif militar închis pe care stă o diademă regală ornată cu 
pietre preţioase. Din vârful coifului curg lambrechini de diferite culori. 



 53

 „Scutum militare erectum coelestini coloris, in cujus area brachium 
humanum humero tenus erectum, ad cubitos usque nudatum, glad. evagin. 
capiti turcico infixum, sursum tenere, et in aere vibrare visitur, galea 
militaris quam contegit diadema regium gemmis et unionibus exornatum, ex 
cono galeae tineae variorum colorum defluunt”. 
 Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 57; II, p. 355. 
 

XV. 1666 mai 29. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Sztán alias Sztann de Ineu (Borosjenő). Armele: pe scut ceruleu, un braţ cu 
sabia înfiptă într-un cap de turc. Reproducerea blazonului realizată după 
Siebmacher. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 364; II, p. 364; Adel von 
Siebenbürgen, p. 171; un descendent al familiei Sztann a fost menţionat şi 
de Dan Demşea, op. cit., p. 190, nr. crt. 104. 

 
 

XVI. 1667 mai 11. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Pag (Pagh) de Cristeşti (Kistesti). Armele: pe scut în patru colţuri, ceruleu, 
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un cavaler cu lancea în mâna dreaptă, în stânga ţinând frâul; deasupra, 
diadema regească. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 282; un 
descendent al familiei Pag a fost menţionat şi de Dan Demşea, op. cit., p. 
184, nr. crt. 77. 
 

XVII. 1674. Mihail Apafi I conferă blazon lui Pap de Beneşti 
(Benefalva). Armele: pe scut ceruleu un călăreţ. 
 Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 33; II, p. 283. 
 

XVIII. 1676 decembrie 9, Alba Iulia. Mihail Apafi I conferă 
nobilitate şi blazon lui Petru Sztan de Ineu (Borosjenő), precum şi fiilor lui, 
Francisc, Petru şi Ignatiu Stan; comunicarea a fost făcută pe 20 ianuarie 
1678. Armele: în scut albastru un dextroşer, împlătoşat, ţinând un pumnal în 
sus. Scutul este timbrat de un coif, cu grile, surmontat de o coroană 
deschisă, de aur, cu trei fleuroane. Lambrechini de diferite culori. 
Reproducerea blazonului realizată după Siebmacher. 
 Bibliografie: Adel von Siebenbürgen, p. 171; Victor baron de 
Coroianu, op. cit., p. 81, 138, tab. 27. 

 
 

XIX. 1680 septembrie 18, Iernut (Radnoth). Mihail Apafi conferă 
nobilitatea şi blazon lui Ioan Halga de Hălmagiu (Nagy Halmagy). Armele: 
scut militar, în al cărui câmp, pe albastru, un cocor redat în culoare naturală, 
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stând de veghe pe piciorul stâng, cu cel drept ţinând un ametist. Deasupra 
scutului este pus un coif militar închis, cu o diademă regală împodobită cu 
pietre preţioase. Din vârful coifului curg lambrechini de diferite culori pe 
ambele margini ale scutului. Locul de pe diplomă unde ar fi trebuit pictat 
blazonul este gol. 
 „Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cujus campo sive 
area grus quidam naturali suo colore depictus, vigilans sinistro pede stare, 
dextero autem lapidum pretiosum hyacinthinum comprehendere conspicitur. 
Supra scutum autem galea militaris clausa est posita, quam contegit 
diadema regium, gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono vero 
galeae teniae, sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, 
utrasque oras sive margines ipsius scutj pulcherrime ambiunt et exornant”. 

SJAN Cluj, col. Documente cu blazon, nr. 216. 
 Bibliografie: Andrei Veress, Documente privitoare la istoria 
Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, XI, 1939, doc. 131, p. 186-188. 
 

XX. 1682 iunie 2. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Balint de Vârfurile (Csucs). Armele: un bărbat ţine în mâna dreaptă o 
praştie, iar pe stânga, pe sabie. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 41, 42; II, p. 9; Sándor 
Imre, Czimerlevelek, vol. I (1551-1629), Kolozsvár, 1910, op. cit., I, p. 71, 
73, 107; un descendent al familiei Balint a fost menţionat şi de Dan 
Demşea, op. cit., p. 172, nr. crt. 5. 
 

XXI. 1701 aprilie 5, Viena. Împăratul Leopold I conferă nobilitatea 
şi blazon numiţilor Daró Ioan, Iuon, Paul şi George de Tisa (Tisza). 
Armele: scut militar drept, de culoare albastră, în al cărui câmp se întinde o 
pajişte verde din care se ridică un trunchi de copac cu patru ramuri înverzite. 
Deasupra scutului este aşezat un coif militar zăbrelit, peste care stă o 
coroană regală împodobită cu pietre preţioase, din care se ridică un trunchi 
de copac identic cu cel din scut, cu patru ramuri înverzite. Din vârful 
coifului se revarsă lambrechini, pe o parte argintii şi roşii, pe de cealaltă 
parte albaştri şi aurii, împodobind marginile scutului. 
 „Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cujus fundum 
cespes viridis occupat et quo stipes prodire et quator frondes vegetatives 
proferre visitur. Supra scutum galea militaris craticulata est posita, quam 
contegit diadema regium gemmis unionibusque decenter redimitum ex quo 
deinceps per omnia similis una cum quator cum similibus frondibus 
vegetativis prodire conspicitur. A sumitate vero seu cono galeae laciniis 
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sive lemniscis hinc candidis et rubris, illinc vero caeruleis et fulvis, in scuti 
extremitates placide sese gesintio deinceps exhornantibus”. 

SJAN Mureş, col. de Documente şi manuscrise a Bibliotecii 
documentare Teleki-Bolyai. Seria Documente, manuscrisul 0393, f. 45v. 
 Bibliografie: Gheorghe Ţârcuş, Rodica Rădulescu, Consideraţii 
privind eliberarea din iobăgie şi înnobilarea unor familii de ţărani români 
din ţinutul Hălmagiului în sec. XVII şi XVIII, în Ziridava, XI, 1979, p. 1033-
1034, 1046-1048; familia Darău a fost menţionată şi de Dan Demşea, op. 
cit., p. 176, nr. crt. 28. 
 

XXII. 1701 aprilie 5. Leopold I conferă nobilitate şi blazon lui Daro 
de Tisa (Tiszafalva). Armele: pe scut ceruleu, un pom de aur pe pământ 
roşu. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 76. 
 

XXIII. 1701 aprilie 5, Viena. Leopold I conferă nobilitatea şi 
blazon lui Szida Daniel şi fratelui său George de Hălmagiu (Hálmágy). 
Armele: scut militar, drept, de culoare albastră, la baza căruia este o câmpie 
verde pe care se vede un braţ omenesc, tăiat de la umăr, îmbrăcat în zale şi 
ţinând o cunună de lauri. Deasupra scutului este aşezat un scut militar cu 
gratii, pe care stă o coroană regală, împodobită cu pietre scumpe, din care se 
vede ieşind un alt braţ omenesc, identic cu cel descris mai sus, ţinând o 
cunună de lauri. Din vârful coifului curg lambrechini pe dreapta argintii şi 
roşii, pe stânga albaştri şi aurii, împodobind extremităţile scutului. 
 „Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cujus fundum 
cespes viridis occupat, super quo brachium humanum humero tenus 
resectum cataphractura indutum lauream tenere visitur. Supra scutum galea 
militaris craticulata est posita, quam contegit diadema regium, gemmis 
unionibusque decenter redimitum ex quo aliud brachium humanum inferiori 
per omnia similiter parem lauream proferre conspicitur. A summitate vero, 
seu cono galeae laciniis sive lemniscis hinc candidis et rubris, illinc vero 
coeruleis et fulvis in scuti extremitatibus placide se se diffundentibus 
illudque apprime exornantibus”. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 361; Gheorghe 
Ţârcuş, Rodica Rădulescu, op. cit., p. 1032-1033, 1044-1046; doi 
descendenţi ai familiei Sida au fost menţionaţi şi de Dan Demşea, op. cit., p. 
187, nr. crt. 94. 
 

XXIV. 1720 aprilie 17, Viena. Împăratul Carol al VI-lea conferă 
nobilitatea şi blazon fraţilor Iuga Iuon şi Ioan din Măgulicea (Magulicsa). 
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Armele: scut militar de argint, pe care se vede un braţ omenesc îmbrăcat în 
verde, de care atârnă o coroană de spice aurii de grâu copt; din palma 
braţului se ridică un crin cu flori deschise, de culoare roşie. Deasupra 
scutului este aşezat un coif militar închis, pe care stă o coroană regală, 
împodobită cu perle şi pietre scumpe. Din vârful coifului curg lambrechini 
de diferite culori, împodobind extremităţile scutului. 
 „Scutum videlicet militare argenteum, in quo, e depicte brachii 
humani, viridi veste contecti cubito, inexum pendet anadema seu sertum sub 
flavi coloris e maturis tritici spicis contortum, e vola autem sursum versus 
eminet lilium apertis floribus rubicundis, triplici ordine ad invicem 
distinctis omnine in novatae circa sedulitatem oeconomicam operae 
testimonium. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit 
diadema regium, gemmis atque unionibus decenter redimitum. A sumitate 
vero, seu cono galeae, laciniae sive lemnisci diversi coloris in scuti 
extremitate placide sese diffundunt, illudque pulcherrime ambiunt et 
exornant”. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 168; Illéssy 
János, Pettkó Béla, A Királyi Könyvek. Jégyzéke a bennük foglalt nemesség 
czím, czímer, elónev és honosság adományozásoknak 1527-1867, Budapest, 
1895, p. 263; Gheorghe Ţârcuş, Rodica Rădulescu, op. cit., p. 1034-1036, 
1048-1051. 
 

XXV. 1720 aprilie 17, Viena. Împăratul Carol al VI-lea conferă 
nobilitatea şi blazon lui Szlav Iuonn din Buceava-Şoimuş (Bucsova). 
Armele: scut militar aurit, la baza căruia este un arbust de trandafir de 
culoare purpurie, cu flori parţial deschise, parţial închise, deasupra căruia se 
văd două mâini omeneşti turnând apă curată din două vase de argint. 
Deasupra scutului este aşezat un coif militar închis, pe care stă o coroană 
regală, împodobită cu pietre scumpe. Din vârful coifului curg lambrechini 
de diferite culori, împodobind extremităţile scutului. 
 „Scutum videlicet militare aureum, cujus e fundo frutex rosae 
purpurei coloris, floribus partium apertis, partium clausis decoratus 
exurgit, in quem binae manus humanae, duabus e partibus, de vasis 
argenteis limpida affundere visuntur. Supra scutum galea militaris clausa 
est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque unionib<us> 
decenter exornatum. A sumitate vero, seu cono galeae laciniae, sive 
lemnisci diversi coloris, in scuti extremitatibus placide sese diffundunt, 
illudq<ue> pulcherrime exornant”. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 358; Gheorghe 
Ţârcuş, Rodica Rădulescu, op. cit., p. 1036, 1051-1054; doi descendenţi ai 
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familiei Slav au fost menţionaţi şi de Dan Demşea, op. cit., p. 190, nr. crt. 
103. 

 
XXVI. 1720 august 13. Carol al VI-lea conferă nobilitate şi blazon 

lui Lucs de Leasa (Lyásza, AR). Armele: pe scut ceruleu, un agricultor 
ostenit, şezând lângă un ogor. 
 Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 216. 
 

XXVII. 1720 august 13, Viena. Împăratul Carol al VI-lea conferă 
nobilitatea şi blazon numiţilor Moczica Szimedre, Petru, Ioan, Mihail şi 
Medre din Leştioara (Kis-Lésza). Armele: scut militar de culoare roşie, în 
câmpul căruia se vede, pe un deluşor, un om îmbrăcat cu o haină albastră, 
odihnindu-se la umbra unui copac. Deasupra scutului este aşezat un coif 
militar închis, pe care stă o coroană regală, împodobită cu pietre preţioase, 
din care iese un braţ omenesc, retezat de la umăr, ţinând în palmă o sabie. 
Din vârful coifului curg lambrechini de diferite culori, împodobind cum se 
cuvine marginile scutului. 
 „Scutum videlicet militare rubri coloris, in quo super monticulum e 
fundo scuti exurgentem homo quidam coeruleo indutus vestitu a radice 
bifidae sub opacitate arboris dormienti similis conspicitur. Supra scutum 
galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis 
atente unionibus decenter redimitum cui demum brachium humanum 
humerotenus resectum cubito inniti gladiumque … cola stringere visitur. A 
sumitate vero seu cono galeae laciniae sive lemnisci diversi coloris 
defluentes marginem scuti ex utraque parte pulcherrime exornant”. 

Bibliografie: Puşcariu, Date istorice, I, p. 40; II, p. 243; Gheorghe 
Ţârcuş, Rodica Rădulescu, op. cit., p. 1037-1038, 1055-1057; doi 
descendenţi ai familiei Moţica au fost menţionaţi şi de Dan Demşea, op. cit., 
p. 181, nr. crt. 67. 
 

XXVIII. 1825 octombrie 25. Francisc I conferă nobilitate şi blazon 
gemenilor George şi Dimitrie Braşovan din Buteni. Armele: scut scartelat, 
având în primul cartier un rac plasat în bară, în al doilea un copac cu fructe, 
în al treilea, deasupra unui cuib, un pelican hrănindu-şi puii cu propriul 
sânge şi în ultimul un spic de grâu şi o viţă de vie cu struguri. Pe scut un 
coif cu grile, surmontat de o coroană deschisă, cu trei fleuroane, de aur, pe 
care stă un dextroşer împlătoşat ţinând o sabie ridicată. Lambrechini de 
diferite culori. Reproducerea blazonului realizată după Dimitrie Stoi. 
 Bibliografie: Dimitrie Stoi, Doi gemeni butinceni şi diploma lor de 
înnobilare, în Ziridava, XIX-XX, 1996, p. 339-342; un descendent al 
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familiei Braşovan a fost menţionat şi de Dan Demşea, op. cit., p. 174, nr. 
crt. 18. 
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O stemă a petranilor, ramura din zona aradului 
 

                                                                                                  
Augustin Mureşan, 

Complexul Muzeal Arad 
  
 
 În zona Aradului sunt atestate numeroase familii nobiliare 

româneşti1, care  de-a lungul anilor au făcut obiectul unor lucrări de 
specialitate2. Între aceste familii nobiliare se numără şi familia Petran,  
                                                        
1 În acest sens, vezi O listă din 1838 cu familii române înnobilate din zona Aradului care se 
află la Serviciul judeţean Arad al Arhivelor Naţionale; Ioan  cav. de Puşcariu, Date istorice  
privitoare la familiile nobile române, vol. I-II, Sibiu,1892-1895, p. 159 şi p. 294; Márki 
Sándor, Aradvármegye és Arad szabad  királyi város története, II, 1895, p. 188; Tr. Mager, 
Ţinutul Hălmagiului, Monografie. Cadrul istoric, Partea I, Arad, 1932, p. 112; Gh. 
Ciuhandu, Cum se luau odinioară drepturilor nobiliare de la români ? Cazul familiei 
„Karatsony”, în „Tribuna română”, an. I, nr. 62 din 14 noiembrie 1943, pp. 2-3. Pentru 
ponderea  nobilimii în secolele  XVII-XVIII în zona Aradului, vezi L. Gyemant, Mişcarea 
naţională a românilor din Transilvania între 1790-1848, Bucureşti, 1986, p. 363; Dan 
Demşea, Mica nobilime românească de pe teritoriul comitatului Arad (1845-1894), în 
„Identitate şi alteritate, 4, Studii de istorie politică şi culturală”, Editori: Constantin 
Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu,Vlad Popovici, Cluj, Edit. Argonautic, Cluj 
2007, pp. 159-193; idem, Strădaniile  protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea 
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş (1830-1839), în 
„Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana” 
(coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol.V, „Vasile Goldiş” University Press, Arad - 
2012, pp. 83-109; Gabriela Adina Marco, Familia  Şerban –generaţii peste timp, în 
„Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana” 
(coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie),  vol. V, „Vasile Goldiş” University Press, Arad-
2012, pp. 110-122 ş.a. 
2 Vezi Gheorghe Ţârcuş, Rodica  Rădulescu, Consideraţii privind eliberarea din iobăgie şi 
înnobilarea unor familii de ţărani români din ţinutul Hălmagiului în sec. XVII şi XVIII, în 
„Ziridava”, XI, 1979, pp. 1025-1058; Dimitrie Stoi, Bogăţiile solului unui domeniu 
reflectate într-un blazon nobiliar, în „Studia Universitatis „Vasile Goldiş” nr. IV, 1994,  pp. 
49-50; idem, Blazonul familiei Misici, în „Aradul Cultural”, anul II, 1995, p. 23; idem, Doi 
gemeni butinceni şi diploma  lor de înnobilare, în „Ziridava” , XIX-XX, 1996, pp. 339-342; 
Dogaru Maria, Dimitrie Stoi, Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Heraldica în slujba 
cercetării istorice. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni, în 
„Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp, 395-403; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Fauna din 
blazoanele familiilor nobile din judeţul Arad, în „Studia Universitatis „Vasile GoldiŞ”, 
seria B, 9, 1999, pp. 546-552; idem, Elemente ecologice privind fauna din blazoanele 
familiilor nobile din judeţul Arad, în „Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, Seria B, 
10, 2000, pp. 180-186; idem, Elemente de ecologie faunistică în blazoanele familiilor 
nobile arădene, în „Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţele vieţii, nr. 12, 2002, 
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înnobilată la 1 decembrie 1716, printr-o diplomă acordată lui Matei şi Mihai 
Petran de către împăratul Austriei, Carol al VI-lea, (ca rege al Ungariei, 
Carol al III-lea)3 (1711-1740). Un Petran Kosztin este menţionat la Mâsca, 
comitatul Arad, în conscripţia din 17464, iar un Petranu Florianu, este 
amintit ca fiind preot în N. Almas şi în Világos (Şiria, AR.)5. Familia Petran 
este binecunoscută în părţile Aradului6. La 19 ianuarie 1864, la Mâsca s-a 
                                                                                                                                             
pp. 183-187; Augustin Mureşan, Stemele familiei Mocioni, Edit. Gutenberg Univers, Arad, 
2008; Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Lucrare 
tipărită cu binecuvântarea P. S.  Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului, Presa universitară  
Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 277-282; Augustin Mureşan, Biserica „Pogorârea 
Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul Arad-păstrătoare de simbol heraldic, în 
„Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat – Crişana” 
(coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. V, „Vasile Goldiş” University Press, Arad , 
2012, pp. 215-219. 
3 Nagy Ivan, Magyarország  családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, IX, Pest, 1862, 
pp. 275-276; Reichenau C. von Czergheö, F. von Barczay, J. , Der Adel von Ungarn, în 
colecţia Siebmacher`s Wappenbuch Magyarország  Horvát-Szlavónia  és Erdélyi nagy 
cimerkönyve, 1885-1892; Kempelen Bela, Magyar nemes családok.,VIII, 1914, p. 280.  
4 A se vedea  Anexa a II-a, Fascicul III, Conscripţio Domestica Inclyti Comitatus 
Aradiensis etquidem Processus Zarandiensis Ao. 1746, apud, Gh. Ciuhandu, Românii din 
câmpia Aradului de acum două veacuri cu un excurs istoric până la 1752 şi însemnări 
istorico-politice ulterioare, Edit. Autorului, Diecezana, Arad, 1940, p. 169. 
5 vezi Ioan  cav. de Puşcariu, op. cit. p. 159 şi  p. 294. Informaţiile despre Petranu Florianu, 
preot la N. Almaş şi Şiria au fost culese de preotul Teodor Popovici din  Mâsca, protopop 
(Şiria)  şi  folosite  apoi de Ioan  cav. de Puşcariu, în op. cit., p. 159  şi  p. 249; cf. Pavel 
Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi..., p. 278. S-a opinat că, potrivit 
diplomei de înnobilare, păstrată odinioară cu grijă de Coriolan, care se prezenta cu titlul de 
baron de Ileanda Mare (jud. Sălaj), Petrenii îşi trag originea din judeţul Sălaj, fiind 
înnobilaţi, ca atâţia alţi ţărani, pentru merite militare în luptele cu turcii, în anul 1716. În 
ţinuturile Aradului au venit la o dată neprecizată, în orice caz, în secolul al XIX-lea, îi 
găsim aşezaţi la Mâsca, sat aparţinător  azi de  (comuna) Şiria, unde în anul 1864 s-a născut 
Ioan  Petranu, vezi  Elena Rodica Colta, Doi cărturari arădeni foşti studenţi la Budapesta, 
Ioan şi Coriolan Petranu, în „Simpozion, comunicările  celui de-al XV-lea simpozion al 
cercetătărilor români din Ungaria”, Giula, 2006, p. 18; idem, Implicarea istoricului de artă 
arădean Coriolan Petranu în viaţa culturală din Transilvania, după instaurarea 
administraţiei româneşti, în „Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări” 
(coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie) vol. II, „Vasile Goldiş” University Press, Arad-
2011, pp. 170-178.  În acest sens, amintim faptul că, unui Petrán sau Petrean de Ilonda 
(Ileanda, SJ), i se acordă în 1650, dipolmă de înnobilare de la G. Rákoczi şi de la Maria 
Thereza, din 14 martie 1773, dar, care are ca armale: pe scut ceruleu, un călăreţ, cu puşcă, 
vezi  Ioan  cav. de  Puşcariu, op. cit., (Ediţia a II-a, Edit. Societăţii Culturale Pro 
Maramureş, „Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2003, p. 159 şi p. 294.  
6 Despre familia Petranilor, din zona Aradului, vezi Melentie Nica, Dr. Ioan Petranu (1864-
1904), în „Anuarul Liceului Pedagogic pe anul şcolar 1972-1973”, Arad, 1973, pp. 207-
224; Dan Demşea, Mica nobilime românească…, p. 185; Pavel Vesa, Clerici cărturari 
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născut Ioan Petranu7, din părinţii Pavel şi Ana. Şcoala primară o urmează în 
satul natal (1871-1875), cursurile secundare la Arad (1875-1880) şi la Beiuş 
(1880-1883), iar cele clericale la Institutul Teologic din Arad (1883-1886). 
Beneficiind de o bursă din partea Fundaţiei “Emanoil Gojdu”, a urmat şi 
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta 
(1885-1889), unde şi-a luat şi doctoratul în filosofie  (25 mai 1901)8. Odată 
cu începutul anului şcolar 1888-1889 funcţionează ca profesor la Liceul 
„Andrei Şaguna” din Braşov9. Renunţând la catedră şi întors acasă, Ioan 
Petranu se căsătoreşte cu Aurelia Onu, fiica lui Miron Onu, om înstărit, cu 
proprietăţi în Covăsânţ, şi fiind hirotonit, funcţionează  pentru scurtă vreme 
ca preot în Şiria (1889-1890). Aici se naşte la 11 ianuarie 1893, primul său 
copil, Coriolan10. Între timp, preotul profesor dr. Ioan Petran fiind numit 
profesor la Institutul Teologic din Arad, se mută în acest oraş11. Fiul său, 
Coriolan Petranu  este cunoscutul  istoric de artă,12, întemeietorul catedrei 
de istoria artei de la actuala Universitate “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

                                                                                                                                             
arădeni de altădată, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2008, pp. 233-238; George Manea, 
Coriolan Petranu şi arta populară din Transilvania, în “Revista Muzeelor”, nr. 2, 1970, p. 
108-109; idem, Coriolan Petranu (1893-1945)-cercetător al artei populare din 
Transilvania, în „Ziridava”, XI, pp.  987-995; Elena R. Colta, Doi cărturari arădeni...,.,  
pp. 18-27; idem, Un tezaur risipit: colecţia de artă Coriolan Petranu, în „Studii şi 
comunicări”, II, Muzeul de Artă Arad, 1994, pp. 39-51; idem, Implicarea istoricului de artă 
arădean Coriolan Petranu..., p. 170.                                                                                                
7 Vezi Melentie Nica, op. cit., şi Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni,  p. 233; Dan 
Demşea, Mica nobilime românească..., p. 185; Pavel Vesa, Învăţământul teologic de la 
Arad (1822-1948), Edit. Episcopiei Devei şi Hunedoarei, (Arad), 2013, pp. 368-369. 
8 vezi  Biserica şi Şcoala, anul XXV, nr. 20, din 20 mai/2 iunie 1901, p. 223; Melentie 
Nica, op. cit., pp. 207-224; Elena Rodica Colta, Doi cărturari arădeni…, p. 19. 
9 Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni,  p. 233. 
10 Elena Rodica Colta, Doi cărturari arădeni..., pp. 18-19. Impreună cu soţia sa, Aurelia au 
avut şi o fată, Veturia, căsătorită cu Ioan Moldovan, inspector şcolar, ibidem, p. 27, nota 4. 
11 Amănunte despre viaţa şi activitatea lui Ioan Petran, vezi la Melentie Nica, op. cit.; Pavel 
Vesa, Clerici cărturari arădeni, pp. 233-238;  Elena Rodica Colta, Doi cărturari 
arădeni…, pp. 18-20; idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petranu..., pp. 
170-171; Doru Bogdan, Preparandia din Arad în conştiinţa cultural-istorică a epocii sale 
(1812-2012, Editura Nigredo-Arad 2012, pp. 57-59; Pavel Vesa, Învăţământul teologic din 
Arad…, pp. 368-369. 
12 După terminarea liceului din Arad, Coriolan Petranu a studiat istoria artelor şi estetica, 
mai întâi la Universitatea din Berlin (1912-1913), apoi la Universitatea din Viena (1913-
1916). În 1917 a obţinut titlul de doctor în istoria artelor la Viena. După unirea 
Transilvaniei cu România, devine în anul 1919 conferenţiar de istoria artelor la 
Universitatea din Cluj, vezi George Manea, Coriolan Petranu şi arta populară...pp. 108-
109; idem, Coriolan Petranu (1893-1945)-cercetător al artei populare…, p. 987. 
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 Revenind la diploma de înnobilare a Petranilor din 1716, care 
conţine reprezentarea grafică şi descrierea blazonului acestei familii, din 
nefericire, până în prezent, nu ne este cunoscută. Cunoaştem însă, blazonul 
fraţilor Matei şi Mihail, realizat color pe un suport de mătase albă având 
dimensiunile de 30 cm x 22 cm13. În lipsa diplomei, în original, probabil azi, 
pierdută, aducem în discuţie blazonul executat pe acest suport de mătase. 
Probabil că, acest blazon a fost  lucrat, în mod special, la comandă, după 
originalul diplomei de înnobilare de către un pictor, pentru noi deocamdată 
anonim care prezenta garanţii şi care nu poate fi tăgăduit, fiind recunoscut, 
autentic, el şi lucrarea lui.  

Interesant este faptul că, acest blazon din 1716 este menţionat, fără a 
fi descris, chiar de Coriolan Petranu, istoricul de artă,menţionat mai sus, 
descendent al acestei familii, într-un manuscris, al acestuia, nedatat, ,,în care 
pregătind o conferinţă cu tema „Stilul interioarelor”, spre exemplificare îşi 
prezintă propria colecţie de artă în varianta de la Sibiu14 . Astfel, prin acest 
text de mână, redactat după 1940, unde colecţionarul n-a avut  la dispoziţie 
decât trei camere, a fost obligat să pună o parte din piese şi în hol, unde  
alături de tablouri, se  putea vedea  şi „...blazonul familiei Petran din 1716, 
în cadru florentin...”15. Acelaşi, istoric de artă, în manuscrisul său, 
menţionează şi  „două cadre bogat sculptate în lemn de nuc stil rococo, în 
care se găseşte blazonul familiei şi portretul lui C. Petranu din 1918, cadet 
în cavaleria ungurească”16. După cum reiese din acest manuscris, posesorul 
blazonului era de origine nobilă, iar însemnul heraldic pe care îl deţinea era 
datat 1716. 
             După părerea noastră, până la aflarea diplomei de înnobilare, stema 
reprezentată pe suportul de mătase care se păstrează la Complexul Muzeal 
Arad a fost cea aflată alături de tablouri, pe peretele holului locuinţei din 
Sibiu a istoricului şi colecţionarului de artă, Coriolan Petranu, descendent al 
familiei Petran. 

                                                        
13 Blazonul familiei Petran conferit de Carol al III-lea de Habsburg, rege al Ungariei, prin 
diploma din 1 decembrie 1716, reprezentat pe un suport de mătase se păstrează la 
Complexul Muzeal Arad. Desenul lui a fost executat, color după diploma originală, 
probabil în secolul al XVIII-lea. 
14 În anul 1940, în momentul refugiului la Sibiu, Coriolan Petranu a fost obligat să 
împacheteze şi să transporte de la Cluj, colecţia cu el, încercând, odată ajuns aici, să refacă, 
într-un spaţiu nou, mult mai mic, fostele interioare cu care se obişnuise şi la care ţinea atât 
de mult, vezi Elena Rodica Colta, Un tezaur risipit..., p. 44. 
15 Complexul Muzeal Arad, fond Coriolan Petranu, În stilul interioarelor, mss., p. 3, nr. 
inv.73, vezi şi Rodica Elena Colta, Un tezaur risipit..., p. 45.  
16 Complexul Muzeal Arad, fond Coriolan Petranu, mss., nr. inv. 73. 
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 Ţinând cont de cele prezentate mai sus şi de descrierea însemnului 
heraldic al Petranilor în lucrări de heraldică17, blazonul acestei familii de pe 
suportul de mătase are următoarea înfăţişare (Fig.1):  într-un scut în câmp de 
azur, pe o terasă deluroasă, verde, se află un graure negru cu ghearele roşii 
şi ciocul roşu, ţinând în el un ciorchine de strugure de culoare naturală. 
Scutul timbrat de un coif de argint, cu grile, în interior roşu, este suprapus 
de o coroană deschisă de aur, cu trei fleuroane, din al cărui cimier iese un 
leu de aur, limbat roşu, cu coada în sus şi bifurcată, terminată în formă de o 
frunză şi o floare, ţinând în laba dreaptă superioară, ridicată, o sabie cu lama 
lată, de argint, mânerul şi garda de aur. De sub coroană ies lambrechini, aur 
şi azur în dreapta şi argint şi roşu, în stînga. Dedesubt s-a scris un text 
însoţitor cu litere capitale de aur în limba latină glăsuieşte:  
ARMA PRO MATHIA ET MICHAELE PETRAN/PATENTER 
CONFECTA/ANNO DOMINI  MDCCXVI. Privind cu atenţie această 
stemă a familiei Petran se poate vedea lesne faptul că, realizatorul ei, fiind 
un bun cunoscător al heraldicii, a redat culorile din scut şi prin coduri 
convenţionale ale acestei ştiinţe. Astfel, culoarea albastră a câmpului 
scutului heraldic este reprezentată şi prin semne  convenţionale, conform  
normelor heraldicii18. De asemenea, terasa care are culoarea verde, este 
reprezentată şi codificat19. 

                                                        
17 Vezi Nagy Ivan, op. cit., , pp. 275-276; Reichenau C. von Czergheö, F. von Barczay, J. , 
Der Adel von Ungarn, în colecţia Siebmacher`s Wappenbuch Magyarország  Horvát–
Szlavónia  és Erdélyi nagy cimerkönyve, 1885-1892; Kempelen Bela, Magyar nemes 
családok.,VIII, 1914, p. 280.  Istoricul Dan Demşea, menţionează în studiul său despre 
mica nobilime românească din comitatul Arad şi pe preotul Ioan Petran, din Mâsca ca fiind 
cu probabilitate de origine nobilă, vezi Dan Demşea, Mica nobilime românească. 
18 În acest sens, culoarea albastră din câmpul scutului s-a redat prin linii orizontale plasate 
la egală distanţă între ele, în conformitate cu normele heraldicii, vezi Dicţionar al ştiinţelor 
speciale ale istoriei, Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, 
paleografie, sigilografie, D. G. A. S., Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 
19. 
19Astfel, culoarea verde a terasei este redată şi prin linii diagonale aşezate la egală distanţă, 
de la dreapta spre stânga, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 236. 
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Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX) 
                    
 

                                                                        Augustin Mureşan,                                                                                         
Complexul Muzeal Arad 

 
 

 Sigiliile comitatelor din Transilvania au intrat deja în atenţia 
istoricilor şi sigilografilor, dar câteva au rămas încă puţin sau deloc 
cunoscute1. Între ele se numără şi sigiliile comitatului Zarand folosite 
înainte de anul 1712 a căror înfăţişare a rămas necunoscută specialiştilor şi 
sigiliile din 1861 şi 1873. Din acest motiv, în rândurile de mai jos ne 
                                                        
1 În legătură cu sigiliile comitatelor din Transilvania, vezi Kumorovitz L. Bernát, A magyar 
pecséthasználat története a középkoraban, în „A gödöllôi gimnázium 1943/1944-i 
évkönive”, Gödöllô, 1944; Jakó S., Sigilografia cu referire la Transilvania până în secolul 
XV, în „Documente privind istoria României”,, vol. II, 1956, p. 609; Maria Dogaru, Sigiliile 
mărturii ale trecutului istoric, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 146-
148; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1977, pp.191-192; Oszóczki Coloman, Sigilii folosite de 
autorităţile administrative comitatense şi oraşele de pe teritoriul fostului comitat Satu 
Mare (sec.XIV-XVIII), în „Satu Mare. Studii şi comunicări”, V-VI, (1981-1982), pp. 183-
202; Adalbert Balogh, Evoluţiile sigiliilor folosite de autorităţile administrative din 
comitatul Maramureş sec. XV-XVIII, în „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1982, p. 413; Maria 
Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984; idem, 
Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania, în „Revista muzeelor şi 
monumentelor, seria muzee”, nr. 2, 1986, pp. 47-58; Monica Cincu, Privilegiul din 1767 de 
conferire a unui sigiliu propriu comitatului Târnava, în „Revista Arhivelor”, nr. 3, 1990, 
pp. 317-324; Bujor Dulgău, Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocu de Mijloc şi Sălaj, în 
„Acta Musei Porolissensis”, XVII, 1993, pp. 201-205; Maria Dogaru, Din heraldica 
României, Edit. JIF, 1994, pp. 62-63; Pál-Antal Sándor, Az erdélyi és partiumi vármegyék 
cimeres pecsétjei, în „Sabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv”, XI, Nyiregyháza, 1995, 
pp. 269-304; Bujor Dulgău, Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX, Edit. 
Muzeului sătmărean, Satu Mare, 1997, pp. 81-97; Pál-Antal Sándor, Sigiliile fragmentate 
ale comitatelor din Transilvania, în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, Târgu Mureş, 2002, 
pp. 77-84; idem, Sigiliile comitatelor şi scaunelor secuieşti din Transilvania, în „Anuarul 
Arhivelor Mureşene”, Târgu Mureş, 2003, pp. 87-117; idem, Maros-Széki intézmények és 
pecsétjeik a XVI. Századtól 1867-ig, Mentor Kiado, Marosvásárhely, 2004, pp.189-195; 
idem, Sigiliile provinciilor, scaunelor şi districtelor săseşti (1224-1848), în „In honorem 
Gernot Nussbåcher”, Edit. Foton, Braşov, 2004, p. 199 şi p. 204; Bujor Dulgău, Sigiliile 
comitatului Bihor. Comentarii şi supoziţii, ‚în „Crisia”, XXX, 2000, pp. 207-211; idem, 
Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii şi supoziţii, acelaşi valoros studiu este publicat şi în 
lucrarea lui Augustin Ţărău, Sfragistica rurală din Crişana, Edit. Arca, Oradea, 2009, pp. 
7-11; Pál-Antal Sándor, Sigiliile instituţiilor mureşene, Edit. Mentor, Târgu-Mureş, 2013, 
pp. 225-249 ş. a. 
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propunem a prezenta câte ceva despre sigiliile comitatului Zarand din 
secolele XVIII-XIX. Înainte de a prezenta aceste mărturii ale trecutului 
istoric, credem, că este necesar a ne referi pe scurt la categoria de sigilii 
utilizate de comitatele din Transilvania istorică şi cele apusene (cunoscute 
sub denumirea de „Partium”), la validarea actelor. Actele oficiale emise în 
numele autorităţii comitatense în primele secole de existenţă erau validate 
cu sigiliile  personale ale dregătorilor de frunte (comite, vicecomite, juzii 
nobililor)2. Aceste sigilii aveau în emblemă blazoanele familiale de 
nobilitate3.  

Întrebuinţarea peceţii de către comitate a fost însă mult îngrădită 
până la începutul secolului al XVI-lea de concepţia specifică, locală, despre 
pecetea autentică4. Aceasta desemna sigiliul a cărei autoritate publică, 
avându-şi izvorul în puterea regală, era recunoscută în cauzele cu caracter 
juridic5. Neexistând deci o recunoaştere de ansamblu în privinţa peceţilor 
autorităţilor teritoriale, în 1435 s-a emis o lege prin care se permitea 
folosirea la autentificarea actelor emise de comitate, a sigiliilor juzilor 
nobiliari6. Dar, prevederile acestei legi privind sigilarea cu peceţile 
personale de o factură foarte simplă ale juzilor nobiliari care se schimbau 
anual, dădeau posibilitatea relativ uşor, a comiterii de abuzuri şi falsuri 
sigilare7. Astfel s-a simţit nevoia tot mai mult, de a se alcătui sigilii proprii 
şi pentru comitate.  

La început se întrebuinţau aşa zisele sigilii „compuse” („parţiale” 
sau „fragmentate”)8, adică sigilii mici, două sau patru, având repartizate în 
câmpul sigilar literele care desemnau în ansamblu denumirea comitatului 
respectiv. Modalitatea de validare a actelor emise de comitate cu sigiliile 
compuse era anevoioasă şi uneori greoaie ca urmare a necesităţii reunirii 
juzilor nobililor, care păstrau fragmentele tiparului sigilar. Se cunoaşte 
faptul că, în comitatele Transilvaniei istorice existau câte doi juzi nobiliari, 
iar  în cele  apusene din Partium, câte patru juzi. Sigiliile compuse au fost în 
cele din urmă, treptat, înlocuite, până în prima jumătate a secolului al 

                                                        
2 Bujor Dulgău, Sigiliile instituţiilor sătmărene ..., p. 29; idem, Sigiliile comitatului Bihor. 
Comentarii şi supoziţi‚ în „Crisia”, XXX, 2000, p. 207. 
3 Idem, Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii şi supoziţii‚în „Crisia”, XXX, 2000, p. 207. 
4 Kumorovitz – L. Bernát, Autentikus pecsét, în „Turul”, XLIV, 1936, p. 22; vezi şi Jakó S., 
op. cit., p. 564. 
5 Jakó S., op. cit., p. 564. 
6 Apud, Maria Dogaru, Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor..., p. 47. 
7 Jakó S., op. cit., p. 608. 
8 Pál-Antal Sándor, Sigiliile fragmentate ale comitatelor, pp. 77-78. 
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XVIII-lea cu sigilii unice cu stema comitatului respectiv, care să-l 
individualizeze9. Dreptul la sigiliu unic şi stemă pentru un comitat sau altul 
era concedat de către puterea centrală prin intermediul unor privilegii. După 
pacea de la Satu Mare din 1711, în urma căruia se instaurează şi în 
Transilvania stăpânirea habsburgică, comitatele fără stemă şi sigiliu autentic 
obţin treptat, de la împărat, sub formă de privilegiu, acest drept10. Trecerea 
de la sigiliul fragmentat la cel unic are loc între anii 1712-1748, ultimul 
fiind comitatul Maramureş11. 

Revenind la sigiliile comitatului Zarand12 din secolele XVIII-XIX, 
vom prezenta sigiliul din 1712 şi sigiliul din 1861. Ele sunt sigilii heraldice 
(unice cu stemă). Sigiliul vechi al comitatului fiind pierdut în timpul 
războaielor mai vechi care au avut loc în zonă, a fost înnoit în anul 1712 
după ce comitatul s-a eliberat de sub stăpânirea otomană şi a fost 
sistematizat conform organizării comitatense13. Astfel, prima jurisdicţiune 
comitatensă care a obţinut sigiliu heraldic a fost comitatul Zarand, în anul 
171214, prin diploma conferită de împăratul Carol al VI-lea al Austriei. 
Tiparul sigilar a fost confecţionat şi pus în aplicare în acelaşi an. Sigiliul 

                                                        
9 Maria Dogaru, Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor…, p.  47. 
10 Pál-Antal Sándor, Sigiliile instituţiilor mureşene, p. 230. 
11 Adalbert Balogh, Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din comitatul 
Maramureş, secolul al XV-XVIII-lea, în „Revista Arhivelor, nr. 4, 1982, p. 414. 
12 Despre comitatul Zarand şi întinderea sa teritorială de-a lungul existenţei sale, vezi 
Kozma Pál, Zárand – vármegye, földirati, statistikai és  történéti leirása,  Kolozsvártt, 
1848; Benedek Károly, Zarándmegye sorsa, în „Kor”, V, nr. 95, 1865; Vasile Meruţiu, 
Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. Evoluţia teritorială, Cluj, 1929, pp. 163-
168; Traian Mager, Organizarea românească a jud. Zărand, la 1861, în „Hotarul” (Arad), 
anul III, nr. 1, ianuarie 1936, pp.13-15; Andrei Caciora, Organizarea teritorial-
administrativă şi instituţională a comitatului Arad şi Zărand, în „Culegere de referate”, 
Sesiunea 1969, Bucureşti, 1971, pp. 5-13; I. Ranca, Protestul românilor din Zarand şi 
Chioar  împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria, în anul 1861, în „Crisia”, IX, 1978, 
pp. 337-343; Florian Dudaş, Zărandul chipuri şi fapte din trecut, Edit. Albatros, Edit. 
Albatros, Bucureşti, 1981, pp. 33-165; Viorel Ţigu, Judeţul Zarand, un judeţ desfiinţat în 
anul 1876, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, anul 3, 4 (6,7), septembrie-decembrie 2006, pp. 
140-143; Sorin Bulboacă, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în „Administraţie 
românească arădeană. Studii şi comunicări”, vol. III, „Vasile Goldiş „ University Press, 
Arad, 2011, pp.19-26; idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în „Administraţie 
românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana”, vol. VI, „Vasile Goldiş „ 
University Press, Arad, 2013, pp. 9-16 ş.a. 
13 Kozma Pál, op.cit., p. 273. 
14 Pál-Antal Sándor, Maros-széki intézmények és pecsétjeik a XVI..., p. 189; idem, Sigiliile 
instituţiilor mureşene, p. 242. 
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comitatului din 1712 a fost descris succint de Kozma Pál15 şi Pál-Antal 
Sándor16. Iată o descriere amănunţită a sigiliului: 

În câmpul sigilar, în scut oval cu cartuş, un personaj stând în 
picioare, în costum naţional, purtând calpac şi dolman încins cu o 
cingătoare, pantaloni şi cizme, ţine cu mâna dreaptă îndoită din cot, o sabie 
cu lama în sus, şi mâna stângă la şold, plasat pe o mică terasă. Scutul este 
timbrat de o coroană deschisă, formată din cinci fleuroane şi dotată cu patru 
perle. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: 
SIGILLVM.COMITATVS. ZARANDIENSIS.A[NN]O.1712 (SIGILIUL 
COMITATULUI ZARAND ANUL 1712)17. Fig.1.      

 
Fig. 1 

 
 
El a fost întrebuinţat la validarea actelor oficiale până în secolul al 

XIX-lea. După ce în comitatul Zarand, în anul 1861, se instaurează 

                                                        
15 Autorul prezintă emblema sigiliului comitatului Zarand din 1712, în strânsă legătură cu 
stema color ce se afla pe o faţă a flamurei steagului acestui comitat, vezi Kozma Pál, op. 
cit., p. 273. 
16 Pál-Antal Sándor, Pál-Antal Sándor, Az erdélyi és partiumi vármegyék..., pp. 286-287. 
17 Vezi Kozma Pál, op. cit., p. 53 şi Pál-Antal Sándor,  Az erdélyi és partiumi..., p. 273 şi  p. 
28, fig. 8. În studiul său, Pál-Antal Sándor nu face o descriere detaliată a îmbrăcăminţii pe 
care o poartă personajul cu sabia. 
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administraţia românească18, sigiliile vechi, au fost schimbate, cu altele noi, 
având legendele în limba română. Astfel, într-un raport din 24 august 1862 
al prim-vicecomitelui comitatului Zarand, Iosif Hodoş, adresat comitelui 
suprem Ioan Pipoş face referire şi la sigiliile oficiale folosite în activitatea 
curentă a comitatului Zarand, arătând că, sigiliile vechi „toate s-au fost 
pierdut” şi dregătoriile comitatului aveau nevoie de altele noi. Întrucât, scrie 
Hodoş, „comitatul pe atunci încă era în uzul drepturilor sale ca corp 
autonom, prin urmare a putut să-şi aleagă şi forma şi inscripţiunile 
sigiliilor sale”. Prin hotărârea adunării comitetului comitatului 
„inscripţiunile sigiliilor aveau să fie româneşti”19. O excepţie s-a făcut cu 
sigiliul comitatului20. Acest sigiliu a fost prezentat de istoricul Vasile Ionaş, 
care scrie că, acesta „ca în timpurile vechi” poartă inscripţia în limba latină, 
cu menţiunea că, a fost refăcut în anul 1861: Sigillum comitatus 
Zarandiensis a(nn)o 1712 novum a(nn)o 186121. Autorul nu prezintă 
emblema sigilară.  

Cunoaştem acest sigiliu, reprodus în desen22, având o formă ovală 
(Fig. 2). El păstrează aceeaşi emblemă, ca la sigiliul din 1712, cu modificări 
neesenţiale. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: 
SIGIL[L]UM. COMITATUS.ZARANDIENSIS.A[NN]O.1712 NOVUM 
                                                        
18 Despre organizarea românească a comitatului Zarand, în 1861, vezi Traian Mager, 
Organizarea românească a jud. Zarand, la 1861, pp. 13-15; Eduard Ivanof, Sigismund 
Borlea-luptător pentru drepturile românilor transilvăneni (1827-1883), în „Ziridava”, X, 
număr festiv, 1978, pp. 553-562; Vasile Ionaş, Administraţia românească a comitatului 
Zarand între anii 1861 şi 1876 (II), în „Sargeţia”, XXI-XXIV, 1988-1991, pp. 413-414. 
19 În limba română s-au scris legendele sigiliilor juzilor de cerc („Oficiul judelui de cerc 
Brad” şi  respectiv Hălmagiu, Baia de Criş şi Aciuva) precum şi patru sigilii cu următoarele 
inscripţii:1. Sigiliul oficial de vececomite al Zarandului; 2. Sigiliul notariatului comitatens 
al Zarandului; 3. Sigiliul fiscalatului comitatens în Zarand; 4. Sigiliul archivului 
comitatens în Zarand, vezi Vasile Ionaş, op. cit., pp. 413-414; idem, Baia de Criş un vechi 
oraş minier. Monografie, Edit. Corvin, 2010, p.131. Răspunzând probabil unei chestionări 
din partea comitelui suprem venite în urma vreunui ordin al Guberniului Transilvaniei, 
vicecomitele subliniază la sfârşitul raportului său că, folosirea limbii române şi a sigiliilor 
cu inscripţii româneşti se face ca urmare a unei hotărâri a comitetului comitatens ce nu 
contravine nici unei legi sau dispoziţii superioare, Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor 
Naţionale, fond Iosif Hodoş, dos. 341/4, f. 1-2 apud, idem, Administraţia românească a 
comitatului Zarand..., p. 414. 
20 Idem, Administraţia românească a comitatului Zarand..., p. 414; idem, Baia de Criş un 
vechi oraş minier, p. 131. 
21 Idem, Administraţia românească a comitatului Zarand..., p. 414; idem, Baia de Criş un 
vechi oraş minier, p. 131. 
22 Sigiliul este reprodus în desen la sfârşitul articolului lui Traian Mager, intitulat Sigismund 
Borlea (1827-1883), în „Hotarul”, anul III, aprilie-mai, nr. 4-5, 1936, p. 69. 
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AD 1861 (SIGILIUL COMITATULUI ZARAND ANUL 1712, REFĂCUT 
ÎN 1861). Acest sigiliu păstrează în întregime textul legendei sigiliului 
comitatului din 1712, la care s-a adăugat cuvintele NOVUM AD  şi anul 
1861. De observat că, litera „D” de la „AD” din legendă este inversată, din 
cauza neatenţiei gravării acestei litere de către meşterul pecetar. Legenda 
conţine apelativul sigilar (SIGILLUM), termenul generic care desemnează 
felul unităţii administrativ-teritoriale (COMITATUS), denumirea acesteia 
(ZARANDIENSIS) şi anul confecţionării tiparului sigilar (1861). Acest 
sigiliu, probabil s-a dat în folosire începînd din 24 decembrie 186123. 

 
Fig. 2 

 
 
Până acum nu am reuşit să depistăm nici un act autentificat cu acest 

sigiliu. El a fost folosit între anii 1861-1873. La 10 aprilie 1872 Iosif Hodoş 
în numele său şi al colegilor săi depunea sigiliul comitatului şi o dată cu el 
mandatul de slujbaş24. Din anul 1873, pentru validarea actelor comitatului 

                                                        
23 Vasile Ionaş, Administraţia românească a comitatului Zarand..., p. 414; idem, Baia de 
Criş un vechi oraş minier, p. 131. 
24 Mandatul depus la 10 aprilie 1872 de Iosif Hodoş avea să fie reînnoit şi el va rămâne în 
funcţia de vicecomite până la desfiinţarea comitatului Zarand, în 1876, vezi, idem, 
Administraţia românească a comitatului Zarand (II), p. 427. 
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va începe să fie utilizat sigiliul cu inscripţia în limba maghiară: Zaránd 
megye pecsétje 187325. În anul 1876 comitatul Zarand  a fost desfiinţat26.  

 
 
 
 

                                                        
25 Idem, Baia de Criş un vechi oraş minier, p. 132. 
26 Comitatul Zarand, mereu ciuntit ca întindere în partea de Vest, în secolul al XIX-lea 
cuprindea cursul superior al văii Crişului Alb cu centru în Baia de Criş, vezi Vasile 
Meruţiu, op. cit, p. 168; Andrei Caciora, op. cit., şi V. Ţigu, op. cit. 
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Aventura călătoriei în Oltenia în epoca premodernă 
 
 

Maria Aurelia Diaconu,  
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca  

 
 
Cuvinte cheie: Habitat, călătorii, căi de comunicaţii, Oltenia, secolele XVIII-XIX 
 

Până către sfârşitul secolului al XVIII-lea drumurile şi călătoriile au 
reperezentat apanajul domniei, misionarilor precum şi al diplomaţilor şi 
nobililor ce se aflau în tranzit prin acest teritoriu. 

Ni se păstrează astăzi datorită memoriilor şi jurnalelor acestora 
numerose mărturisiri cu privire la starea drumurilor, dar şi a modului şi a 
mijloacelor cu care se putea călătorii. Dincolo de starea tehnică a 
drumurilor şi a mijloacelor de transport, aceste relatări abundă de detalii 
pitoreşti şi amuzante care ne transpun într-un imaginar specific. 

În general în călătoriile întreprinse în Oltenia se foloseau drumurile 
mari. Aceste drumuri deşi mari nu se prezentau în condiţii foarte bune, 
datorită faptului că întreţinerea lor nu era permanentă. Cu excepţia 
vechiului drum roman de pe valea Oltului, care era de piatră, toate 
drumurile erau de pământ, iar condiţiile climaterice afectau permanent 
starea acestor căi. 

Cele mai numeroase relatări de călătorie se întâlnesc din drumurile 
Cerneţi-Craiova-Bucureşti sau de pe cel ce trece prin Câineni şi face 
legătura între Transilvania şi Ţara Românească. 

Drumul ce trece prin Câineni foarte tranzitat la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, este rămăşiţa vechiul drum Via 
Carolina, drum distrus din raţiuni militare de către austrieci, în momentul 
în care a pierdut Oltenia la Begrad în 1739. 

Despre acest drum ni se păstrează unele dintre cele mai interesante 
şi savuroase mărturisiri. În 1788, o nobilă engleză Lady Craven, trece pe la 
Câineni în traectul său prin spaţiul românesc. Ea admiră mult natura, dar 
această plăcere „este o slabă compensaţie la starea detestabilă a drumurilor. 
Adesea 20 de ţărani susţineau şi ridicau trăsura, care la un moment dat este 
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chiar răsturnată şi una dintre trăsuri chiar se face bucăţi”1. La începutul 
secolului al XIX-lea, mai precis în 1812, acelaşi drum parcurs de Lady 
Craven, este urmat de contele Lagarde2. Acesta găseşte drumul de la 
Câineni, aproape impracticabil, comunicarea făcându-se „aşezându-se în 
stânci bârne, nefixate prin nici un fer şi care legănate de trăsuri, se rup 
uneori şi azvârlă pe călători în abisuri înfricoşătoare. Uneori călătorul a 
trebuit să se agaţe ca o adevărată capră sălbatică pe un drum râpos şi 
bolovănos”. 

Toamna şi primăvara chiar şi drumul de pe Valea Oltului se 
transforma într-o simplă potecă. Iată ce remarca Sir Robert Thomas Wilson 
într-o vizită în Oltenia: „Îţi scriu de la graniţa Ţării Româneşti. Am lăsat în 
urmă multe drumuri rele, totuşi se zice că ne mai rămân altele şi mai rele, 
cea ce mi se pare cu neputinţă. Doisprezece oameni abia ajungeau să ţină 
în cumpănă trăsurile noastre şi noi înşine, descălecând, urcam pe vârfurile 
ascuţite ale stâncilor, care sunt botezate aici drumuri, târându-ne în 
genunchi şi ţinându-ne de câte un colţ de piatră, ca oamenii scăpaţi de la un 
naufragiu. Într-un cuvânt toată ziua de ieri, pe vremea cea mai frumoasă 
din lume, abia am putut străbate o poştă. Se pare că de teama de a nu trezi 
bănuiala ca ar vrea să înlesnească trecerea oştirilor străine, gospodarii 
neglijează într-adins reparaţiile cele mai urgente; şi fie din calcul, fie din 
prudenţă, nici măcar nu-şi iau răspunderea să ceară învoirea Porţii. Aceste 
hotare dinspre Turcia sunt străjuite de regimente colonizate, a căror 
administraţie ţine de consiliul aulic de razboi de la Viena, cei care le 
compun sunt în acelaşi timp plugari şi capi de familie. Acest sistem, puţin 
modificat, ar putea fi adoptat şi în Europa. În acest moment este de pază al 
doilea regiment de secui. Când surugii ajung la peretele prapastios al 
stâncii nu sună din corn, ca în Germania, nici nu pocnesc din bici, ca în 
Franţa, ci strigă un OH! Prelung pentru ca ceilalţi căruţaşi să se oprească şi 
să nu încurce drumul, căci potecile sunt atât de strâmte, încât fără măsură 
de prevedere, n-ar putea nici coti, nici da înapoi3. 

                                                        
1  Lady Craven, Voyage en Crimée et à Constantinople, en 1786, Paris, 1789; apud Nestor 
Urechia, Drumurile Noastre, Conferinţă ţinută la 6/19 martie 1900 de D. Nestor Urechia 
inginer în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 22-23, 1901-1902, p. 50. 
2 Conte de Lagarde, Voyage, Paris, 1824, apud Nestor Urechia, op. cit., pp. 50-51. 
3 Paul Cernovodeanu, coord., Călători străini despre Ţările Române, vol.1, p. 574. 
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 Relatări pitoreşti despre modul cum se călătorea avem şi de la 
Colville Frankland4, care în 1827, trece pe la Câineni în drumul său spre 
Bucureşti. Frankland constată numeroasele abateri făcute pe traseu, din 
cauza drumului aproape impracticabil: „Cu cât înaintam drumul devenea 
din ce în ce mai greu. Adeseori eram siliţi să ne oprim în mijlocul unui râu 
din cauza punţilor şubrede şi nesigure, alcătuite din trunchiuri de arbori şi 
aşa de rău aşezate încât calul uşor îşi putea frânge un picior, împiedicându-
se în locul gol lăsat între ele. Cu adevărat, nu e uşor a-ţi închipui ceva mai 
obositor ca aceste suişuri sau ceva mai rezistent de cât poştalioanele şi 
surugii români”. 

Drumurile chiar dacă ridicau  numeroase dificultăţi călătorilor erau 
apreciate pentru peisajul deosebit pe care natura îl oferea. Alexandru 
Odobescu trecând la mijlocul secolului al XIX-lea pe aici remarca despre 
cunoscutul drum de pe Valea Oltului: “Ce şosea minunată, pe malul stâng 
al Oltului! Când am fi avut pretutindeni astfel de şosele, cât de mult s-ar fi 
înlesnit călătoria noastră! Ce multă vreme am fi câştigat! La Râul Vadului, 
la vama românească, am fost cercetaţi şi ni s-au vizat paşapoartele; de 
acolo trecând dincolo, un amploaiat austriac a venit pe capră cu noi până la 
vama cea mare ce-i zic ei Contumaz. Şoseaua pe acolo este cu probleme şi 
momentan se lucrează la o alta; astfel drumul pe acolo, fiind îngust, e 
destul de primejdios. Am trecut pe lângă un turn vechi şi surpat ce e în 
malul Oltului şi căruia îi zice turnul Jidovilor; apoi acolo unde încetează 
munţii cei înalţi şi valea se lărgeşte, am dat de Turnu Roşu, ce este într-
adevăr un turn larg şi pătrat vopsit roşu, pe o înălţime şi împresurat cu 
ziduri vechi şi preînoite ce se coboară până la şosea. În acest punct se 
prezintă paşapoartele. Ulterior pe o muche, sunt ruinele castelului numit 
Landskrone. Turnu Roşu şi acel castel domină într-astfel poziţia, încât 
trecătoarea Oltului se poate lesne apăra din aceste puncte”5. 

Notele de călătorie a lui Odobescu, spre surprindere de ale celorlalţi 
călători surprind şi elemente de geografie, istorie, obiective turistice. La 
Odobescu se constată plăcerea de a călătorii prin acest spaţiu. 

„Drumul de la Cornet la Cozia e cât se poate de pitoresc, dar şi 
pietros, el merge pe malul stâng al Oltului. De ambele părţi sunt munţi 
înalţi şi păduri. Priveliştea se schimbă la tot minutul, spre a arăta poziţii 
mai frumoase şi mai măreţe. La distanţă de o jumătate de oră de Cornet se 

                                                        
4 Nestor Urechia, op.cit., p. 52. 
5 Alexandru Odobescu, Note de călătorie, Bucureşti, 1981,  pp. 59-60. 
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varsă râul Lotrului în Olt. Urmează apoi Cârligele, pe care le-am trecut 
umblând pe lângă trăsură. Astfel ne-am putut bucura de frumuseţea acelor 
locuri sălbatice, unde drumul merge pe o stâncă, scobită şi cioplită de 
vreme, de secole. Oltul e acolo strâns între munţi, astfel încât fierbe de 
bolovani ascunşi sub apă. Acel loc ce-i zice Cârligele, pe cât e de 
primejdios acum, când drumul e plin de bolovani şi de surpături de piatră, 
atât e de măreţ la privire”6. Alexandru Odobescu remarcă şi obiectivele 
turistice de pe Valea Oltului: Mânăstirile Cornetu, Turnu, Cozia, Ostrov, 
fortificaţiile Turnu Roşu şi Landskrone, dar şi băile termale de la 
Călimăneşti. 

 

 
 

O haraba cu călători în Pasul Turnu Roşu 
  
 

Un rol important în călătoriile întrprinse în Oltenia l-au avut aşa 
numitele căruţe valahe. Acestea deservesc poştele şi capătă o largă 
întrebuinţare începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, în contextul 
accesului particularilor la transportul poştelor pe baza unei cărţi de învoire. 

Luarea în întreprindere a poştelor a determinat obţinerea într-un 
mod facil al cărţilor de învoire, datorită taxelor ce se obţineau pe această 

                                                        
6 Ibidem, pp. 62-64.  
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cale: 10 bani de cal pe oră, pentru curierii şi călătorii domneşti, 15 bani de 
cal pe oră, de la boierii cu caftan şi 20 de bani pe oră pentru negustori7. 

Căruţa deşi relativ incomodă, devine mijlocul la care recurg toţi cei 
care aveau nevoie un transport rapid. Căruţa este descrisă astfel: 
„Închipuiţi-vă o cutie fără capac, înaltă de 30 degete, largă de două 
picioare, lungă de trei, aşezată pe patru roţi construite dintr-o singură 
bucată cu toporul din gros, şi pe două osii de lemn. În toată această 
construcţie nu intră un singur cui. După cum vedeţi ceva mai mult de o 
roabă, ceva mai puţin ca un car: să-i zicem albie. Două ştreanguri drept 
hamuri, două şleauri, şi un căpăstru în care animalul bagă sau scoate capul 
cu uşurinţă, iată ceea ce leagă 8, 10, 12 cai la o oişte. Trei din cai sunt 
călăriţi, pe deşelate, de trei surugii, cari aşteaptă flegmatic, cu biciul în 
mână, să fii gata. La acest moment te ghemuieşti cum poţi pe patul de fân 
fermentat cu care căruţa, drept scaun, este umplută; dai semnalul de 
plecare. Atunci primul surugiu scoate un ţipăt ascuţit, sălbatec, descriind 
cu biciul cercuri împrejurul capului, şi pleci fără reazem de nicăieri, 
agâţându-te de marginile echipagiului tău, precum un călăreţ neiscusit se 
ţine de coama calului ce a luat-o la goană”8. 

În 1813, John Mac Donald Kinneir, căpitan scoţian în serviciul 
Companiei  Indiilor şi agent diplomatic al guvernului britanic, străbătând 
drumul de la Craiova la Bucureşti într-o căruţă de poştă se plânge de 
condiţiile în care a decurs călătoria. Aceste căruţe sunt atât de mici încât 
„abia încăpea cu dificultate o singură persoană”, iar şefii de poştă pentru a-
şi mări profitul îi încurajau pe călătorii neavizaţi să apeleze la un număr 
considerabil de cai, pentru a călătorii mai rapid. Călătorul englez se 
consideră încărcat nejustificat la plată, întrucât i s-au pus şase cai la 
trăsură, cu toate că aceasta ar fi putut fi trasă cu uşurinţă de unul singur9. 

 

                                                        
7 Nestor Urechia, Căruţa poştei. Cum călătoreau strămoşii noştri. Coferinţă ţinută la 
Ateneu în ziua de 17 martie 1900, în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 1901-1902, 
p. 113. 
8 Ibidem, p. 122. 
9 John Mac Donald Kinneir, Journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the 
years 1813 and 1814, London, 1818, pp. 14-15, Călători străini despre Ţările Române în 
secolul al XIX-lea, 2004. Serie Nouă. Volumul I (1801-1821), p. 597; Bogdan Bucur, 
Devălmăşia Valahă (1716-1828). O istorie anarhică a spaţiului românesc, Editura Paralela 
45, Piteşti, 2008, p. 49. 
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Căruţă de poştă în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea 
 

Surugii au trezit mereu interesul celor cu care intrau în contact. 
Criticaţi pentru prestanţa vestimentară „nişte funii înlocuiau hăţurile, iar 
cei trei surugii ai mei n-aveau nici pantofi, nici ciorapi în picioare; tot 
restul îmbrăcăminţii lor era alcătuit dintr-o cămaşă albă, o pereche de iţari 
şi o căciulă din blană de miel”10, ei sunt lăudaţi pentru rezistenţa şi curajul 
de care dau dovadă. Veşnic călare, cu bunăvoie la timp bun şi rău, veseli şi 
glumeţi, ei erau sufletul instituţiei poştelor11. 

În secolul al XVIII-lea, mai precis în 1791 avem călătoria contelui 
francez Salaberry, de la Cerneţi la Craiova. Întâmpinând greutăţi, Salaberry 
şi însoţitorii săi primes  ajutor de la localnici. Acesta este impresionat de 
caracterul românilor despre care ne vorbeşte astfel: „La oare-care distanţă de 
Cerneţi este un munte de ¼ de leghe cel mult, pentru străbaterea căruia ne 
trebuie 3 ore. Avui aici ocazia să observ caracterul acestor buni valahi cu 
care trebuie să şti cum să te porţi. Ordonanţa noastră se duse să caute ţărani, 
cari, la început, se ascunseseră în pădure. După o adevărată hăitueală în 

                                                        
10 Nestor Urechia, Drumurile Noastre, Conferinţă ţinută la 6/19 martie 1900 de D. Nestor 
Urechia inginer în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 22-23, 1901-1902, p. 49. 
11 Idem, Căruţa poştei. Cum călătoreau strămoşii noştri. Coferinţă ţinută la Ateneu în ziua 
de 17 martie 1900, în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 1901-1902, p. 113. 
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pădure aduse vreo 12 ţărani. Când fugarii văzură că nu maltratăm pe ai lor şi 
că împingem şi noi la roată, veniră şi dânşii. Am numărat mai bine de 30, 
cari ridicau cu umerii lor trăsura; îndemnându-se unii pe alţii cu strigăte 
nebune”12. 
 Căruţa de poştă şi surugii trezesc admiraţia şi căpitanului Moltke, 
viitorul mareşal care în 1835 a străbătut traectul dintre Cerneţi-Craiova –
Dunăre13. Căruţa de poştă şi surugii care conduc sunt admiraţi nu numai 
pentru curaj, ci şi pentru viteza mare cu care se deplasează şi 
spontaneitatea de care dau dovadă în orice situaţie. Ei sunt capabili să 
remedieze eventualele incidente care le apar în cale şi totodată să continuie 
drumul. 

În 1839, francezul Thouvenel, face drumul Cerneţi-Bucureşti, prin 
Craiova. Nu departe de Cerneţi, căruţa se izbeşte de un bolovan mai mare 
şi oiştea se frânge. Situaţia este salvată de surug care repară ad-hoc mica 
stricăciune „îl văzui că se coboară de pe cal, ia o custură ce avea la brâu, 
taie câteva creci de la nişte arbori vecini şi repară stricăciunea ca un 
obişnuit cu d-al de-astea. Profitai de acest timp de odihnă ca să încerc a-l 
face să înţeleagă că un galop continuu nu-mi era pe plac. Bine, bine, 
domnule răspunse surugiul, dar n’apucă să se urce pe cal şi iarşi plecarăm 
la goană. Din fericire ajunserăm curând la poştă unde răsuflai. Arătai 
logofătului poştei cartea mea şi acesta pregăti cai şi o nouă căruţă, căci 
schimbi echipajul la fiecare poştă. Cu tot accidentul relatat, făcusem patru 
leghe (16 km), într-o oră şi un sfert; surugiul veni la mine cu un aer aşa de 
mulţumit de el însuşi, în cât, după cum mi se spusese, făcui, cu mică 
cheltuială, pe marele boer dându-i un sfanţ. Bietul om primi bacşişul cu o 
bucurile ce n-ar manifesta un poştalion francez la primirea unui bacşiş de 
20 franci”14. 

 Accidentele în care căruţele erau distruse erau ceva destul de des 
întâlnit la vremea aceia. Thouvenel are amintiri similare şi din itinerariul său 
de la Craiova la Bucureşti: „nu parcursesem nici ½ din prima poştă şi iată că 
căruţa, în care mă agitam ca un osândit la iad, se frânse în 4 bucăţi. 
Surugiul, fără a se emoţiona cât de puţin, mă lăsă pe margine a unui şanţ şi 

                                                        
12 Ibidem, p. 117. 
13 Nestor Urechia, Drumurile Noastre, Conferinţă ţinută la 6/19 martie 1900 de D. Nestor 
Urechia inginer în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 22-23, 1901-1902, p. 53. 
14 Idem, Căruţa poştei. Cum călătoreau strămoşii noştri. Coferinţă ţinută la Ateneu în ziua 
de 17 martie 1900, în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 1901-1902 p. 125. 
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se întoarse să aducă un nou echipaj. Când sosirăm la malurile Oltului era 
prea pe înserate ca să trecem pe podul umblător, petrecu dar noaptea în 
căruţă unde cu multă filozofie dormii până spre ziuă”15. 

Corelând povestirile provenite de la călători cu starea de fapt a 
drumurilor, inginerul rutier Nestor Urechia, fiul istoricului V.A. Urechia, 
elaborează o listă cu principalele pericole îl aşteptau pe temerarul călător în 
secolul al XVIII-lea: 

„1. Trei, patru şi mai multe răsturnări cu trăsura, cai şi conducători 
cu tot. De unde ruperea a tot atâtea coaste. 

2. O înecare, sau cel puţin câteva băi de picioare, genunchi sau de tot 
trupul, după adâncimea apelor străbătute. Hidroterapie gratuită. 

3. O despuiare sau, şi mai frumos, o ucidere, după norocul 
călătorului. 

4. Călătorul pleca fără a şti când va ajunge şi dacă îi va fi dat să 
revadă locul de unde a plecat. Solemnă zi era ziua plecării; solemnă era ziua 
sosirii. Rupt era călătorul de scuturăturile trăsurei şi de nopţi albe, asfixiat 
de praf, otrăvit de noroi, nemâncat dacă nu se aproviziona de acasă, nebăut, 
uneori bătut, despoiat”16. 

Călătoria era o aventură nu numai din perspectiva stării drumurilor şi 
a mijloacelor de transport ci şi pentru greutatea cu care se găsea un spaţiu de 
cazare, pentru odihna aferentă călătoriilor. Problema spaţiilor de cazare a 
fost resimţită mai ales de călătorii străini, care tranzitau provincia în 
secolulul al XVIII-lea.  

Hanurile din spaţiul românesc aveau mai degrabă rosturi comerciale, 
de vânzare şi expunere a produselor, dar şi de stocare a mărfurilor, datorită 
condiţiilor de siguranţă pe care le ofereau. Cel mai cunoscut dinntre hanurile 
Olteniei este hanul mânăstirii Hurezului din Craiova. Despre acest han ni se 
dau detalii preţioase într-un raport austriac de prin anii 1718-173017. Este 
arătat ca fiind „o clădire lungă închisă cu ziduri de cărămidă” ce servea de 
loc de negoţ Companiei orientale, unde aceiaşi negustori din părţile 
răsăritului îşi aveau aşezarea. Hanul servea mai cu seamă la bâlciul ce se 
ţinea aici, cam timp de patru săptămâni, ceea ce ne face să aflăm că vechea 
Craiovă era reputată şi pe acele timpuri cu un bun loc de comerţ.  

                                                        
15 Ibidem, p. 126. 
16 Nestor Urechia, Drumurile Noastre, Conferinţă ţinută la 6/19 martie 1900 de D. Nestor 
Urechia inginer în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, 22-23, 1901-1902, p. 52. 
17 Hurmuzaki, Documente, IX, p. 631. 
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Hanul avea mari camere boltite, înşirate jur împrejur pentru 
aşezămintele negustorilor, iar în mijlocul curţii se ridica un foişor înalt, ce 
se zicea că servea şi de local de bursă neguţătorimei Craiovene, dar care 
poate să fi fost şi o observator militar18. 

Lipsa unor locuri special amenajate cazării i-a determinat pe călători 
să apeleze fie la adăpostul oferit de natură, fie la casele particularilor. 
Relieful împădurit al Olteniei, era un adăpost sigur pentru călător. Acesta 
obişnuia să înnopteze în jurul unui foc de tabără într-o zonă împădurită.  
 Până către sfârşitul secolului al XVIII-lea, când îşi fac apariţia 
staţiile de poştă, singura alternativă la înoptatul în pădure o reprezenta, cu 
excepţia marilor oraşe, găzduirea oferită de un particular. (sa introduc aici 
din Iorga …din călători faza cu tipul din Cerneţi şi modul cum a fost tratat 
de gazda sa). 
 O descriere completă a unei staţii de poştă avem din relatarea lui 
Philip Jackson la 1797. Acesta descrie staţia de poştă de la Turnu Roşu, la 
graniţa dintre Ţara Românească şi Transilvania. Philip Jackson, ajunge seara 
târziu la o căsuţă sărăcăcioasă de poştă în care locuia căpitanul de poştă, un 
omuleţ morocănos, cu o nevastă tânără, trupeşă şi frumoasă. 

Aici i s-a oferit găzduire ….însă condiţiile în care s-a realizat această 
găzduire sunt pline de neprevăzut: „Într-o mică oală de tinichea gazdele 
valahe fierbeau câteva boabe de fasole; din fericire, proviziile noastre erau 
mai consistente, căci dacă am fi fost nevoiţi să ne ospătăm din sărăcia lor, 
cu siguranţă că am fi rămas flămânzi; apoi când ne-am retras să ne odihnim, 
ce uimire pentru mine să constat că patul nostru era un prici lat, pe care mai 
întâi s-au întins căpitanul de poştă şi tânăra lui soţie, ca două scrumbii pe o 
tarabă, iar la celălalt capăt, ca să fiu mai exact, la picioarele lor, tovarăşul 
meu şi cu mine; bătrânul soldat şi una dintre călăuze s-au culcat la picioarele 
noastre şi tot aşa până când toată lumea şi-a găsit un loc”19. 

                                                        
18 G. Mil. Demetrescu, Un vechi cartier istoric al Craiovei, în „Arhivele Olteniei”, anul 2, 
nr. 10, 1923, pp. 446-447. 
19 Philip Jackson, Relatarea călătoriei prin Ţara Românească şi Transilvania (1797). 
Publicată de Eric D. Tappe şi Trevor J. Hope, The Balkan Travel of Philip Jackson in 1797, 
în „Revue Roumaine d’Histoire”, an XXVI, nr. 1-2, pp. 104-105; Călători străini despre 
Ţările Române, Volumul X. Partea II, 2001, pp. 1284-1285; Bogdan Bucur, Devălmăşia 
valahă, p. 55. 
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Releu de poştă 
  

Până la introducerea Regulamentelor Organice, când iau naştere 
şoselele propriu-zise, călătoria prin Oltenia este o adevărată aventură pentru 
participanţii la trafic. Călătorii reclamă starea naturală a drumurilor, 
incomodotitatea căruţei de poştă, însă admiră frumuseţea peisajului şi mai 
ales entuziasmul şi eficienţa surugilor care îi duc cu rapiditate la desinaţie. 
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Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albini şi 
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874 

 
 

Ruşet Răducu, 
 Universitatea Babeş Bolyai, Cluj – Napoca  

 
 
 Actualul studiu îşi propune să abordeze dintr-o perspectivă istorico-
arhivistică personalitatea şi activitatea politică a lui Septimiu Albini. 
Prezentul demers istoriografic aduce încă un plus de cunoaştere şi o nouă 
abordare istorică asupra activităţii cultural-politice a jurnalistului ardelean. 
Cercetarea noastră, adusă în atenţia istorică îşi anunţă debutul prin 
intermediul reconstituirii diacronice a profilului biografico-intelectual a 
personalităţii lui Septimiu Albini, care nu fac altceva decât să completeze 
anumite date, la cele deja existente, despre omul politic ardelean. Sursele şi 
metodologia cercetării noastre au variat, obiectul demersului istoric 
constând atât în valorificarea surselor edite cât în interpretarea informaţiilor 
inedite din fondul arhivistic cercetat. Metoda de investigaţie uzitată de noi 
se opreşte asupra transcrierii documentelor inedite, interpretarea surselor 
istorice, contextualizarea şi punerea în circulaţia istorică a informaţiilor 
inedite oferite de către fondul arhivistic cercetat, supunerea unei critici 
riguroase a surselor.  
 Stadiul actual al cercetărilor în domeniul temei, în acest punct putem 
aminti lucrările istoricului Ilie Moise despre gazetarul din Cut. De o atenţie 
deosebită s-a bucurat din partea tânărului istoric Vlad Popovici care i-a 
dedicat numerose pagini având în vedere reconstituirea elitei politice din 
Transilvania. Materialul inedit care l-am valorificat în studiul de faţă, face 
parte dintr-un set de documente mai amplu, rămase în manuscris, care sunt 
păstrate în Arhiva Bibliotecii Mitropoliei din Sibiu, Fond Ioan Lupaş.  
 
Cuvinte cheie: atitudini politice, vot censitar, perspectivă istorică, descrieri 
memorialistice, date  biografice. 
 

Septimiu Albini 1861- 1919 
Septimiu Albini, este unul dintre membrii de marcă ai grupului 

tribunist înfiinţat la Sibiu şi al mişcării naţionale din Transilvania, membru 
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al Partidului Naţional Român din Transilvania şi Ungaria, şi viitor jurnalist 
şi memorandist1. 

În continuarea studiului nostru, nu intenţionăm să prezentăm 
exhaustiv întreaga sa activitate, ci dorim să reconstituim medalionul 
biografico- intelectual despre jurnalistul ardelean. Acesta s-a născut la 9 
iunie 1861 în localitatea Şpring, comitatul Alba de Jos2, ca fiind primul, din 
cei doi fii ai lui Vasile Albini3, fost vicetribun în legiunea lui Axente Sever 
de la 1848/49 şi al Emiliei. Pe linie maternă se înrudea cu episcopul greco-
catolic Alexandru Sterca- Suluţiu4. Studiile secundare le-a efectuat la Sibiu 
şi la Blaj, acest mediu influenţându-i viitoarea sa carieră profesională. După 
definitivarea studiilor secundare, Septimiu Albini îşi continuă formarea 
profesională, urmând cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie în cadrul 
Universităţii de la Viena, dintre anii 1879- 1883, fiind bursier al Junimii de 
la Iaşi, potrivit celor susţinute de Vasile Netea5. Conform propriilor sale 
mărturii6, multe dintre acestea rămase în manuscris, după definitivarea 
studiilor, Septimiu Albini se întoarce în Transilvania, la casa natală din Cut, 
deoarece neputându-se hotărî, nici el, nici tatăl său, să treacă în Regat, ca 
alţi colegi ai lui: În primăvara anului 1886, mă aflam la casa părintească din 
Cut7, într-un fel de exil involuntar. Terminasem de doi ani universitatea la Viena şi 
neputându-ne, nici eu nici tatăl meu, hotărî ca să trec în România, cum făcuseră 
cei mai mulţi colegi ai mei, absolvenţi ai facultăţii de litere ( Haliţă8 , Paul9 , I. 
                                                
1 Vezi: Vlad Popovici, Septimiu Albini la Tribuna din Sibiu (1886- 1894) în Anuarul 
Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj- Napoca, tom XLVI, Editura Academiei 
Române, 2007, p. 1; Ion Breazu, Între Ioan Paul şi Septimiu Albini în Ţara Bârsei, 10, 
1938, nr. 4-6, p. 380-387, Ilie Moise, Un scriitor uitat, Septimiu Albini, studiu introductiv la 
vol. Septimiu Albini, Scrieri, Sibiu, 1998, p. 5- 31.    
2 Dicţionar Enciclopedic, Vol I, Coord. Marcel D. Popa, Alexandru Stănciulescu, Anicuţa 
Tudor, et. ali, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 40. 
3 Albini Vasile, fost vice-tribun la 1848-1849, născut în 1827, a studiat la Blaj, după 
revoluţia de la 1848-1849 a fost notar comunal, tată al publiciştilor Septimiu Albini şi Tit 
Liviu Albini, mort ca proprietar în Cut (1890), Cf. Corneliu Diaconovich, Enciclopedia 
Română, Editura şi Tiparul lui W. Krafft, tom 1, Sibiu, 1898, p. 85.        
4 Ilie Moise, Un scriitor uitat, Septimiu Albini, în op. cit., p. 5- 8. 
5 Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Legături politice şi culturale între 
anii 1859 – 1918, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 346. 
6 Relatări descrise în manuscris de S. Albini. 
7 Comuna Cut se află  în judeţul Alba (n.tr.). 
8 Solomon Haliţă, originar din Sângeorz-Băi, comitatul Bistriţa-Năsăud. După definitivarea 
studiilor vieneze a trecut în România, unde a activat în învăţământ, fiind un colaborator al 
lui Spiru Haret şi un adept convins al Partidului Naţional Liberal. A editat revista „George 
Lazăr" şi ziarul „Bârladul". A revenit în Ardeal după 1918, implicându-se în reorganizarea 
administrativă a regiunii Năsăudului. Cf. Ioan Dafin, Figuri ieşene, ed. a II-a, Iaşi, 1928, p. 
63-65; Gh. Vrabie, Mesianism ardelean, Bucureşti, 1937, p. 44-50; 
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Pipoş , A. Iuluţ, V. Sângiorzan etc. etc.), aşteptam deschiderea şcolii de fete din 
Sibiu, ca să-mi încerc norocul10.  În această perioadă, o bună parte din timp 
o petrecea cu administrarea moşiei din Cut, iar pe de altă parte, în timpul 
său liber, scria articole anonime pe care le trimitea la redacţia Tribunei din 
Sibiu, înfiinţată în 1884. În anul 1886 jurnalistul ardelean este chemat de 
către Ioan Slavici, directorul cotidianului sibian, să vină în redacţia 
Tribunei, propunere care i-a fost adresată lui Slavici de către George 
Munteanu, prieten cu Septimiu Albini11. Acesta din urmă, devine redactor 
responsabil, în urma unor diferende de opinie între Slavici şi Barcianu, pe o 
perioadă scurtă, deoarece trebuie să spunem că această ascensiune, oarecum 
bruscă se datorează schimbării de situaţie care survine în acest an: Cornel 
Pop Păcurariu a fost trimis la închisoare: În preajma plecării lui Cornel Pop 
Păcurariu la închisoare, am primit o scrisoare de la bunul meu prieten G 
Munteanu, pe atunci secretar al Comitetului Fondului grăniţeresc din 
Sibiu(...). Spre surprinderea mea G Munteanu îmi comunică că D-l Slavici 
îmi oferă să vin în redacţia Tribunei, spre a lua locul lui C. Pop 
Păcurariu12.  

Septimiu Albini acceptă funcţia de director responsabil al Tribunei, 
cu condiţia ca în anul şcolar 1886- 1887 să i se dea libertatea de a candida 
pentru un post de profesor la Şcoala Civilă de Fete a ASTREI din Sibiu. Ca 
profesor, Albini predă limba română, istoria şi geografia Ungariei, munca de 
la catedră oferindu-i ocazia să promoveze direcţia nouă în Ardeal şi 
dragostea pentru valorile satului transilvănean. Trebuie menţionat că Albini 
a îmbrăţişat vederile Tribunei mai ales pentru orientarea sa culturală. În 
perioada de timp cuprinsă între anii 1888- 1894 este director şi redactor 
responsabil al Tribunei din Sibiu, perioadă în care dezvoltă o intensă muncă 
în plan cultural, dar şi politico- naţional. În contextul mişcării 
memorandiste, Septimiu Albini este implicat în trei procese de presă: face 
temniţă, o lună la Cluj în anul 1889, apoi şase luni la Vaţ în perioada 1890- 
1891, iar anul 1893 îi aduce trei luni de temniţă, detenţie care o efectuează, 
chiar după ce se logodise. În anul 1894 a fost condamnat la 2 ani jumate de 

                                                                                                                        
9 C. Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în 
epoca modernă, Cluj-Napoca, 2000, p. 706. Ioan Paul (1857-1926), originar din Hidiş 
(Podeni), comitatul Turda-Arieş. A obţinut doctoratul în litere la Universitatea din Pesta în 
1883, a profesat la Institutul Teologic şi Pedagogic din Caransebeş (1883-1886), apoi în 
Slatina (1886-1890) şi în Iaşi (1890-1918). În 1919 a fost numit profesor de Estetică 
Literară. 
10A. B. M. S., Fond Ioan Lupaş, mss. 4537, f. 1.  
11 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş, mss. 4537, f. 5. 
12 A. B. M. S., Fond Ioan Lupaş, mss. 4537 ( S. Albini, Amintiri de la Tribuna ), f. 5.  
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temniţă, fiind împlicat în procesul Memorandului, dar Albini trece în Regat, 
scăpând astfel de închisoare13. Această atitudine este condamnată vehement 
de tribuniştii rămaşi în Transilvania, care au făcut temniţă în procesul 
Memorandului.  

Septimiu Albini a avut trei fii: Radu, Mircea şi Sorin, unul dintre 
aceştia murind în luptele din Primul Război Mondial de la Mărăşeşti. În 
urma condamnării memorandiştilor, Albini trece în România, unde îşi aduce 
şi familia. Acesta o să lucreze ca secretar al Academiei Române, continuând 
să colaboreze la ziarele din Transilvania, dar fără să se mai implice în viaţa 
politică a acestei provincii. Moare la 7 noiembrie 1919, în urma unei 
pneumonii, fiind înmormântat în cimitirul din Cut, alături de alţi membrii ai 
familiei14. 

Nu putem încheia, fără a aminti, că dintre operele sale literare, mai 
însemnate, publicate în Tribuna, se regăsesc: Un sărac avut, O seară la 
Brustureni, Un nou filoromân, traduce o versiune în limba română a 
romanului Suferinţele tânărului Werther de Goethe, iar din literatura 
franceză traduce nuvela Istoria unei jaluzii, aceste lucrări având o tentă 
moralizatoare şi întruchipând în cele mai multe cazuri personaje negative 
din lumea satului transilvănean, dar oferă spre publicare şi o serie de colinde 
româneşti15. 

După prezentarea câtorva date de ordin biografico-intelectual, ne 
îndreptăm atenţia asupra laturii politice a lui Septimiu Albini. Acesta în 
calitate de secretar al Partidului Naţional Român, a creionat în scrierile lui 
rămase încă în manuscris, atitudinea politică a P.N.R.-ului în contrapondere 
cu politica partidelor din Ungaria. În continuarea demersului nostru istoric 
vom urmări evoluţia Partidului Naţional Român în contextul istoric 
manifestat de impunerea dualismului austro-ungar.   

     
Partidul Naţional Român şi partidele maghiare 
În urma studierii notiţelor sale, rămase în manuscris, se poate 

observa atitudinea politică pe care a manifestat-o Partidul Naţional Român 
faţă de politica partidelor maghiare. Acest subiect al conflictelor la nivel 
electoral dintre partidele maghiare şi cele româneşti au fost redate de către 
Septimiu Albini. Acesta chiar pune întrebarea: Ce va face P.N.R.-ul în 

                                                
13 Ilie Moise, Un scriitor uitat: Septimiu Albini, în op.cit , p. 23, 27, 29. 
14 Ilie Moise, Septimiu Albini (1861-1919) în Scutea Nicolae, Repere sibiene. Studii şi 
referate, Ed. Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Jud. Sibiu, Sibiu, 1980, p. 221. 
15 Vlad Popovici, Septimiu Albini la Tribuna din Sibiu (1886- 1894) în  Anuarul Institutului 
de Istorie George Bariţiu din Cluj- Napoca, tom XLVI, Editura Academiei Române, 2007, 
p.13- 14. 
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contextul actualei crize politice maghiare?, Ce partide va susţine partidul 
românilor din Ardeal? Partidele maghiare din acea perioadă nu urmăreau 
sub nici o formă interesele naţionalităţilor nemaghiare, ci singurul interes 
urmărit era acela de a ,,întări rasa maghiară”16.  

Partidele de guvernământ urmăreau maghiarizarea naţionalităţilor 
nemaghiare din sfera de influenţă a statului dualist Austro-Ungar. P.N.R. era 
de multe ori nevoit să se afilieze la politica altor partide nemaghiare sau 
partide maghiare de opoziţie votând în favoarea acestora, dar uneori şi 
pentru partidele maghiare de la guvernare, atunci când se adoptau legi care 
erau favorabile şi naţionalităţii româneşti din Transilvania. Reprezentanţii 
naţionalităţii româneşti nu erau de acord cu principiile politice ale nobililor 
maghiari, deoarece aceştia doreau destrămarea Monarhiei Habsburgice, 
oamenii politici români considerând că dezvoltarea naţiunii române se putea 
realiza doar în cadrul unei monarhii puternice, în cazul nostru Monarhia 
Habsburgică. În acest sens putem aminti şi cuvintele lui Palacký 17 că ,, 
monarhia habsburgică dacă nu ar fi ar trebui inventată”. P.N.R.- ul nu 
putea conlucra cu partidele maghiare, deoarece scopurile acestora erau 
,,şovine”18 adică de a ,, stoarce” favoruri de la Coroana Habsburgică pentru 
maghiari, cât şi maghiarizarea armatei comune19. Septimiu Albini consideră 
că românii din Parlamentul ungar au adoptat în unele cazuri ,,politica 
soluţiilor împărţite”20 votând cu partidele maghiare, dar niciodată nu trebuie 
desconsiderat punctul de vedere al românilor.    

P.N.R. susţinea prin politica sa interesele românilor rezultate din 
,,secole de umilinţă, o luptă seculară pe viaţă şi pe moarte, pentru 
dobândirea şi asigurarea condiţiilor de existenţă şi dezvoltare naţională şi 
culturală a poporului nostru. O asemenea luptă, nu poate fi purtată cu 
simple manevre cancane şi intrigi politice, cum se obişnuiesc în luptele 
partidelor al căror scop final este mărirea bugetului. O asemenea luptă 
cere orientare sigură şi statornică ce trebuie să fie urmată fără şovăire, din 
generaţie în generaţie, până la izbânda definitivă”21. Cu toate exacerbările 
aplicate de regimul dualist, Albini consideră că românii pot conlucra din 
punct de vedere politic cu unele partide maghiare cum ar fi Partidul Social 

                                                
16 A.B.M.S.Fond Ioan Lupaş, mss. 4533, f. 1, 5. 
17 patriot ceh, Cf. Septimiu Albini, A.B.M.S. (transcrierea editorului). 
18 ŞOVINÍSM s.n. Atitudine politică constând în afirmarea superiorităţii unei naţiuni asupra 
altora, în manifestarea exclusivismului şi intoleranţei naţionale; naţionalism extremist. – 
Din fr. chauvinisme. Cf. Dex on line, consultat în data 27. 09. 2013, ora 17.06. 
19 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş, mss. 4533, f. 7, 9. 
20 Susţinerea unuia sau altuia dintre partidele maghiare de către români.( n. a). 
21 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş mss. 4533, f. 12. 
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Democrat, care reprezintă interesele muncitorilor, având aceleaşi idei în 
ceea ce priveşte relaţiile economice şi politico - sociale, dar nici cu aceştia 
nu erau în deplin acord privind independenţa economică faţă de Austria, 
ceea ce ar fi fost un dezastru.  

Abuzurile maghiare au continuat pe parcursul anului 1867, când la 7 
martie acelaşi an deputatul ardelean I. Măcelariu a fost oprit să vorbească în 
limba română, în dieta din Pesta, deşi avea acest drept, însă maghiarii nu au 
fost de acord, interzicându-i acest lucru. Astfel la Blaj, în 3/15 mai 1868 s-a 
votat Pronunciamentul22 prin care deputaţii români nu recunoşteau anexarea 
Transilvaniei la Ungaria. Autorii acestui document au fost daţi în judecată, 
dar procesul a fost anulat prin ordin imperial. 

Atât românii cât şi sârbii au propus un proiect de lege ,,în cauza 
limbilor şi a naţionalităţilor din ţară”23 document redactat de Babeş şi 
Hodoş din partea românilor şi Militici şi Manilovici din partea Sârbilor, 
proiect de care nu s-a ţinut cont, însă dieta votează o altă lege prin care se 
dorea tot servirea intereselor maghiare. 

În 1861 se redactase un proiect de lege foarte liberal în ceea ce 
priveşte naţionalităţile, dar care ulterior nu mai este recunoscut, la fel ca şi 
promisiunile pe care maghiarii le-au făcut în anii revoluţie paşoptiste 1848 -
1849.  

Aspectele legii electorale din 1874 prezentată de Albini, 
consemnează disproporţia dintre români şi maghiari în ceea ce priveşte 
dreptul la vot, procentajele prezentate sunt clar în favoarea maghiarilor, 
deducând astfel de ce maghiarii au destui reprezentanţi în Dietă, comparativ 
cu românii, care reprezintă o populaţie majoritară, de aceea reprezentanţii pe 
care îi au în Dietă sunt prea puţini comparativ cu numărul de locuitori. De 
asemenea ni se relatează şi alte abuzuri pe care liderii maghiarii le-au făcut 
şi la alte alegeri precum şi crimele pe care aceştia le-au comis, iar pentru a 
câştiga, foloseau forţele de ordine pentru a interzice românilor să vină la 
vot. Despre alegerea lui G. Pop de Băseşti în 1884 în Cercul Sălajului, 
Septimiu Albini notează următoarele: 

 ,,În acest cerc au învins cam vreo 140 alegători maghiari faţă de 
800-900 de alegători români ”.  

,,Au învins nu într-o luptă constituţională, ci cu mijloace ilegale, 
folosite în contra alegătorilor lui G. Pop 700 de alegători Români sunt 
ţinuţi de armată cu baioneta în vârful puştii afară din oraş şi nu le dă 
                                                
22 Pronunciamentul de la Blaj din 3 mai 1868 a fost o formă de protest a elitei româneşti 
prin care nu recunoşteau alipirea Transilvaniei la Ungaria. Cf. Septimiu Albini, A.B.M.S. 
(transcrierea editorului). 
23 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş, mss. 4534, f. 3. 
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drumul să intre în oraş, decât după ce alegerea a fost închisă şi candidatul 
guvernamental, evreul A. Neményi (Abráham Neuman) a fost proclamat 
ales (Ellensit, Nr 148 de la 25 Iunie 1884).  

La Baia de Criş preşedintele alegerii a ameninţat pe bărbaţii de 
încredere ai candidatului român cu arestarea şi a declarat pe faţă că nu va 
permite să fie ales decât candidatul maghiar Hallaki care a şi fost ales. 
(Eggetartis Nr. 30 din 1892 despre alegerea de la Turda)”24. 

 
Regimul electoral în Ungaria 
În primele pagini ale acestui manuscris, Septimiu Albini ne prezintă 

partidele politice de la putere din Ungaria, ( Albini vorbeşte de o coaliţie 
formată din Partidul Kossuthist, ,,incarnaţia cea mai clasică a 
liberalismului maghiar, Partidul Constituţional, condus de actualul ministru 
de interne contele Iuliu Andrássy25 partid care se compune din elementele 
cele mai înaintate ale fostului partid liberal”, aşa numitul Partid Poporal, 
acesta şi-a început activitatea ca un partid clerical care a combătut reformele 
aşa - numite bisericeşti (introducerea căsătoriei civile etc.) ale guvernului 
liberal din anii 1892-1894, partid care a pactizat cu celelalte partide din 
coaliţie, şi ultimul partid care face parte din coaliţia de guvernământ, descris 
de Albini este Partidul Naţional, condus de Desideriu Banffy, care a fost 
ministru şi preşedinte al Casei Deputaţilor sub liberali, care ulterior face 
opoziţie după căderea regimului liberal în Ungaria), partide care în sine sunt 
partide adepte ale libertăţilor, dar de fapt sunt partide naţionaliste care susţin 
superioritatea naţiunii maghiare ,,Oamenii politici ai Maghiarilor au făcut şi 
fac toate sforţările pentru ca să-şi asigure dreptul de a dispune liberi de 
destinele Ungariei. Dar în acelaşi timp fac şi mai mari sforţări pentru a 
înăbuşi orice tendinţă de libertate şi de participare la viaţa politică a 
Ungariei, când aceasta este manifestată de numeroşii lor concetăţeni, care 
nu aparţin rasei maghiare.Va recunoaşte orişicine, că aceasta este o foarte  
unilaterală iubire de libertate”26. 

Oamenii politici din Ungaria, care de la început a fost un stat 
multietnic şi ,,poliglot” fac tot ce se poate pentru a câştiga libertăţile 
populaţiei maghiare, dar bineînţeles şi tot ce se poate face ca să îngrădească 
libertăţile popoarelor nemaghiare, care sunt prezentate în manuscris,, După 
                                                
24 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş, mss. 4534 ff. 4, 5. 
25 Andrassy Gyula (Julius) (1823-1890), nobil şi politician maghiar de elită. În 1869 deţinea 
funcţia de premier al Ungariei dualiste. Cf. Alexandru Onojescu, Vlad Popovici, 
Corespondenţe politice peste Carpaţi. Visarion Roman- colaborator la ziarul ,,Românul” 
(1868-1870), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca,  2010, p. 261. 
26 Idem, mss. 4535, f. 6.  
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sistemul de guvernare care se practică astăzi în Ungaria, libertăţile publice 
există numai pentru minoritatea maghiară a poporaţiunii, iar majoritatea 
care aparţine celorlalte naţionaliăţi este pusă la discreţia stăpânirii, care 
toată puterea statului o întrebuinţează în sforţări, care nu le putem numi 
altcum decât sălbatice, ca să înăbuşe orice manifestaţiune de viaţă 
naţională a ei şi să-şi pregătească desnaţionalizarea şi contopirea în rasa 
privilegiată maghiară”27.  

Politica maghiarilor se baza pe exclusivismul celorlalte naţiuni 
conlocuitoare din monarhia dualistă austro - ungară, în Ungaria 
constituţionalismul era mai mult de faţadă, deoarece numai o mică parte 
dintre aleşi erau pe baza votului dat de electorat, majoritatea fiind sau 
numiţi, sau dintre cei foarte bogaţi.     

,,Trecem şi peste aceea, că o cameră a Parlamentului ungar, Casa 
Magnaţilor, este de asemenea compusă din membrii de drept, cu censul de 
naştere şi de avere şi numai un număr relativ mic al membrilor săi sunt 
numiţi pe viaţă de Suveran la propunerea guvernului. 
 Dacă considerăm că întreaga aristocraţie din Ungaria este 
maghiară sau maghiariotă vom înţelege uşor şi acest sacrificiu, pe care 
liberalismul maghiar a trebuit să şi-l impună în interesul patriei”28. 

Legea electorală din anul 1874 a hotărât stabilirea unui cens electoral 
mai crescut pentru alegătorii din mediul rural din Transilvania, decât pentru 
cei din Ungaria, în acest mod reducând numărul alegătorilor români29.    

Conform legii electorale din 1874 valabile atât în Ungaria, cât şi în 
Transilvania, deşi apăruse constituţionalismul şi toţi cetăţenii aveau drepturi 
egale la vot, aceste drepturi nu se aplicau în Transilvania, dar cu toate 
acestea, legea electorală stabilea două categorii de drepturi: unul pentru 
Ungaria şi unul pentru Transilvania.  

Standardele cerute de lege pentru acceptarea cetăţenilor la vot diferă 
cele din Ungaria faţă de cele din Transilvania. În Ungaria este mai uşor de 
obţinut dreptul la vot, cererile nefiind atât de mari în ceea ce priveşte averea, 
în schimb în Transilvania deşi alipită la Ungaria, dreptul la vot îl deţineau 
numai proprietarii care aveau un venit de 84 fl. Transilvania fiind o ţară 
muntoasă şi neavând pământ fertil, nimeni nu putea avea suma necesară 
prescrisă de lege. În urma descrierii realizate pe tema legii electorale, 
Septimiu Albini a surprins foarte bine rolul pe care l-a avut votul censitar în 

                                                
27 A.B.M.S. Fond Ioan Lupaş, mss. 4535, f. 8. 
28 Idem, f. 11. 
29 Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: mişcarea naţională românească din Transilvania 
1860-1914, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 115- 116.  
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viaţa politică a statului dualist, consemnând faptul că nu numai nobilimea 
maghiară era scutită de un cens foarte mare şi avea drept de vot.    
  Consideraţiile şi aprecierile lui Septimiu Albini asupra legii 
electorale din 1874 lasă loc citatului de mai jos, care reconstituie contextul 
istoric în care a fost adoptată legea electorală din 1874. Conform propriilor 
sale mărturii ,,legea electorală ungară, a fost votată în anul 1874,  şapte ani 
după introducerea constituţionalismului, dupa ce Ungaria a fost declarată 
ca un stat unitar şi nedespărţit. Deodată cu regimul constituţional a fost 
decretată şi Uniunea Transilvaniei, până atunci provincie autonomă a 
Coroanei ungare, cu Ungaria proprie şi de atunci şi teritoriu transilvan se 
guvernează după legile ungare.   
 Era prin urmare natural ca şi în părţile transilvane să fie acelaşi 
drept electoral, ca şi în restul Ungariei, la care a fost încorporat în toate 
privinţele. Dar nu s-a făcut aşa. Interesele „naţionale maghiare” cereau că 
deşi se proclamase de crimă a mai vorbi de Transilvania, sub raportul 
electoral să se ia, în aceiaşi lege dispoziţii speciale pentru locuitorii din 
fosta Transilvanie. Uşor de explicat, dacă ţinem seama că, din cei 2 ½  
milioane şi jumătate de locuitori ai Transilvaniei, 1 ½  miloane sunt 
Români, vre-o 200.000 Germani (saşi) şi numai restul Maghiari şi afiliaţii 
lor Armeni, Greci, etc. Acestor „patrioţi” trebuia prin urmare asigurată cu 
orice preţ majoritatea în alegerile parlamentare.  
 De aceea legea electorală stabileşte două categorii de drept 
electoral: unul pentru Ungaria proprie şi altul pentru Transilvania.  
 În Ungaria este alegător fiecare proprietar a ¼ de sesiune de 
pământ de orice calitate şi venit cadastral. Aici confuzia există numai întru 
atâta, întrucât întinderea sesiunii de pământ nu este egală în ţara întreagă. 
 Dar în Transilvania, deşi fuzionată cu Ungaria, dreptul electoral îl 
au numai proprietarii a unei realităţi care aduce 84 fl.venit curat cadastral.  
 Transilvania fiind însă o ţară muntoasă, cu pământ puţin fertil, 
numai o mică parte a cetăţenilor, mai toţi foşti iobagi săraci, se bucură de 
proprietăţi care să aibă venitul cadastral prescris de lege pentru a fi 
alegători. În tot cazul numărul alegătorilor, în proporţie cu  numărul total 
al popornaţiunii, este cu mult mai mic în Transilvania decât în Ungaria. 
 Proporţia totală a Transilvaniei constituie circa 14% din proporţia 
totală a regatului. Alegătorii din Transilvania nu constituie însă, după o 
scriere maghiară a contelui Kocith, decât 9% din numărul total al 
alegătorilor. După acelaşi autor, în Ungaria proprie se bucură 5% din 
proporţia cetăţenilor de dreptul de alegător, pe când în Transilvania numai 
3 % poporaţiunii se bucură de acest drept. 
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 Disproporţia este şi mai mare, sub raportul dreptului electoral, între 
poporaţiunea oraşelor şi poporaţiunea comunelor rurale. În oraşe ai căror 
locuitori sunt de regulă maghiari, sau maghiarizaţi, dreptul de vot este 
aproape universal. Nu se cere decât să fie cineva proprietarul unei case de 
orice categorie, sau să aibă censul foarte redus de 16 fl. venit curat 
cadastral sau să plătească o contribuţie cât de mică pe când în comunele 
rurale, cu deosebire în Transilvania, unde poporaţiunea rurală este de 
regulă, nemaghiară, censul este de, precum am văzut, nenumărat mai mare. 
Afară de aceea, mai există o mulţime de categorii de cetăţeni scutiţi de cens, 
intelectuali, profesiuni libere etc, care însă de regulă locuiesc tot în oraşe şi 
sunt maghiari sau maghiarizaţi. Din toate acestea rezultă până la evidenţă 
că toată economia legii electorale a fost astfel alcătuită, cu masa maghiară 
să fie favorizată, şi popoarele nemaghiare, deşi constituiesc majoritatea 
poporaţiunii regatului, să nu poată participa în proporţie cu numărul şi 
importanţa lor la compunerea reprezentaţiunii naţionale. Cea mai eclatantă 
dovadă despre aceasta este însă împrejurarea, că nobililor din toată ţara, 
care aproape toţi sunt Maghiari, li s-a garantat în lege dreptul cât vor să fie 
în viaţă, să rămână în folosirea dreptului de alegători care l-au avut după 
legea veche feudală. S-ar părea că aceasta este o măsură de echitate pentru 
nobilimea care, până la 1848, a fost singura depozitară a drepturilor 
politice în Ungaria. Dar nu este aşa. Pentru că sub nobili n-avem să 
înţelegem o clasă aristocratică, reprezentanta averii şi a culturii. 
 Există şi în Ungaria o asemenea nobilime, care însă nu are trebuinţă 
de scutire de cens. Mai există însă şi o altă nobilime ţărănească, alcătuind 
sate întregi, cu deosebire în secuimea Transilvaniei, care în majoritatea ei 
este mai săracă şi mai incultă decât foştii ţărani iobagi. Ei bine această 
nobilime se bucură în totalitatea ei de dreptul electoral fără cens fiindcă 
membrii ei sunt de naţionalitate maghiară, pe când dintre ceilalţi ţărani, 
nenobili şi în acelaşi timp nemaghiari, numai 3 % din cei mai înstăriţi fac 
parte din corpul electoral. Astfel se întâmplă adeseori, că un servitor nobil 
(maghiar ) al unui ţăran nobil ( român sau german ) este alegător, căci nu i 
se cere cens, pe când stăpânul său nu este alegător căci nu este proprietar 
al întinderii de pământ cerută prin lege. 
 S-a calculat că, după numărul locuitorilor de fiecare naţionalitate, 
sunt cei 413 deputaţi ai...”30. Acest citat rămâne neterminat, probabil pentru 

                                                
30 Citatul mai amplu, care l-am redat mai sus este păstrat în Arhiva Bibliotecii Mitropoliei din 
Sibiu (ABMS), Fond Ioan Lupaş, mss. 4535, f. 5, 6, 7 şi este nefinalizat. În transcrierea am recurs 
la cât mai puţine adaptări pornind de la ipoteza că textul este uşor citibil şi nu va impune 
dificultăţi cititorului din zilele noastre. Am recurs la îndreptări gramaticale acolo unde a 
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a fi continuat. Am dorit să redăm acest citat mai extins despre legea 
electorală din anul 1874, pentru a nu altera valoarea istorică pe care o 
reprezintă.   

 
Concluzii: 
Actuala cercetare istorică, care lasă loc şi altor dezbateri şi 

interpretări pe acest subiect, a dorit să pună la dispoziţia altor colegi şi 
istorici interesaţi de acest subiect, informaţii inedite despre preocupările 
gazetarului ardelean, şi în acelaşi timp să ofere istoriografiei de specialitate 
consideraţiile lui Septimiu Albini asupra regimului electoral din Ungaria, 
asupra legii electorale din 1874 şi a conflictelor la nivel electoral dintre 
Partidul Naţional Român şi partidele din Ungaria. În contextul actualelor 
cercetări care tind să reconstituie şi să recupereze valoarea elitei politice din 
Transilvania, considerăm că şi personalitatea lui Septimiu Albini trebuie 
pusă în atenţia istoriografică.   

                                                                                                                        
fost cazul, înlocuind apostroful prin cratimă şi am reactualizat punctuaţia şi ortografia 
conform normelor actuale de scriere.   
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Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice 
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Rezumat 

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi analizeze disputa şi 
competiţia dintre producătorii de băuturi alcoolice, competitie care se 
observă cu precădere în domeniul legislativ. Astfel că la sfârşitul secolului 
al XIX-lea legislaţia privind băuturilor alcoolice, taxele, impozitele şi 
promovarea unor băuturi în detrimentul altora era strict legată de interesele 
politice. Legile şi reglementările din domeniul alcoolului erau de cele mai 
multe ori efectul punctelor de vedere şi ale acţiunii unor grupuri de interese. 
De cele mai multe ori personalităţiile politice care şi-au pus amprenta     
într-un fel sau altul în acest domeniu aveau mari interese economice în 
producţia de băuturi alcoolice.  

Interesele economice privind producţia de băuturi alcoolice erau 
mari, în condiţiile în care sumele implicate în acest domeniu au fost 
considerabile. Conflictele de interese se manifestau atât între producătorii ai 
diferitelor tipuri de bauturi alcoolice, cât şi între producători ai aceleaşi 
mărci. Promovarea unor băuturi alcoolice în detrimentul altora era practicată 
la scară largă.  
 
Cuvinte cheie: producători de băuturi alcoolice, propuneri legislative, 
consum, producţie, taxe. 
 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, dar mai ales la începutul 
secolului XX, alcoolul devenise un vehicul electoral redutabil. Cu cât 
luptele politice erau mai aprige şi alegerile mai dese, cu atât legătura între 
politicieni şi promovarea consumului de alcool devenea mai evidentă: „nu 
este alegere de deputaţi, de primari etc. unde băutura să nu fie ca un ceai 
indispensabil (...) pe când în alte ţări partizanii politici luptă cu însufleţire şi 
ambiţia ca cel ales să fie un destoinic, cu caracter nobil şi cu suficiente 
garanţii morale, la noi este numai o spoială bizară, bazată pe băutură cât mai 
multă. Deoarece alegătorii sunt corupţi cu rachiu şi vin de către cei interesaţi 
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(...), ţăranul alege pe oricine i se va propune, cu singura condiţie numai de a 
i se da de băut”1. Obiceiul de a da de băut alegătorilor nu era apanajul vreo 
unui partid. La adunările electorale, în multe cazuri rachiul curgea pe mese, 
mai ales la ţară. Îşi manifestau interesul pentru candidaţi după cât de mult 
putea să le dea de băut fiecare dintre ei. Inclusiv în ziua votării, în multe sate 
alcoolul era omniprezent. „Se încep votările, mulţi dintre alegători nu pot să 
meargă la vot. Alţii se duc pe două cărări, fără să ştie pentru cine votează. 
Ce poate să ştie un alcoolic? În fine, alegerile se sfârşesc, iar acel care a dat 
mai mult alcool reuşeşte”2. 

Propunerea de interzicere a implicării băuturilor alcoolice în alegeri 
avea din păcate să rămână o utopie: „să se instituie cu ocazia alegerilor câte 
o comisie compusă din membri Ligii Antialcoolice, care să observe cu 
stricteţe ca alegătorii să nu consume deloc alcool, două zile înainte de 
alegeri şi două zile după, fiind ajutaţi în respectarea acestei dispoziţii de 
procuror şi întregul ajutor poliţienesc (...); prin acest procedeu salutar am 
avea de înregistrat mai puţine bătăi, scandaluri, vărsări de sânge, etc., iar 
alegătorul şi-ar înţelege mai bine rolul”3. 

 
Substratul electoral şi interesele economico-politice în 

consumulde alcool 
Interesele de ordin financiar legate de alcool erau mari, sumele 

implicate în acest domeniu fiind considerabile. Conflictele de interese se 
manifestau atât între producătorii de băuturi de tipuri diferite (ţuicari contra 
producători de alcool industrial, viticultori contra berari ş.a.m.d.), cât şi între 
firme producătoare ale aceluiaşi tip de băutură. Faptul că impozitele legate 
de băuturile alcoolice constituiau aproximativ 10% din veniturile statului 
explică o dată în plus anvergura interesului politicienilor în domeniu. 

La 1900, sumele încasate anual de stat de pe urma alcoolului 
însumau 22.000.000 lei, din care 460.000 de la viticultori, 640.000 de pe 
livezile de pruni, 15.000.000 de la fabricile de alcool, 800.000 de la fabricile 
de bere şi 5.300.000 lei din plata licenţelor de debitare a alcoolului. La acel 
moment, dreptul de a vinde băuturi alcoolice îl aveau aproximativ 37.000 

                                                             
1 D. A. Krist, ”Alcoolismul şi politica”, în: Antialcoolul, nr. 3-4, 1906, p. 48.  
2 Ibidem, p. 49. 
3 Ibidem, p. 50. 
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debite, din care 23.000 în comunele rurale4. În pofida sumei relativ mari 
încasată din licenţe, valoarea acestora era modică (120-1.600 lei/an), 
nedeterminând o micşorare a numărului de debite sau o scumpire a 
băuturilor. 

Legile şi reglementările în domeniul alcoolului erau în bună măsură 
efectul punctelor de vedere şi ale acţiunii unor grupuri de interese sau ale 
unor personalităţi. Nu surprindea în acest sens faptul că legea din 1900 a 
ţuicii a fost considerată ca o lege personală a lui P.P. Carp, în timp ce legea 
liberală din 1901, care abolea impozitarea pe grad a ţuicii şi revenea la 
impozitarea pe hectar a producătorilor de prune, era considerată o lege 
personală a lui G. D. Pallade5. Legea monopolului cârciumilor şi împotriva 
beţiei a fost şi ea considerată o realizare personală a lui Emil Costinescu. 

De multe ori şi controlul exercitat în teritoriu avea nuanţe politice. 
Raportul din 10 februarie 1898 al doctorului A. Urbeanu, către directorul 
general al Serviciului Sanitar, amintea: „citez numai cazul unui cârciumar 
bogat, dar conservator, care a fost dat în judecată şi condamnat la 15 zile de 
închisoare, 750 lei amendă şi confiscarea tuturor esenţelor, pe când confraţii 
săi liberali sunt lăsaţi în pace deşi lucrează cu esenţe neregulamentare”6. 

Pe de altă parte, funcţia de socializare a cârciumilor făcea din 
cârciumari agenţi electorali influenţi, fapt care i-a scutit până după Răscoala 
din 1907 de la prevederi cu adevărat restrictive7. 

Menţinerea unor decalaje evidente de abordare între taxarea diferitelor 
tipuri de băuturi era şi ea legată de interese de ordin politic şi social. Berea a 
fost mult mai sever impozitată decât vinul timp de decenii, pentru a se 
                                                             
4 Felix Iacob, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul 
secolului al XX-lea. Partea 1, extras din Analele Academiei Române, seria II, Tomul XXIII, 
Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", Bucureşti, 1901, p. 278; Idem, Raport general 
asupra igienei publice pe 1894, Lito-tipografia Carol Göbl,Bucureşti, 1895; Idem, Raport 
general asupra igienei publice si asupra Serviciului Sanitar al Capitalei pe anul 1891, 
Lito-tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 1892; Idem, Raportul general asupra igieniei publice 
şi asupra serviciului sanitar al Regatului României pe anul 1895, Bucureşti, 1897. 
5 Ministru de Finanţe în guvernul liberal Sturdza. „Sunt fericit că am putut în această 
sesiune extraordinară să aduc acest proiect de lege ca să vadă astfel ţărănimea, ameninţată 
prin acea lege nechibzuită, că Guvernul şi Camera liberală ţin seamă de nevoile sătenilor şi 
vor să concilieze interesul fiscului cu intersul existenţei lor” (26 martie 1901). 
6 Urbeanu Adolf, Studiul alcoolismului în România, Istoricul băuturilor alcoolice în 
România, (vol. I) Imprimeria Statului, Bucureşti, 1908; Idem, Ţuica şi basamacul, studiu 
critic, Stabilimentul Grafic Albert Baer, Bucureşti, 1901. 
7 „Lege pentru modificarea legii licenţelor”, în: Antialcoolul, nr. 12, 1908. 
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favoriza viticultorii şi refacerea plantaţiilor după marile pierderi provocate 
de filoxeră. Producătorii de ţuică au fost impozitaţi la hectarul de prun şi nu 
relativ la producţie pentru a se apăra interesele celor care trăiau aproape 
exclusiv în baza producerii de ţuică şi rachiuri8. 

Jocurile politice care însoţeau legislaţia asupra alcoolului sunt bine 
reflectate şi în lucrarea memorialistică a lui Constantin Bacalbaşa Bucureştii 
de altădată, 1900-19109. Legea monopolului cârciumilor prezentată de Emil 
Costinescu, ca ministru de finanţe, încă sub şefia lui Dimitrie Sturdza, limita 
numărul cârciumilor atât la sate cât şi la oraşe, făcea dificilă obţinerea 
brevetului şi supunea exercitarea comerţului cu alcool la sancţiuni foarte 
grele. O mare parte din clasa politică a vremii a înţeles caracterul politic şi 
social şi scopul ei de a pune stavilă alcoolizării populaţiei, întrucât la sate 
cârciumile se înmulţiseră într-un chip îngrijorător. Atât liberalii cât şi 
conservatorii găsiseră raţională instituirea monopolului. Pe de altă parte, 
întrucât aplicarea legii la oraş putea să pară mai puţin justificată, 
conservatorii s-au hotărât să o folosească la Bucureşti în folos electoral. 
Interesul era mare deoarece numai în Colegiul al II-lea de Ilfov, erau peste 
1.000 de cârciumari alegători10. Faptul că democrat conservatorii dizidenţi 
ai lui Take Ionescu nu luaseră o poziţie fermă asupra legii cârciumilor a 
uşurat sarcina conservatorilor lui Nicu Filipescu de a o ataca în Bucureşti. 
Conservatorii nu erau însă nici ei uniţi în a folosi problema alcoolului în 
plan electoral. P.P. Carp (cel care introdusese efemera lege a ţuicii în 
toamna lui 1900) nu voia nici în ruptul capului să combată legea din 1908, 
or să facă promisiuni cârciumarilor. Takiştii exploatau şi ei electoral 
dezacordul din Partidul Conservator spunându-le cârciumarilor „boierii 
(conservatori) vă înşeală. Carp susţine legea (alcoolului n.n.). Filipescu şi 
Deşliu vor numai să vă stoarcă voturile, însă când vor veni la putere – dacă 
vor veni, or să se lepede (de promisiuni n.n.) pe opoziţia lui Carp”11. 

C. Bacalbaşa aminteşte în context că avea la acel moment 
convingerea că „legea era foarte bine venită la sate, unde cârciumăritul lua 
                                                             
8 „Legea pentru taxa de licenţă asupra comerţului băuturilor spirtoase”, din 28 aprilie 1904, 
(cu modificările din 4 iunie 1906), în Codul General al României, C. Hamangiu, Vol. III, 
Ed. Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti; ”Regulamentul băuturilor fermentate răcoritoare” în: 
Antialcoolul, nr. 7. 1902. 
9 Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, 1900-1910, vol. III, ediţia a II-a, Edituara 
Ziarului Universul, Bucureşti, 1936, pp. 261-263. 
10 Xenofon Hurmusi, „Regimul cârciumilor”, în: Antialcoolul, nr. 6, 1900. 
11 D. A. Krist, „Alcoolismul şi politica”, p. 50. 
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zilnic o dezvoltare primejdioasă; tot ce câştiga ţăranul mergea în tejgheaua 
cârciumarului, iar plugarul era otrăvit, încetul cu încetul, cu băuturile 
debitate”12. C. Bacalbaşa a fost chiar organizatorul unei conferinţe a 
conservatorilor la sala Dacia, unde sub presiunea lui Marghiloman, P.P. 
Carp a accepta că schimbă legea la oraşe, nu însă şi la sate. Teza conferinţei 
respective, susţinută de Bacalbaşa şi tipărită apoi în mii de exemplare era un 
fin exemplu de abordare electorală a unei probleme delicate: „singurul 
comerţ care în România este în cea mai mare parte în mâinile românilor este 
comerţul cârciumăritului. Lovind în acest comerţ, guvernul desfiinţează 
singurul comerţ românesc şi lasă pe drumuri cel puţin 50.000 de oameni, 
toţi români”. Bacalbaşa a combătut însă legea numai pentru efectele ei 
prezumtive la oraş, pentru că în ceea ce privea cârciumăritul la sate era de 
aceeaşi părere cu Emil Costinescu. 

 
Mişcarea berarilor pentru obţinerea politică a reducerii 

nivelului de impozitare a berii 
În a doua jumătate a anului 1902 a început o mişcare a berarilor, 

manifestată prin acţiuni în special ale industriaşilor bucureşteni implicaţi în 
această branşă. Aceştia au luat decizia înaintării unui memoriu ministrului 
de finanţe şi ministrului domeniilor, prin care solicitau câteva îmbunătăţiri 
în domeniul comerţului cu bere. Partea cea mai importantă din acest 
memoriu o reprezenta cererea industriaşilor berari ca taxa totală pe bere să 
se reducă la 10 lei pe hectolitru: 5 către comună şi 5 către stat, adică la 5 
bani/l acciza şi 5 bani/i dări către stat. Această cerere era motivată de faptul 
că în nici o ţară din lume taxe pe bere nu era atât de mare precum în 
România, de 35 lei/hl. Taxele la care era supusă berea erau considerate 
exorbitante şi „unice în toată lumea”. În România, comuna încasa peste 20 
de bani/l, iar statul 15 bani/l, ceea ce însuma 35 lei / hl.13 Avantajele unei 
scăderi a taxei pe bere ar fi trebuit să fie numai în beneficiul statului, care nu 
pierdea. Din contră, taxele mici i-ar fi putut aduce câştiguri însemnate prin 
creşterea la nivel naţional a consumului de bere. Aceasta era văzută de 
producători ca o băutură nu numai pentru o anumită clasă socială, ci una 

                                                             
12 Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, 1900-1910, p. 264. 
13 În Franţa taxa pe bere era de 6 franci, Austria avea o taxă de 8 lei pe hectolitru, Germania 
avea cea mai miă taxă, iar în unele ducate Berea era scutită de orice taxă, în Anglia şi în 
Germania unde taxele sunt foarte mici se consumau cantităţi mari de bere, ceea ce scădea 
simţitor consumul de băuturi tari.  
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care trebuia să se răspândească la toată populaţia: „acel meseriaş sau 
muncitor, care asfixiat de zăduf îşi dă banul pe spirtoase, va prefera berea 
(...), berea ieftină care combate alcoolismul, apoi va spori simţitor numărul 
fabricilor şi se vor crea prin acestea noi surse de existenţă clasei noastre 
muncitoare”14. 

Potrivit berarilor, un avantaj foarte mare l-ar fi avut şi creşterea 
recoltei de orz şi faptul că ţara eminamente agricolă, în loc să-l exporte în 
cantităţi mari şi la preţuri mici, l-ar putea folosi pentru propria producţie, la 
preţuri mult mai avantajoase15. 

Acest memoriu al berarilor avea însă să întâmpine atacuri 
înverşunate, mai ales din partea proprietarilor de plantaţii de pruni şi de vii. 
Aceştia erau direct interesaţi să nu îngăduie creşterea consumului berii în 
dauna produselor lor. 

Impozitarea berii s-a menţinut la cote înalte. Un rezultat parţial a fost 
legea din 4 iunie 1906, care a încercat să încurajeze industria naţională, 
inclusiv fabricile de bere, prin scutirea de taxe vamale pentru instalaţiile 
industriale necesare lor care nu se fabricau în ţară16. 

Abia în 1913, prin legea din 28 martie17 taxa pentru bere scădea 
semnificativ, la 20 de bani la decalitru, în contextul în care taxa pentru vin 
era menţinută la jumătate din cea pentru bere, fiind de 10 bani pe decalitru. 

Între opiniile care au întârziat amânarea micşorării taxelor pentru 
bere erau şi unele de ordin medical. Unii militanţi antialcoolici o considerau 
ca fiind foarte vătămătoare, deoarece crea o dependenţă mentală şi socială 
evidentă şi era înşelătoare în privinţa aparentei sale lipse de pericol pentru 
sănătate. Mişcarea prohibiţionistă grupată în jurul Ordinului Internaţional al 
Bunilor Templieri includea berea în jurul „otrăvurilor” ce conţineau alcool, 
alături de rachiurile de tot felul, ţuică şi vin18. 
                                                             
14 N. Caliga, „Mişcarea berarilor”, în: Antialcoolul, nr. 5, 1902, p. 66. 
15 C.V. Buţureanu, A.D. Xenopol, Industria berei şi impositul, Iaşi, 1895. 
16 N.H. Stinghe, Berea românească, Tipografia Speranţa, Bucureşti,1906; Taban 
Vasile,Fabricarea berei, Stabilimentulde Arte Grafice Albert Baer, Bucureşti, 1900. 
17 „Legea pentr suprimarea taxei licenţelor şi înlocuirea ei printr-o taxă pe decalitru, pentru 
vânzarea de băuturi spirtoase, cu introducerea articolelor rămase  nemodificate din legea 
licenţelor  şi cu noua numerotare a articolelor făcute pe baza dispoziţiunilor art. III din 
legea promulgată cu înaltul decret regal nr. 1 379 din 28 martie 1913” în:, Monitorul 
Oficial, pp. 13446-13451. 
18 Aplicarea de către Bunii Templieri a dictonului lui Bismark „berea te face prost, leneş şi 
delăsător”, a fost una din cauzele care a făcut dificilă, mai ales în oraşe, găsirea de noi 
adepţi de către Bunii Templieri. 
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Campania pentru impozitarea pe grad a ţuicii (1900-1902) 
Impozitarea băuturilor alcoolice a fost în timp rezultatul unui lung 

şir de modificări legislative, de multe ori introduse în funcţie de interese de 
moment din sfera politică sau sub acţiunea unor grupuri de presiune.  

Campania de la 1900 pentru impozitarea ţuicii în funcţie de 
cantitatea produsă şi nu după suprafeţele cu livezi de prun a reprezentat un 
episod distinctiv, elocvent pentru marile interese din România în domeniul 
alcoolului şi pentru implicaţiile socio-politice şi economice ale acestuia. 

Într-un articol din 1900, publicat în Revista Farmaciei şi republicat 
apoi într-o broşură19, dr. Adolf Urbeanu, a susţinut că introducerea unui 
impozit pe ţuică este atât o necesitate fiscală, cât şi una de sănătate publică. 
Dr. Urbeanu a pus la baza demersului său pericolul constituit de creşterea 
continuă a producţiei de băuturi naturale distilate, „încărcate peste măsură 
de impurităţi”.  

Deoarece ţuica şi rachiurile produse din fructe erau scutite la 
momentul respectiv de taxa pe grad, făceau o concurenţă redutabilă pentru 
”băuturile de fantasie preparate din alcool de grâne”20. Substratul economic 
al punctului de vedere exprimat de dr. Urbeanu era evident. Netaxată de 
fisc, ţuica obţinută în cazanele particulare, mai ales în anii buni pentru 
producţia de prune, cum fusese 1899, era cu 50% mai ieftină decât o băutură 
cu aceeaşi tărie preparată prin diluarea alcoolului industrial. Chiar dacă se 
adăuga acciza comunală (de 1,20 lei în comunele urbane, respectiv de 60 
bani pe decalitru în comunele rurale), ţuica cu 31% alcool costa numai 
aproximativ 40 de bani litrul. Datorită impozitelor pe grad încasate de fisc, 
litrul de băutură derivată din alcoolul industrial având tot 36% alcool nu 
putea costa mai puţin de 75 bani în comunele urbane şi 68 de bani în 
comunele rurale21. 

Fiscul înregistra prin urmare pierderi considerabile prin diminuarea 
sumelor încasate de la impozitul pe cereale, fiind de asemenea pierdute 
sume care ar fi putut fi încasate (cel puţin teoretic) din impozitarea ţuicii. Pe 
de altă parte, preţul mic al ţuicii din prune şi de asemenea al rachiului de 

                                                             
19 A. Urbeanu, Impozitul pe ţuică, o necesitate fiscală şi igienică, Tipografia Societăţii 
Tiparul, Bucureşti, 1900, p. 9.  
20 E vorba de ceea ce în epocă includea denumirea generală de lichioruri.  
21 A. Urbeanu, Impozitul pe ţuică, pp. 4-5. 
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drojdii şi de tescovină, determina punerea în consumaţie a unor cantităţi 
mari „dintr-o băutură detestabilă”22. 

Pentru a releva amploarea fenomenului, dr. Urbeanu a încercat în 
aceeaşi lucrare din 1900 să facă o evaluare a cantităţii de ţuică ce se 
producea în Vechiul Regat la 1900. El a estimat la 56.000 de hectare 
suprafaţa acoperită de livezile de pruni şi la 22 de hectolitri de ţuică 
producţia medie pe hectar. În concluzie, producţia din anii normali ar atinge 
aproximativ 1.230.000 hectolitri, echivalând cu 30.000.000 litri alcool 
absolut. Statisticile oficiale înaintate de subprefecţii şi primarii comunelor 
rurale prezentau însă cifre mai mici23. Situaţia este prezentată în tabelul de 
mai jos. 

 
Anul Hectare Litri de ţuică 
1896 52.020 96.725.000 
1897 57.647 46.584.000 
1898 56.170 92.932.000 

 
Tabel 1. Producţia de ţuică şi suprafeţele cultivate cu pomi fructiferi, 1896-1898 

 
Influenţa vremii asupra producţiei de prune şi respectiv de ţuică era 

considerabilă. Înjumătăţirea cantităţii de ţuică fabricată în 1897 în raport cu 
1896 şi 1898 s-a datorat unei vremi foarte ploioase, care a făcut ca numai 
7.050 de hectare să dea roade, în timp ce aproape 40.600 hectare au rămas 
neproductive. Preţul ţuicii depindea şi el mult de producţie. În 1898, recolta 
slabă din anul precedent făcuse ca vadra de ţuică să coste între 6 şi 9 lei, în 
timp ce în 1900 preţul scăzuse la 3,80 lei. Acest din urmă preţ permitea 
estimarea producţiei din 1899 la peste 100.000.000 de litri de ţuică. 
Conform calculelor făcute de dr. Urbeanu, o producţie de 90-96 milioane 
litri de ţuică pe an, era pentruVechiul Regat „o producţie medie, normală, 
trebuincioasă pentru îndestularea consumului anual”. Cantitatea respectivă 
corespundea la 4 litri de alcool absolut pe locuitor proveniţi exclusiv din 
consumul de ţuică din prune24. 

                                                             
22Axenciuc Victor, Formarea sistemului industrial modern în România: etapa 1859-1914: 
demarajul industrializării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2008. 
23 Conform G. N. Nicolescu, V.S. Brezeanu, Etat de l’arboriculture en Romanie, Bucureşti, 
1900, p. 10. 
24 A. Urbeanu, Impozitul pe ţuică, p. 8. 
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Pierderile estimative pentru fisc datorită neimpozitării producţiei de 
ţuică prin raportare la grad erau cifrate de A. Urbeanu la aproximativ 28,8 
milioane de lei, o cifră foarte mare la acel moment. Consumul de 4 litri de 
alcool absolut de locuitor raportat la cele 6 milioane de locuitori, conduceau 
la un total de 24 de milioane litri de alcool pur numai din consumul de ţuică. 
Impozitul încasat de stat prin aplicarea taxei la hectar stabilită de legea din 
1893, însuma numai 600.000 lei pe an, ceea ce conducea la o paguba de 
aproximativ 28,2 milioane lei. La rachiul de tescovină şi de drojdii pentru 
producţia minimă de 7,2 milioane litri de alcool pur, statul român mai 
pierdea prin neimpozitare încă 8,5 milioane lei. În plus, în ani cu o recoltă 
abundentă de prune preţul ţuicii scădea considerabil, crescând consumul ei 
şi scăzând consumul de băuturi spirtoase fabricate din alcool de cereale. În 
acest mod fiscul înregistra o nouă pierdere din scăderea impozitelor pe 
lichioruri şi băuturi similare. Numai pentru anul 1899-1900 această pierdere 
trecea de 8 milioane lei, adică taxa care s-ar fi încasat la cele 7 milioane litri 
alcool de cereale, înlocuit la consum cu ţuica devenită ieftină. Cu cât recolta 
de prune era mai abundentă cu atât pierderile statului erau mai mari. Trebuie 
amintit faptul că în 1899 taxa pe grad de alcool fusese mărită de la 8-12 bani 
şi acest factor putea să fie diminuat întru câtva şi el consumul din cereale. 
Băuturile spirtoase obişnuite se scumpiseră cu aproape 16 bani la litru25. 

Mărirea taxei pe gradul de alcool în 1896 de la 5 la 8 bani nu 
determinase însă o scădere a consumului. Acest fapt era un argument că 
mărirea taxelor pe alcool nu determina o scădere imediată şi constantă a 
consumului, caz în care chestiunea alcoolismului ar fi fost uşor de rezolvat. 
Dr. A. Urbeanu, amintea că în alte ţări alcoolul era grevat la sfârşitul 
secolului al XIX-lea de o taxă de ordinul a 50 de bani pe grad şi totuşi nu se 
resimţea nici o ameliorare în situaţia alcoolismului26. 

Adolf Urbeanu a insistat în repetate rânduri în presă şi în publicaţii 
proprii asupra calităţii slabe a băuturilor produse casnic: „dintre toţi 
fabricanţii de băuturi spirtoase distilate, ţuicarii sunt incontestabil cel mai 
prost înzestraţi. Aparatele cele mai primitive predomină, nu numai la noi dar 
în toate ţările. Ţuica, rachiul de drojdie şi de tescovină, prin faptul unei 
fabricaţiuni defectuoase, neîngrijite şi neraţionale, întrunesc toate 
condiţiunile unei băuturi dintre cele mai vătămătoare din câte s-au fabricat 
până astăzi (...). despre acest adevăr majoritatea consumatorilor nici nu 
                                                             
25 Ibidem. 
26 Ibidem, p. 12. 



 

 

103

voieşte să audă şi astăzi încă se călăuzeşte de legenda inofensivităţii 
băuturilor naturale”27. 

Reclamaţiile în privinţa autenticităţii produselor vândute ca ţuică 
abundau în epocă. „Ţuica ce se vinde ca produs al podgoriilor, al industriei 
casnice, nu este totdeauna adevărata ţuică de prune; de curând agenţii 
ministerului de finanţe au constatat fraudele grosolane ce se comit în această 
privinţă de către unii cultivatori de prune, care produc ţuică artificială din 
spirt ordinar de grâne, aromatizat cu esenţă specială”28. 

O circulară a ministrului de interne din 23 iunie 1894 constata faptul 
că: „falsificarea băuturilor alcoolice a luat o întindere foarte mare prin 
introducerea în ţară din străinătate a esenţelor destinate la imitarea ţuicii”29. 

Ţuica produsă în cazanele învechite şi de proastă calitate avea şi ea 
probleme. Dr. A. Urbeanu cita analizele asupra ţuicii făcută de „regretatul 
chimist” dr. M. Matiescu30 asupra a 22 de probe şi cele făcute de inspectorul 
viticol dr. P. Rădulescu31 asupra a 20 probe. Analizele respective arătaseră 
că ţuica şi rachiul prezentau impurităţi de aldehidă, acid acetic, furfurol, 
baze organice, acroleină şi chiar acid cianhidric. În total dr. Urbeanu estima 
că populaţia ingera pe fiecare an prin intermediul ţuicii „în total 20 vagoane 
de otrăvuri, plocon din partea celor 24.000 ţuicari”, evaluare care nu 
includea impurităţile din rachiul de drojdie şi tescovină. În 1898, 
Direcţiunea Serviciului Sanitar a elaborat un proiect de Regulament asupra 
instalaţiunii cazanelor mici pentru fabricarea ţuicii, rachiului de drojdii şi de 
tescovină, care constituia un început de reglementare în domeniu. Dr. 
Urbeanu aminteşte că acest regulament ar fi fost votat în 15 judeţe, ceea ce 
nu înseamnă ca a fost şi aplicat. Tot dr. Urbeanu citează în extenso „o 
informaţie publicată în unul din ziarele democratice din capitală”, pe care o 

                                                             
27 Ibidem, p. 13. 
28 C. Gh. Orleanu, Raport general asupra igienei, stărei sanitare precum şi asupra mersului 
Serviciului Sanitar al Capitalei pe anul 1911, Noua Tipografie Profesională „Dimitrie C. 
Ionescu”, Bucureşti, 1912. Prima Fabrică din Comuna Mălăesci pentru extragere 
zaharului din sfecle şi napi în stare de glicosă şi transformarea în alcool, Tipografia 
Naţională, Bucureşti, 1882; TabanVasile, Fabricaţiunea şi monopolul alcoolului, 
Imprimeria statului, Bucureşti, 1898. 
29 A.C. Cuza, Monopolul alcoolului, expunere de motive şi proiecte de lege pentru 
monopolul vinderii alcoolului, Ed. Imprimeria statului, Bucureşti, 1895, p. XXIV. 
30 M. Matiescu, „Ţuica şi composiţiunea sa” în: Buletinul Societăţii de ştiinţe din Bucureşti, 
anul VIII, nr. 1-2. 
31 G. N. Nicolescu, V.S. Brezeanu, Etat de l’arboriculture en Romanie, Bucureşti, 1900. 
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reproduce ”ca pildă de noli me tangere a acestei băuturi naţionale: „luna 
aceasta toţi primarii din comunele rurale de prin localităţile unde se fabrică 
ţuică au primit de la ministerul de interne o adresă prin care li se comunică 
un nou regulament pentru condiţiile în care trebuie să se facă fabricaţiunea 
ţuici. Acest regulament este elaborat de către consiliul sanitar şi de ministru 
de interne, comunicându-l tipărit, primarilor, le-a impus să ia măsuri ca el să 
fie imediat votat de consiliile comunale şi aplicat chiar în toamna aceasta. 
Regulamentul care conţine o mulţime de dispoziţii alandala, ce ar face 
imposibilă fabricarea ţuici dacă s-ar aplica, a stârnit o enormă nemulţumire 
în judeţele de la munte, şi mai mulţi deputaţi influenţi au venit în Bucureşti 
şi au cerut imediat revocare a regulamentului, căci ar fi o nebunie să se 
aplice asemenea regulamente vexatorii în ajunul alegerilor comunale.” 
Consumul mediu în perioada 1890-1900 a fost de 3,2 litri de alcool absolut 
pe locuitor32. 

Introducerea unui impozit pe ţuică a fost argumentată în primele luni 
ale lui 1900 de A. Urbeanu prin interesul statului de a încasa venituri mai 
mari şi de a asigura nome de igienă mai stricte pentru toate băuturile 
alcoolice. O problemă importantă era faptul că veniturile statului provenite 
de la băuturile spirtoase formau aproape azecea parte din buget, deci o sursă 
importantă de care România nu se putea lipsi33. 

O altă problemă erau cele 200.000 de familii pentru care livezile de 
prun şi ţuica obţinută din acestea constituiau o parte importantă a 
mijloacelor de trai.  

În fapt, mişcarea reprezentată de doctorul Urbeanu încerca să 
înlăture concurenţa pe care ţuica o făcea băuturilor fabricate din alcool 
industrial, exagerând inofensivitatea acestuia din urmă datorită concentraţiei 
mai mici de impurităţi în raport cu ţuica şi cu rachiurile preparate casnic. 

Ideea în sine de a se impune norme mai severe pentru rezultarea de 
concentraţii mai reduse în impurităţi ale ţuicii şi rachiurilor era bine 
fundamentată. Multe instalaţii artizanale folosite la prepararea băuturilor 

                                                             
32 M. Matiescu, op. cit., pp.10-12; Axenciuc Victor, Evoluţia economică a României. 
Cercetări istorico-statistice: 1859-1947. Vol. II – Agricultura, Ed. Academiei Române, 
1996. 
33 A. Urbeanu, Ţuica şi Basamacul, p.10. 
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distilate în gospodării conduceau la o calitate foarte proastă a producţiei, cu 
risc însemnat pentru sănătatea consumatorilor34. 

Guvernul conservator (”junimist”) al lui Petre P. Carp (7 iulie 1900 - 
13 februarie 1901), în contextul unei situaţii financiare jalnice, a introdus în 
parlament legea ţuicii35. Aceasta propunea înlocuirea taxei pe hectarul de 
pruni cu taxa pe grad pentru ţuica produsă, respectiv îmbunătăţirea calităţii 
igienice a alcoolului din fructe. Comitetul delegaţilor secţiunilor Camerei a 
admis proiectul guvernului, introducând ca amendament principal 
interzicerea oricărei falsificări a alcoolurilor din fructe prin alcool din 
„producte” (cereale sau cartofi). În discuţiile asupra legii ţuicii, Petre P. 
Carp (preşedinte al Consiliului de Miniştri şi totodată ministru de finanţe) a 
subliniat scopurile igienico-sanitare pentru care considera legea respectivă 
necesară: „s-a constatat de Consiliul Sanitar că nici un alcool nu este mai 
otrăvitor decât ţuica. (…) Aşa este, nici una din băuturi nu are uleiuri atât de 
„deletere” ca ţuica; şi aş adăuga că nu pot să protejez 166.000 de 
producători în dauna a 5 milioane de consumatori. Aş cere ca producţiunea 
aceasta să fie distilată în aşa mod încât relele efecte să fie mai puţin 
simţitoare. (...) Nu vreau ca toată populaţia câmpenească să fie otrăvită, 
numai ca să poată câştiga producătorii de ţuică”36. 

În discuţiile din Camera Deputaţilor asupra proiectului s-a amintit un 
raport prezentat în numele unei comisii a alcoolului din Camera franceză, la 
14 noiembrie 1899, care arăta că toate alcoolurile zise superioare, inclusiv 
cele din fructe, sunt toxice. „Cele mai otrăvitoare” erau arătate a fi alcoolul 
de melasă şi cel produs din cartofi, iar cele mai puţin otrăvitoare - 
alcoolurile din fructe, însă numai dacă erau distilate bine şi rectificate. 
Alcoolurile insuficient rectificate, produse în general cu mijloace primitive, 
cum era cazul ţuicii din România, puteau însă să fie foarte toxice. Punctele 
de vedere în dezbaterile asupra legii ţuicii au fost foarte diverse. La o 
extremă erau tradiţionaliştii care vedeau în ţuică un aliment cu specific 
naţional, uneori un medicament şi în orice caz un pericol mult mai mic decât 
                                                             
34 „Regulament pentru consiliile de igienă şi de salubritate publică”, din 7 octombrie 1893, 
Codul General al României, C. Hamangiu, Vol. II. Ed. Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti; 
„Regulament pentru industriile insalubre”, din 24 septembrie 1894 cu modificările din 30 
septembrie 1894, în: ibidem, vol. I. Ed. Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti; „Regulament 
pentru serviciul sanitar de judeţe”, 24 sept. 1894, în: ibidem, vol. III.  
35 Radu Rosetti, „Pentru ce s-au răsculat ţăranii”, Atelierele Grafice Socec, 
Bucureşti,1907, p. 609. 
36 A. Urbeanu, op. cit., p. 19. 
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basamacul produs din cereale sau cartofi. La cealaltă extremă erau cei care 
încadrau ţuica şi rachiurile între otrăvuri. Raportul prezentat de senatorul 
Grigore P. Olănescu amintea: „când aceste alcooluri, din cauza unei 
fabricaţiuni imperfecte, rămân încărcate de impurităţi, ele constituie 
adevărate otrăvuri. Printre otrăvuri trebuie să aşezăm ţuica, drojdia, aşa 
pretinse băuturi igienice, din cauza modului cu totul primitiv cum ele sunt 
preparate la noi. Oare unde se găsesc mai mulţi schilozi, mai mulţi 
degeneraţi decât în populaţiunea munteană, care absoarbe câtimi colosale 
din acea băutură tulbure, adevărata ţuică de prune, rău distilată în nişte 
alambicuri primitive, cari o lasă să treacă încărcată de toate uleiurile 
superioare, cari formează substanţa toxică a băuturilor alcoolice. Toate 
analizele chimice o dovedesc. Nu suntem autorizaţi a crede că cei mai mulţi 
din acei degeneraţi, dacă nu toţi, sunt descendenţi de alcoolici, alcoolici 
poate ei înşişi, care contribuie mai departe la înmulţirea unei populaţiuni 
slăbănoage, improprie pentru a susţine lupta pentru trai?”37. 

Legea ţuicii promovată de guvernul conservator al lui P.P. Carp a 
avut însă o existenţă efemeră, fiind în vigoare numai pe parcursul unui an 
fiscal. În şedinţa sa din 26 martie 1901 (aşadar imediat după instalarea 
guvernului liberal al lui Dimitrie Sturdza, la 14 februarie 1901), Adunarea 
Deputaţilor a restabilit prin unanimitate de voturi situaţia anterioară, 
desfiinţând articolele referitoare la impozitarea pe grad a ţuicii. Promotorii 
legii respective, implicit Adolf Urbeanu, au fost dealtminteri acuzaţi de a fi 
făcut jocurile partidului conservator. Impactul politic asupra punctelor de 
vedere referitoare în special la impozitarea pe grad a producţiei de ţuică este 
reliefat şi de poziţiile diametral opuse avute în Adunarea Deputaţilor în 
1900 şi respectiv 1901 de către raportorul asupra legii ţuicii, reflectând în 
1900 viziunea conservatorilor, iar apoi comutând în 1901 către punctul de 
vedere liberal.  

În şedinţa din 4 octombrie 1900 a Adunării Deputaţilor, raportorul 
respectiv, profesorul M. Vlădescu, spunea: „Cred că este necesar ca 
legiuitorul să intervină şi să decidă mijloacele de fabricaţiune. Am 
convingerea fermă că d-voastră, care arătaţi această neintervenţie în 
fabricaţiune, nu voiţi binele fabricaţiunii alcoolurilor din fructe? D-lor, 
fabricaţiunea de alcool este cu atât mai bună, cu cât distilează mai bine, şi v-
am spus că alcoolul din fructe poate deveni cel mai bun alcool, căci conţine 
în mare cantitate alcoolul etilic, dar trebuie să fie bine rectificat în preparare. 
                                                             
37 Ibidem, p. 23. 
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Ei bine, impunerea prin lege a acestor condiţii de rectificare în prepararea 
acestui alcool, este, după mine o favoare pe care o faci contra voinţei 
distilatorului, ca marfa pe care o produce să poată rezista şi să poată opune 
concurenţă celorlalte produse similare”38. 

Această interpelare din Adunarea Deputaţilor a fost urmată de o cu 
totul alta din data de 26 martie 1901, susţinută de către acelaşi deputat M. 
Vlădescu, cu un discurs diametral opus celui din 1900: „aceste îngrădiri nu 
erau aşa de mari, încât nemulţumirile produse la aplicarea legii să fie 
datorate numai lor, şi desigur mişcarea cunoscută a fost provocată poate şi 
de un zel prea mare al agenţilor fiscali, dar desigur şi altor cauze străine de 
lege”.  

În octombrie 1900, clamând punctul de vedere al conservatorilor, 
respectivul domn Vlădescu sublinia că legea ţuicii şi intervenţia statului în 
fabricaţia ţuicii este absolut necesară. Printr-o fabricaţie mai bună a 
alcoolului şi o distilare mai bine făcută, acelaşi raportor considera că 
alcoolul din fructe poate deveni cel mai bun alcool cu condiţia să fie bine 
rectificat în cursul preparării. Nemulţumirile producătorilor erau privite ca 
momentane, deoarece fără o astfel de schimbare nici un progres nu ar fi 
posibil.  

Trecut la un punct de vedere liberal, deputatul Vlădescu amintea în 
1901 că: „trebuie să se dea instrucţiuni ca să deschidă ochii fabricanţilor, 
fără însă a fi obligatorii (...), indicându-se şi instrumentele cari ar putea să şi 
le procure pentru a avea un produs mai bun”39. Dualitatea opiniilor 
deputatului M. Vlădescu, tipică pentru cameleonismul politic practicat în 
privinţa legiferărilor legate de alcool, a fost explicată în analiza lui Adolf 
Urbeanu. În camera conservatoare din 1900, prin punctul de vedere în 
favoarea legii ţuicii, dr. Urbeanu credea că s-a manifestat „profesorul univ. 
dr. Vlădescu, care ca om de ştiinţă a insistat cu tărie că ţuica e insuficient 
distilată”; că „mijloacele de fabricaţiune sunt absolut primitive”; că 
„intervenirea din partea Statului în fabricare este absolut necesară, se 
impune”. În camera liberală din 1901, dr. Urbeanu consideră că nu a mai 
vorbit profesorul universitar, ci deputatul unui judeţ de munte (Muscel n.n.), 
el însuşi proprietar de livezi de pruni şi reprezentant al ţuicarilor40. 

                                                             
38 Ibidem, pp. 30-33. 
39 Ibidem, p. 33. 
40 Ibidem, pp. 33-34. 
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În fapt, Legea pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea 
impozitului asupra băuturilor spirtoase menţinea în 1901 în primul rând 
prevederea că (art.1): „alcoolurile fabricate din cereale, cartofi, rădăcini şi 
alte asemenea vor plăti o taxă de 10 bani de grad centezimal de tărie 
alcoolică şi de decalitru”. La art. 2, legea introducea obligativitatea ca 
producerea de ţuică şi rachiuri să se poată face numai în instalaţii 
corespunzătoare: „fabricaţiunea alcoolurilor din fructe, drojdii de vin şi 
tescovină se va face numai în distileriile autorizate de Ministerul 
Finanţelor”. Pentru a obţine autorizaţia de fabricaţie, distileriile preexistente 
sau care urmau să fie înfiinţate trebuiau să respecte două condiţii 
importante:  

a) ”să poată distila în cursul unui an de fabricaţiune, socotit de la 15 
august la 15 martie, cel puţin 2.500 decalitri de lichid alcoolic”; 

b) ”să îndeplinească condiţiunile de igienă generală fixate de 
Consiliul Sanitar”. 

Pe lângă aceste două condiţii, distileriile aveau obligaţia ca înafară 
de procesarea materiilor prime proprii, să producă alcool şi pentru ceilalţi 
producători din regiunea respectivă. Din această cauză, distileriile aveau 
datoria ca atunci când producţia lor trecea peste 10.000 de decalitri, să aibă 
alambicuri portabile suficiente pentru a transporta materiile prime 
fermentate de la producători la distilerii. Taxarea producătorilor de către 
distilerii se putea face în bani sau în alcool, la un tarif supervizat de 
Ministerul de Finanţe.  

Contravenţiile legate de fabricarea neautorizată a ţuicii, rachiurilor şi 
lichiorurilor de orice tip erau prevăzute a se amenda cu o sumă apreciabilă 
la 1900 (însumând 400 lei) şi cu confiscarea aparatelor de fabricare a 
băuturii. Interesant este faptul că falsificarea ţuicii prin amestecarea 
alcoolurilor de producte, fie cu esenţă de prune, fie cu alcool de fructe, era 
mult mai aspru pedepsită, amenda prevăzută de lege fiind între 1.000 şi 
2.000 lei. Or, demonstrarea unei atari falsificări era foarte greu de făcut, 
ceea ce putea da naştere la multe abuzuri din parte organelor de control. Din 
această cauză, articolul 8 al Legii ţuicii din 1900 a fost vehement contestat,41 
fiind eliminat în mod explicit prin legea din 1902.  

Situaţia abuzurilor generate de respectivul art.8 erau cu atât mai 
gravă cu cât articolul 18 prevedea că denunţătorii de contravenţiuni aveau 
dreptul la o primă de jumătate din valoarea confiscărilor şi a amenzilor 
                                                             
41 Ibidem, p. 36. 
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prescrise, conform legii respective. Agenţii constatatori aveau şi ei dreptul la 
o primă egală cu un sfert din aceeaşi valoare. Atunci când agentul 
constatator era şi cel care denunţa contravenţia se alegea cu nu mai puţin de 
3/4 din valoarea confiscării şi a amenzii. Împreună cu ambiguitatea 
demonstrării unor falsificări ale ţuicii şi ale rachiurilor, cointeresarea într-un 
grad atât de înalt a denunţătorilor putea transforma articolul 8 şi într-o 
redutabilă armă împotriva opozanţilor politici implicaţi într-o măsură mai 
mare sau mai mică în afaceri cu alcool.  

Impozitarea pe grad a ţuicii a fost salutată inclusiv în paginile 
revistei Antialcoolul42. A.C. Cuza sublinia faptul că prin schimbarea 
modului de impozitare pentru ţuică, în locuindu-se taxa pe hectar cu taxa pe 
grad s-a făcut un prim pas către o adevărată reformă în privinţa vânzării şi 
producţiei de alcool. Atâta vreme cât fabricarea ţuicii rămânea lipsită de 
orice control, făcea cu neputinţă şi reforma axată pe monopolul producerii 
alcoolului, pentru care A.C. Cuza a fost un înflăcărat adept. Baza controlului 
statului în domeniu era considerată controlul fabricaţiei băuturilor alcoolice, 
or impozitarea producătorilor de ţuică la nivelul producţiei efective şi nu pe 
estimările date de suprafaţa livezilor de pruni constituia un pas înainte în 
această direcţie. „Toţi acei care se interesează de îmbunătăţirea stării de 
lucru actuale, au salutat dar cu o sinceră bucurie noul impozit asupra ţuicii, 
ca pe o măsură pregătitoare a marii reforme, pe care trebuie să o realizăm 
(...)”43. A.C. Cuza lega nou introdusul impozit pe ţuică şi de problema 
combaterii alcoolismului: „scoaterea claselor noastre muncitoare din 
ghearele unei exploatări infame, care le duce la enervare, la tâmpenie şi la 
ruină, e o datorie imperioasă a cărei îndeplinire statul nu o mai poate amâna, 
dacă voieşte ca poporul român să existe”44. 

Aplicarea legii ţuicii în teritoriu a dus la grave probleme. 
Introducerea impozitului de 5 bani pe grad centezimal şi pe decalitru a fost 

                                                             
42 A.C. Cuza, ”Monopolul cârciumeleor la sate şi Monopolul vinderei alcoolului”, în: 
Antialcoolul, nr. 7, 1900, pp. 97-98. 
43 Ibidem, p. 97. 
44 Vezi şi Preutu Al., Regimul sub monopolal brevettelor de licenţă asupra debitelor de 
băuturi spirtoase, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1933; Cuza A.C., Monopolul 
alcoolului, expunere de motive şi proiecte de lege pentru monopolul vinderii alcoolului , 
Ed. Imprimeria statului, Bucureşti, 1895; Dare de seamă şi Raportul Consiliului de 
Administraţie şi al Censorilor către Adunarea Generală, Ed. Arte Grafice, Pungi, şi 
Cartonage, Bucureşti, 1909; Ghika Deleni Grigore, Influenţa fabricilor de alcool asupra 
agriculturii în România, Tipografia Cl. Marcovici & Comp, Botoşani, 1899.  
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însoţită şi de interpretări abuzive legate de taxarea cantităţilor de borhot care 
nu fuseseră deja transformate în ţuică. Imediat după promulgarea legii, în 
octombrie 1900, agenţii controlori au trecut rapid la acţiune în special în 
satele din zonele de deal. Opoziţia ţăranilor a fost acerbă, determinând în 
câteva cazuri intervenţia sângeroasă a armatei. 

La Buda, în judeţul Râmnicu-Sărat, deschiderea focului de către 
trupele de intervenţie s-a soldat cu 3 morţi şi 7 răniţi. La Pârscov, în judeţul 
Buzău, s-au înregistrat un mort şi mai mulţi răniţi. În Gorj s-au răsculat mai 
multe comune, iar la Godineţi armata a deschis focul, făcând mai mulţi 
răniţi. Satul Gura Caliţei din judeţul Râmnicu-Sărat a fost ocupat de armată, 
iar ţăranii bătuţi fără milă. Interpelarea în Senat a acestui abuz a fost luată în 
derâdere de către ministrul de război45. 

Abrogarea de către Camera liberală a taxării pe grad a ţuicii a avut 
loc efectiv prin legea din 6 februarie 1902, intitulată „Lege asupra taxei pe 
grad a alcoolurilor”46. Primul articol al legii făcea menţiunea că pentru 
alcoolurile din fructe, tescovină, vin şi drojdii de vin se va plăti 10 bani de 
grad pentru fiecare decalitru. Această prevedere ar fi însemnat în mod 
formal menţinerea taxării pe grad a ţuicii şi rachiurilor introdusă de 
conservatorii lui P.P. Carp în toamna lui 1900. Dar acelaşi articol 1 al legii 
din 1902 prevedea „pentru înlesnirea constatărilor şi a împlinirilor, taxa 
asupra rachiurilor fabricate din prune, tescovină, vin şi drojdii de vin, se va 
percepe după întinderea pământurilor producătoare, plătindu-se de fiecare 
hectar de livadă de pruni 20 lei pe an, iar de fiecare hectar de vie lucrătoare 
6 lei pe an”. 

Legea din 1902 nu abroga însă normele de la 1900 referitoare la 
igienizarea producerii de ţuică. Respectarea prevederilor respective ar fi 
putut duce la o creştere a calităţii producţiei de ţuică şi rachiuri. Evident, 
numai dacă legea ar fi fost pusă cu stricteţe în practică.  

 
Revizuirea Legii monopolului cârciumilor din 1908 în interesul 

producătorilor de vin 
Legea monopolului cârciumilor din 1908 a avut un impact important 

în lumea satelor, dar şi asupra comerţului general cu băuturi alcoolice. 
Pentru impunerea ei fusese nevoie de o deosebită hotărâre din parte 
                                                             
45 Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, pp. 609-610. 
46 „Lege asupra taxei pe grad a alcoolurilor”, din 6 februarie 1902, în:  Hamangiu, Vol. III, 
p. 4560. 
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guvernului, iar rolul Ministrului de finanţe Emil Costinescu şi al Primului 
Ministru – Ionel Brătianu fusese esenţial. Contextul ce urmase răscoalei din 
1907 a favorizat şi el o diminuare a opoziţiei acerbe faţă de orice reformă în 
domeniul alcoolului care ar fi scăzut vânzările şi prin aceasta veniturile 
producătorilor şi ale debitanţilor. Cârciumarii aveau în România de multe 
decenii un potenţial important de influenţare a opiniei sătenilor, inclusiv în 
plan electoral, de aceea a fost nevoie de o reală determinare politică pentru a 
se reforma sistemul de debitare a alcoolului. Militanţii antialcool au avut 
cuvinte de laudă pentru oamenii politici care au impus legea. Prin profesorul 
Mina Minovici, ministrul de finanţe, Emil Costinescu şi primul-ministru 
Ionel Brătianu, au fost lăudaţi inclusiv la Congresul Internaţional 
Antialcoolic de la Londra pentru deosebita energie cu care s-au implicat 
într-o mare problemă de interes public, depăşind şi opoziţia puternicei 
mişcări a cârciumarilor.  

De îndată ce legea a început să fie pusă în aplicare, ceea ce azi am 
numi activităţile de lobby au început exercitarea de presiuni, pe de-o parte 
dinspre producătorii de vin, iar pe de altă parte, în favoarea atenuării 
impactului legii asupra cârciumarilor. Modificările din 1909-1910 ale legii 
au constituit o bună exemplificare a influenţării cadrului legislativ al 
alcoolului de către interesele economice. 

Însuşi ministrul de finanţe afirmase la dezbaterile parlamentare că în 
textul de lege din 1908 existau nu mai puţin de opt dispoziţii având ca scop 
înlocuirea alcoolului prin vin. Emil Costinescu, menţiona astfel: „cât despre 
viticultori, niciodată nu s-a conceput o lege care să-i favorizeze mai mult. 
(…). Dacă s-ar fi făcut o lege specială numai pentru favorizarea consumului 
de vin în locul rachiului, nu se putea face mai completă”47. 

Cu toate acestea, recolta foarte abundentă din toamna lui 1908 îi 
făcuse pe podgoreni să exercite mari presiuni şi să solicite un comerţ liber al 
vinului în cârciumi speciale numai pentru vin, al căror număr să nu mai fie 
limitat şi care să nu mai necesite scoaterea la licitaţie sub autoritate 
comunală. Creşterea vânzărilor de vin era privită cu ochi buni şi de către 
militanţii antialcool, pentru care vinul era o băutură naturală, întrucâtva 
hrănitoare, net mai puţin toxică decât alcoolurile rafinate. Producătorii 
acestora din urmă s-au opus însă vehement, susţinând că favorizarea 
viticultorilor ar fi avut drept cauză numai presiunile mari din câteva judeţe 
                                                             
 47 Modificarea legii cârciumilor înaintea Parlamentului. Senat, în: Antialcoolul, nr. 3-4, 
1910, p. 58. 



 

 

112

ce aveau podgorii extinse, cu trimitere către Putna şi Buzău. Era evident că 
modificările la lege în favoarea podgorenilor nu urmăreau să înlăture vreo 
defavorizare a acestora care ar fi avut loc prin legea cârciumilor: 
”viticultorii n-au suferit nici un neajuns, ci, dimpotrivă, datorită dispoziţiilor 
favorabile ale legii pentru vin, s-a vândut în ultimii doi ani mai mult vin 
decât s-a vândut vreodată în ţara românească”48. 

Scopul acestei modificări a legii era în viziunea ministrului de 
finanţe şi de ordin economic, în directă legătura cu industria viticolă. 
Recolta mare de struguri din toamna lui 1908 evidenţiase depăşirea 
problemelor legate de dezastrul filoxerei şi anticipa o criză de 
supraproducţie a vinului, în special a sortimentelor de calitate mai slabă.49 
Favorizarea desfacerii vinului pe piaţa internă era privită aşadar şi ca măsură 
de prevedere a unei crize viticole. În anii 1890, vinul fusese aproape scos de 
pe piaţa rurală de către alcoolul rafinat, după ce preţul lui crescuse în raport 
cu calitatea din cauza distrugerii viilor de către filoxeră, iar preţul 
basamacului şi al derivatelor aromate din spirt industrial scăzuse aproape 
continuu. Replantarea marilor podgorii cu viţă altoită se făcuse cu cheltuieli 
mari, care ridicaseră şi ele preţul la vinul de calitate.50 Pe de altă parte, 
alcoolul ieftin ajunsese nu numai favoritul băutorilor ci şi cel al 
cârciumarilor :”rachiul dă mult mai repede, cu mai puţină cantitate şi cu mai 
mică cheltuială acea stare de beatitudine pe care o caută beţivul. Acea stare 
o urmăreşte şi cârciumarul, pentru ca omul să-şi piardă minţile şi să-i dea tot 
ce posedă, ba chiar ceea ce nu posedă încă, munca lui în viitor”51. 

O a treia cauză care realmente ameninţa să ducă la o criză viticolă, în 
lipsa unor măsuri corespunzătoare, era extinderea plantării viilor la câmpie. 
Acest fenomen luase amploare, plantându-se soiuri de viţă inferioare, dar 
care rezistaseră la filoxeră. Rodul lor era un vin de proastă calitate, dar mult, 
care acapara o bună parte a comerţului cu o marfă de nivel cel puţin 
îndoielnic. Evitând un astfel de vin, consumatorii se îndreptau către 
spirtoase. Pe de altă parte, terenuri bune şi mănoase de la câmp erau scoase 
                                                             
48 „Cuvântul deputatului G. G. Mârzescu la modificarea legii cârciumilor înaintea 
Parlamentului. Camera”, în: Antialcoolul, nr. 3-4, 1910, p. 58. 
49 Niţescu Alexandru Marcel, Represiunea fraudelor în vinicultură şi comerţul cu vinuri, 
Stabilimentul de Arte GraficeAlbert Baer, Bucureşti, 1916.  
50 Ioan Sever Ordeanu, Industria berei. Hameiul şi viţele americane, Tipografia Gutenberg, 
Bucureşti, 1895. 
51 Vasile Goldiş, „Reforma legii cârciumilor în România” în: Antialcoolul, nr. 10, 1910,  
pp. 145-147. 
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din circuitul producerii de cereale, care aveau desfacere asigurată la export, 
în timp ce vinul prost calitativ nu se mai putea exporta. Erau destule opinii 
că motivul rămânerii nevândute a vinurilor era proasta lor calitate. În cadrul 
discuţiilor din Senat referitoare la modificarea legii cârciumilor, dr. Grigore 
Râmniceanu arăta: „eu, Domnilor, doresc ca să fie milionari podgorenii, dar 
să aibă şi pivniţe, să îngrijească şi vinurile, căci ceea ce produc viile noastre 
nu se poate exporta, din cauză că vinurile nu sunt îngrijite. Fac apel la d-
voastră. Găsiţi cu înlesnire un vin adevărat? Nu! 99 la sută sunt falsificate. 
Aceasta este cauza că nu se vând vinurile: oţet şi poşircă. Să aveţi vase, 
pivniţe, să fabricaţi vinurile cu îngrijire şi atunci veţi vinde vinurile”52. 

Legea monopolului cârciumilor a fost totuşi modificată în favoarea 
viticultorilor, prevăzându-se măsuri stimulative pentru cârciumile care 
ofereau la vânzare numai vin. Acestea nu mai erau limitate ca număr în 
funcţie de populaţie şi erau impozitate modic, cu un leu pe fiecare cap de 
familie din localitatea respectivă, dar nu mai mult de 200 lei.  

Măsura liberalizării regimului cârciumilor unde se vindea exclusiv 
vin avea o bază economică reală, fiind menită atât să reorienteze consumul 
de spirtoase către vin, cât şi să prevină o criză viticolă. Modificarea legii 
monopolului în acest sens era în mod evident o victorie a viticultorilor 
împotriva marilor fabricanţi de spirt. Aşa cum era şi normal, cârciumile 
pentru vin trebuiau să respecte măsurile de igienă şi morală şi de asemenea 
dispoziţiile având ca scop combaterea beţiei. Cârciumile pentru vin nu mai 
erau date în arendă de consiliile locale, ci trebuiau doar să plătească pentru 
comună darea anuală53. 

Interesele cârciumarilor care deja luaseră locaţii în arendă au fost şi 
ele respectate. Din motive de echitate, era prevăzut în modificările la lege un 
mecanism prin care taxele plătite de cârciumile pentru vin contribuiau la 
reducerea arendei cârciumilor preexistente cu ofertă generală de băuturi din 
aceeaşi localitate.  

Substratul economic şi interesele politice implicate în modificările 
Legii monopolului cârciumilor au fost sesizate nu numai în Vechiul Regat. 
Legea din 1908 stârnise un deosebit interes şi comentarii laudative inclusiv 
printre românii din Transilvania. Deputatul Vasile Goldiş a avut cuvinte 
foarte frumoase pentru această lege, numind-o „titlul de glorie pentru 
                                                             
52 „Modificarea legii cârciumilor înaintea Parlamentului. Senat”, în: Antialcoolul, nr. 3-4, 
1910, p. 33. 
53 Ibidem. 
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Partidul Liberal” şi „cel mai dăinuitor monument istoric pentru domnul 
Emil Costinescu”.  

Deşi a prezentat laudativ la sfârşitul lui 1909 efectele de până atunci 
ale legii, Vasile Goldiş a criticat modificările ulterioare aduse tot la 
propunerea ministrului Costinescu. Goldiş aprecia ca dezastruoase pentru 
lupta în contra alcoolismului măsurile de promovare a cârciumilor în care se 
vindea numai vin, considerând că prevenirea unei crize viticole în ţară era 
neînsemnată, dacă prin măsurile luate se promova criza îngrozitoarea a 
alcoolismului. Într-un stil partinic uşor de recunoscut în epocă, deputatul în 
Parlamentul de la Budapesta, sugera că rectificările aduse legii aveau 
scopuri electorale, ţinând seama de influenţa în domeniu a cârciumarilor. 
„Partidul liberal se teme de alegeri?” era încheierea articolului din Tribuna 
care începea elogiativ la adresa liberalului Emil Costinescu, dar se încheia 
cu criticarea cedărilor acestora în faţa intereselor viticultorilor şi ale 
cârciumarilor54. 

                                                             
54 Vasile Goldiş, op. cit., pp. 149-158. 
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De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni 
pentru modernizarea şi democratizarea  

Partidului Naţional Român 
 
 

Sinaci Doru, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 
 În pagina a doua a Tribunei Poporului din 5/17 iunie 1899, la rubrica 
„Ultimele ştiri”, este publicată o scurtă corespondenţă cu titlul „Din Sibiiu 
primim următoarele: Azi, Miercuri, a fost aici mare sfat naţional. Spre 
marea desiluzie a „presidentului” însă, comitetul de la care naţia ar fi să 
aştepte mântuirea, s’a redus la dnii I. Coroianu, G. Pop de Băseşti, T. 
Mihályi şi Vajda (bătrânul şi tânărul), deşi chiemaţi  au fost şi bărbaţi cari 
nu au făcut parte din nici un comitet. Printr’un fruntaş bănăţean dl. Raţiu 
încercase o apropiere ori înţelegere cel puţin, cu dl. Al. Mocsonyi. Acesta a 
refuzat însă până şi să stee de vorbă cu fostul president. Acelaşi lucru a 
făcut şi alţi fruntaşi bănăţeni, despre cari dl. Raţiu nădăjduise că vor 
sprigini politica (?) dsale”1.  
 Cu toate că ştirea despre „conclavul” sibian pare a fi una de mâna a 
doua, fiind distribuită în ziar pe pagină de interior şi „printre rânduri”, ea 
conţine câteva elemente demne de a fi luate în considerare. Dincolo de 
evidenţierea numărului infim de luptători naţionali pe care „venerabilul” 
Ioan Raţiu a mai reuşit să-i strângă de partea sa, tribuniştii arădeni utilizează 
în dreptul numelui său sintagma „fostul president”, ceea ce aruncă lucrurile 
într-o cu totul altă lumină. Cu doar două numere mai înainte, răspunzând 
ziarului bucureştean „Drapelul” în legătură cu faptul că sunt calomniaţi ca 
fiind „sturdzişti” şi „trădători”, tribuniştii strecoară în editorialul cu pricina 
şi informaţia că „pe dl. Raţiu numai în Bucureşti îl mai socot unii 
„president” al comitetului naţional”2. Pentru a întări, parcă, aserţiunea 
noastră despre importanţa ştirii privitoare la întâlnirea de la Sibiu, în 
numărul următor al ziarului tribuniştii arădeni îi alocă tocmai un editorial.3 
Pornind de la necesitatea organizării Partidului Naţional Român în teritoriu, 
arădenii scriu, negru pe alb: „Ori le place, însă ori nu le place celor şapte 

                                                
1 Tribuna Poporului, III, nr. 109, din 5/17 iunie 1899, p. 2, rubrica „Ultimele ştiri”, ştirea 
„Din Sibiiu primim următoarele”, nesemnată. 
2 Ibidem, III, nr. 107, din 2/14 iunie 1899, p. 1, editorialul „Cui folosesc?”, nesemnat. 
3 Ibidem, III, nr. 110, din 6/18 iunie 1899, p. 1, editorialul „Organisare!”, nesemnat. 
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„autorisaţi”, cari s’au întrunit mai alaltăieri la Sibiiu, noi nu numai vom 
discuta o nouă organisare, ci trecuţi acum peste cele două alegeri 
bisericeşti, cari ne-au preocupat şi în cari d’asemenea a trebuit să susţinem 
lupte grele, vom căuta să şi facem altă organisare, dând cu acest prilej o 
platformă nouă în jurul căreia să  se adune toate forţele de luptă ale 
partidului, toţi câţi ţin la programul naţional”. Reacţia tribuniştilor arădeni 
venea în urma întâlnirii confidenţiale de la Sibiu, în urma căreia se decisese 
rămânerea în pasivitate, evitarea ingerinţelor externe, continuarea 
colaborării cu naţionalităţile asuprite din Ungaria, continuarea întrunirilor 
confidenţiale şi păstrarea secretului asupra dezbaterilor4. 
 Pentru a contracara criticile venite din partea ziarelor de la Blaj, 
Sibiu şi Braşov referitoare la impunerea epicopului Iosif Goldiş de către 
gruparea arădeană, Vasile Mangra publică un editorial în ziarul din 20 
iunie/2 iulie, intitulat „Falsa opinie publică”5. Utilizând citate din J. Locke 
şi J.J. Rousseau privitoare la reprezentativitate şi la suveranitatea poporului, 
Vasile Mangra consideră că această „campanie ziaristică purtată în contra 
alegerii de episcop săvârşită de sinodul eparchial din Arad, n’a avut 
absolut nici o basă, nici morală, nici de drept”. Spre comparaţie, „noi n-am 
combătut alegerea P.S. Dr. Mihály de metropolit al Românilor gr. Catolici, 
deşi din motive naţionale mai bucuroşi l-am fi văzut la acea demnitate pe 
meritosul preposit Ioan M. Moldovan”. Reţinem tonul extrem de calm al 
discursului părintelui Vasile Mangra la adresa greco-catolicilor, spre 
deosebire de acuzele mult mai directe ce se practicaseră până la acea vreme, 
de-o parte şi de cealaltă, între grupările de la Arad şi de la Blaj, respectiv 
Sibiu. Rodaţi în cele două campanii electorale pentru cucerirea eparhiei 
arădene, tribuniştii evită orice posibilă acuză că ar scinda mişcarea politică a 
românilor transilvăneni pe motive confesionale. În fond, cucerirea puterii 
politice la nivelul conducerii Partidului Naţional Român nu se putea realiza 
decât în colaborare cu fruntaşii naţionali de confesiune greco-catolică.  
 Tribuniştii arădeni mizează, tot mai mult, pe aderenţa lor la masele 
populare. Continuă seria „adeziunilor-proteste” cu sute şi mii de semnături 
din teritoriul eparhiei arădene, dar în acelaşi timp discursul politic este 
îndreptat înspre intrarea în activitatea politică. Educaţia corpului electoral 

                                                
4 Nicolae Barbuţă, Date noi referitoare la conferinţa intimă a fruntaşilor Partidului 
Naţional Român ţinută la Sibiu în 14 iunie 1899, în „Cumidava”, II, 1968, pp. 158-160. 
Vezi şi Vlad Popovici, Tribunismul (1884-1905). Ideologie şi acţiune politică, direcţii 
culturale şi angajament social, teză de doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, septembrie 2008, p. 167. 
5 Ibidem, III, nr. 119, din 20 iunie/2 iulie 1899, p. 1, editorialul „Falsa opinie publică”, 
semnat: Vasile Mangra. 
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devine o prioritate pentru cei de la Tribuna Poporului6, astfel că în numărul 
din 26 iunie/8 iulie 1899, după editorialul „Pasivitate ori activitate?!”, 
găsim următorul entrefileu: „Atragem toată luarea aminte a tuturor 
Românilor să aibă grijă ca nici unul din cei cu drept de alegere să nu fie 
şters ori neluat în lista electorală”7. Motivaţia ştirii este menţionată în chiar 
conţinutul editorialului: „Să te numeşti conducător numai în virtutea 
luptelor din trecut, nu merge”8. Adevăraţii conducători sunt cei ce stau în 
mijlocul poporului, îl educă şi îi coordonează activitatea, sunt de părere 
tribuniştii. Începând de acum, arădenii îi contestă tot mai mult lui Ioan Raţiu 
calitatea de preşedinte al Partidului Naţional Român, propunând 
transformarea acestei formaţiuni politice dintr-un partid de elite, într-un 
partid în care conducătorii nu se impun prin conferinţe intime, ci prin alegeri 
libere, la care participă întregul corp electoral. În această cheie trebuie citită 
disputa dintre „activiştii” din jurul Tribunei Poporului şi „pasiviştii” din 
jurul „Tribunei” sibiene. Recursul la popor este un atribut al activismului 
politic, astfel că gruparea arădeană caută tot mai multe soluţii pentru 
educarea politică şi disciplinarea corpului electoral. La mijlocul lunii iulie 
1899 are loc, la Moneasa, o reuniune a învăţătorilor din dieceza Aradului, 
reuniune la care participă şi prim-redactorul Tribunei Poporului, Russu-
Şirianu9. Rostul participării lui Russu-Şirianu ţine de responsabilizarea 
învăţătorilor din dieceză pentru a deveni agenţi electorali în localităţile în 
care-şi desfăşoară activitatea, alături de preoţi şi de ceilalţi „aderenţi” ai 
partidului. Câteva numere mai târziu, într-un editorial intitulat „Efectul 
activităţii”10, tribuniştii arădeni dau exemplul slovacilor, care „se mişcă şi 
ţin adunări naţionale”. Demisia preşedintelui formaţiunii politice a 
românilor din Bucovina reprezintă, pentru cei din gruparea arădeană, o nouă 
oportunitate pentru a-l ataca pe Ioan Raţiu, cel care „conduce treburile după 
bunul plac, ori în casul cel mai bun, după cum se hotărăşte în consiliul 
familiar, în care interesele naţionale erau puse la cumpenirea dlui 
Coroianu”11. Cu, sau fără „cumpenirea” lui Iuliu Coroianu, ginerele 
„fostului president” Ioan Raţiu, activitatea Partidului Naţional Român din 
Transilvania era paralizată de „vreo patru ani buni” – sunt de părere 
tribuniştii arădeni – iar felul în care bucovinenii „au rezolvat crisa 

                                                
6 Vlad Popovici, op. cit., p. 175. 
7 Ibidem, III, nr. 123, din 26 iunie/8 iulie 1899, p. 1. 
8 Idem, editorialul „Pasivitate ori activitate?!”, nesemnat. 
9 Ibidem, III, nr. 130, din 7/19 iulie 1899, p. 1., articolul „Reuniunea învăţătorilor din 
Diecesa Aradului”, nesemnat. 
10 Ibidem, III, nr. 136, din 15/27 iulie 1899, p. 1, editorialul „Efectul activităţii”, nesemnat. 
11 Ibidem, III, nr. 126, din 1/13 iulie 1899, p. 1, editorialul „Crise presidenţiale”, nesemnat. 
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presidenţială în chip mai curajos” i-a scutit pe aceştia de a avea „o crisă şi 
în partid”.  
 Nevoia de lideri reprezentativi devine un element de forţă în ceea ce 
priveşte discursul politic tribunist din vara anului 1899. În acest sens, 
gruparea arădeană depune eforturi pentru delegitimarea totală a fostei 
conduceri a Partidului Naţional Român: „..de comitet naţional nu cred că 
poate fi vorba, de oare-ce el nu există, ci singurii mijlocitori ne pot fi 
prelaţii în cari are încredere poporul şi cari în virtutea alegerii lor pe base 
constituţionale, de fapt şi de drept şi reprezintă poporul”12. Abordând astfel 
lucrurile, se răspundea şi criticilor venite de la câţiva „publicişti consumaţi”, 
care se întrebau despre cine l-a „autorisat” pe episcopul Nicolae Popea să 
vorbească la Arad în numele poporului, cu prilejul „împăciuirii” dintre 
români şi maghiari. În ceea ce priveşte legitimarea prelaţilor ca fiind 
reprezentanţii de fapt şi de drept ai poporului, gruparea arădeană îi punea 
într-o situaţie cât se  poate de delicată pe „civilii” de la Sibiu sau de la 
Braşov, care, în lipsa unor „alegeri pe  base constituţionale” nu se puteau 
revendica de la popor. În acel moment, cei mai mulţi dintre liderii grupării 
din jurul tribuniştilor arădeni făceau parte din rândul clericilor: Vasile 
Mangra, Roman Ciorogariu, Nicolae Popea, Iosif Goldiş etc. În plus, 
tribuniştii arădeni recurg şi la un alt argument în ceea ce priveşte 
satisfacerea demersului lor politic: numărul şi calitatea grupării. Astfel, 
susţin arădenii în discursul lor, „adversarii politici numără cine şi câţi 
suntem la un loc!”13.  
 Problema intrării românilor în activitate politică va constitui 
subiectul unui serial format din cinci editoriale, intitulate „Pasivitate sau 
activitate?”14, semnate cu semnul (a), dar venite de la un „fost în mai multe 
rânduri membru al conferinţei naţionale şi membru al comitetului naţional 
ales la 1892”. Dacă în editorialul cu numărul IV se menţionează că 
„Românii vor părăsi pasivitatea cu mai multă bucurie de cum au primit-o”, 
în articolul final autorul îndeamnă, fără nici un ocol, la intrarea în activitate: 
„Fraţii noştri ungureni şi bănăţeni, în cercurile în care au majoritatea, să 

                                                
12 Ibidem, III, nr. 145, din 29 iulie/10 august 1899, editorialul „Indicaţiuni”, semnat (*), 
venit din partea „unui eminent bărbat al vieţii noastre publice”. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, III, nr. 152, din 8/20 august 1899, p. 1, editorialul „Pasivitate sau activitate? I”, 
semnat (a); nr. 153, din 10/22 august 1899, p. 1, editorialul „Pasivitate sau activitate?” II, 
semnat (a); nr. 154, din 11/23 august 1899, editorialul „Pasivitate sau activitate? III”, 
semnat (a); nr. 155, din 12/24 august 1899, editorialul „Pasivitate sau activitate IV”, 
semnat (A); nr. 157, din 15/27 august 1899, editorialul „Pasivitate sau activitate? V” –
final- semnat(a). 
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pună candidaţi naţionali români şi să lupte cu toată hotărârea pentru a-i 
alege”.  
 Imediat după epuizarea serialului „Pasivitate sau activitate?”, 
tribuniştii arădeni introduc în dezbaterea publică o nouă temă, pe cât de 
actuală, pe atât de importantă: „Ideia apropierii politice între Maghiari şi 
Români”. Este vorba despre un discurs politic mai amplu, distribuit în patru 
numere de ziar15, nesemnate, venite „de la un amic al foii noastre”. În 
primul editorial, autorul face o comparaţie între „ideia” apropierii dintre 
cele două popoare şi cea a aducerii unui principe străin pe tronul Regatului 
Român, unde a fost necesară scurgerea a două decenii pentru asimilarea 
acestei iniţiative de către opinia publică de dincolo de Carpaţi. Argumentele 
în sprijinul „apropierii” româno-maghiare sunt mult mai bine precizate în 
cea de-al doilea editorial, unde discursul politic porneşte de la constatarea că 
„după evenimentele Memorandului, încercarea şi pregătirea unei apropieri 
între Maghiari şi Români era singura direcţiune politică sănătoasă, logică 
şi firească”, iar Tribuna Poporului, care reprezintă astăzi „o direcţiune 
politică bine pronunţată printre români” a şi urmat această cale, prin 
sprijinirea alegerii episcopului Goldiş. Componenta politică a problemei 
este evidenţiată prin faptul că „la noi, biserica fiind naţională, ori-ce 
alegere a unei căpetenii bisericeşti are şi o parte politică”. Nu lipseşte din 
motivul „pericolului slav”, destul de bine reprezentat în discursul politic al 
vremii16, conform căruia „înconjuraţi de masse mari şi compacte de rase 
slavice, românii şi maghiarii sunt avisaţi unul la altul”. Cel de-al treilea 
editorial analizează grupările politice şi confesiunile religioase ale românilor 
transilvăneni şi predispoziţia acestora înspre susţinerea apropierii româno-
maghiare: „…găsim la Sibiiu, la Blaj, la Arad şi Caransebeş grupuri 

                                                
15 Ibidem, III, nr. 162, din 22 august/3 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Ideia apropierii 
politice între Maghiari şi Români” I, nesemnat; III, nr. 163, din 24 august/5 septembrie 
1899, p. 1, editorialul „Ideia apropierii politice între Maghiari şi Români” II, nesemnat; III, 
nr. 164, din 25 august/6 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Ideia apropierii politice între 
Maghiari şi Români”III, nesemnat; III, nr. 165, din 26 august/7 septembrie 1899, p. 1, 
editorialul „Ideia apropierii politice între Maghiari şi Români” IV, nesemnat. 
16 Vezi „Punctele de orientare” ale lui Eugen Brote, în Lucian Boia, Eugen Brote…; vezi 
articolele lui Ioan Slavici, în Ioan Slavici, Opere, vol. IX, Publicistică social-politică 
„Tribuna” şi epoca sa, ediţie critică de Dimitrie Vatamaniuc, prefaţă de Eugen Simion, 
Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2010; vezi Ioan 
Mihu, Spicuiri din gândurile mele politice, culturale şi economice, publicate cu un studiu 
biografic de prof. Silviu Dragomir, membru al Academiei Române, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, Sibiu, 1938; vezi Marius Eppel, Vasile Mangra. Activitatea politică 1875-
1918, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004. 



 120

politice, cari întreţin şi organe de publicitate”17. Greco-catolicii „nu sunt 
împotriva curentului, iar moderaţii lui Mocsonyi nu putem şti astăzi cât mai 
cântăresc, dar nici ei nu sunt împotriva Maghiarilor”. Ultimul editorial 
porneşte de la avertismentul că „orientarea asupra situaţiunei politice din 
România este pentru oricine destul de anevoioasă, care nu cunoaşte din 
temeiu ţeara şi politica orientală”. Însă, continuă editorialistul în discursul 
său „atât conservatorii, cât şi liberalii sunt pentru înlăturarea conflictului 
cu Maghiarii”. Prin urmare, „putem deci susţine cu toată hotărârea, că 
propagând noi ideia unei apropieri politice între poporul maghiar şi cel 
român, contribuim la realisarea politicei de stat române şi ajutorăm 
scopurile ei”. 
 Deoarece acest discurs politic vede lumina tiparului imediat după 
întronizarea episcopului Iosif Goldiş şi după „marea împăciuire de la Arad” 
– cum era denumită în presa vremii întâlnirea contelui Tisza cu tribuniştii 
arădeni– editorialistul evită  să tragă concluzii definitive, tocmai pentru a 
combate unele critici, care-i acuzau pe arădeni de faptul că „s-au predat 
ungurilor”. Se precizează că  reprezentantul poporului maghiar este, totuşi, 
guvernul de la Budapesta, care până în prezent n-a dat nici un semn în 
legătură cu „înfăţirea” româno-maghiară, iar „reprezentanţa poporului 
român trebue mai întâiu creată”.  
 În ceea ce priveşte redarea din punct de vedere jurnalistic a 
discursului politic, constatăm faptul că liderii de opinie utilizează în această 
perioadă tehnica editorialelor în serial. Este o procedură care le permite, pe 
de o parte nuanţarea ideilor pe care doresc să le transmită cititorilor, iar pe 
de altă parte, derularea acestora în mai multe episoade menţinea tema 
propusă pentru o perioadă mai îndelungată de timp în dezbaterea publică. 
 Tot în serial îşi distribuie şi Vasile Mangra discursul său politic 
referitor la problemele cu care se confruntă Partidul Naţional Român în 
această perioadă. Primul editorial, intitulat „Partidul naţional I”18 prezintă 
activitatea politică a românilor transilvăneni din perioada în care 
memorandiştii se găseau întemniţaţi, iar Vasile Mangra conducea – din 
însărcinarea lui Ioan Raţiu şi a lui Vasile Lucaciu – comitetul „substitut”. 
Cu toate obstrucţiile presei politice româneşti din acea vreme19 şi opoziţia 
lui Alexandru Mocioni, Vasile Mangra prezintă cele două mari acţiuni 
politice de anvergură din acea perioadă: Adunarea Naţională de la Sibiu, din 
28 noiembrie 1894 şi Congresul Naţionalităţilor de la Budapesta, din 10 
                                                
17 Este menţionat şi grupul de la Orăştie, dar în finalul editorialului. 
18 Tribuna Poporului, III, nr. 169, din 1/13 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Partidul 
naţional I”, semnat: V. Mangra. 
19 Vasile Mangra se referă, în mod expres, la Dreptatea şi la Gazeta Transilvaniei. 
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august 1895. Liderul tribuniştilor arădeni precizează, de asemenea, că aceste 
acţiuni politice s-au desfăşurat în condiţiile în care Partidul Naţional Român 
fusese scos în afara legii, făcând astfel aluzie la lipsa totală de activitate a 
conducerii acestuia de după graţierea memorandiştilor. Este, de fapt, 
conţinutul celui de-al doilea editorial20, dedicat în exclusivitate faptului că 
Ioan Raţiu a eşuat, pe toată linia, în ceea ce priveşte refacerea unităţii 
Partidului Naţional Român. În cel de-al treilea editorial21, Vasile Mangra 
argumentează necesitatea apariţiei Tribunei Poporului la Arad: „Astfel, în 
urma neactivităţii şi neputinţei absolute a comitetului de a începe vre-o 
acţiune politică serioasă, am înfiinţat cu începutul anului 1897 „Tribuna 
Poporului”, ca să deschidem câmp liber discusiunilor şi părerilor 
resonabile asupra posiţiunei partidului naţional şi a poporului român”. Una 
peste alta, concluzia ce se desprinde din acest serial dedicat formaţiunii 
politice a românilor transilvăneni este cuprinsă chiar în ultima frază a 
discursului: „Unde este aşa-dar comitetul şi organisaţiunea noastră de 
partid?”. 
 Răspunsul la această întrebare vine tocmai de la Birchiş, din pana lui 
Alexandru Mocioni, cel despre care Vasile Mangra scrisese tocmai în 
editorialul citat mai sus că „nu este cu farba”, adică nu vine cu soluţii 
tranşante la marile probleme naţionale. Iată, însă, că de această dată 
Alexandru Mocioni trage o tuşă destul de nuanţată de „farbă” şi îi trimite o 
scrisoare lui Ioan Raţiu în care-i recomandă să se considere, în continuare, 
preşedintele Partidului Naţional Român. Este vorba despre scrisoarea din 12 
iunie 189922, ca răspuns la invitaţia pe care venerabilul memorandist i-o 
face pentru a participa la o consfătuire confidenţială la Sibiu, dar pe care 
Alexandru Mocioni o refuză din cauza stării de sănătate. Ioan Raţiu publică 
părţi din această scrisoare în „Tribuna” sibiană, precum şi o altă scrisoare a 
lui Alexandru Mocioni, pe care acesta din urmă i-o trimisese unui redactor 
al ziarului „Budapester Tagblatt”, care-i solicitase să se pronunţe în 
chestiunea pasivităţii românilor23. Ideile pe care le expune Alexandru 
Mocioni sunt în totală contradicţie cu cele promovate de către gruparea 
tribuniştilor de la Arad. Alexandru Mocioni se pronunţă cu fermitate pentru 

                                                
20 Tribuna Poporului, III, nr. 170, din 2/14 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Partidul 
naţional II”, semnat: V. Mangra. 
21 Ibidem, III, nr. 172, din 5/17 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Partidul naţional III”, 
semnat: V. Mangra. 
22 Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Editura Pentru Literatură şi Artă „Regele 
Carol II”, Bucureşti, 1939, pp. 302-303. 
23 Tribuna (Sibiu), nr. 203, din 16/28 septembrie 1899, p. 1.  
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„rezistenţa pasivă, pe care nimeni nu ne-o poate răpi”24, iar „parola luptei 
noastre naţionale are să fie: restitutio in integrum”25, adică obligarea 
guvernanţilor maghiari să renunţe la interdicţiile în ceea ce priveşte 
activitatea legală a Partidului Naţional Român. Mai mult, Alexandru 
Mocioni se referă şi la „politica de împăcare” declanşată la Arad cu ocazia 
alegerii episcopului Goldiş, precizând că „astfel de scamatorii politice 
stârnesc în mine tocmai îngrijorări serioase politice, căci mă tem că 
această formă de înfrăţire nu va avea decât un singur efect practic: 
discreditarea şi compromiterea din capul locului a adevăratei şi sincerei 
înfrăţiri a popoarelor Ungariei”26.  
 Probabil că aceste din urmă consideraţii ale lui Alexandru Mocioni îi 
deranjează extrem de mult pe tribuniştii arădeni, deoarece „boierul de la 
Birchiş”27 le contestă tocmai cele două strategii prin care doresc să se afirme 
în fruntea mişcării politice a românilor transilvăneni: activitatea 
parlamentară şi împăcarea româno-maghiară. Prin urmare, cu numărul din 
10/22 septembrie 1899 declanşează  o serie de atacuri la adresa lui 
Alexandru Mocioni, atacuri inaugurate prin editorialul „Părerile dlui 
Mocsonyi”28, venit din partea „unui fruntaş din Banat”. Fără a face alte 
comentarii faţă de stilul şi de ideile „fruntaşului” bănăţean, având în vedere 
faptul că Vasile Goldiş va polemiza de mai multe ori cu Alexandru Mocioni 
exact pe aceleaşi teme, am putea crede că autorul articolului este chiar 
nepotul episcopului Iosif Goldiş. Încă din prima frază, autorul editorialului 
ţine să precizeze că „bărbat de acţiune n’a fost dl. Mocsonyi nici 
odată…ştie să critice, dar nu vine şi cu soluţii”. Mai departe, editorialistul 
ironizează celebra „teorie a aşteptării” pe care o propusese Alexandru 
Mocioni încă din vremea discutării Memorandului: „Încă n’a venit 
momentul oportun…Tot aşteptând îmbătrânim, fără a fi încercat măcar să 
facem ceva şi vom muri cu conştiinţa îngreunată că am trăit o viaţă 
politiceşte deşartă”. Cât despre o eventuală recunoaştere a poziţiei 
prezidenţiale a lui Ioan Raţiu nici nu încape vorbă: „Cei compromişi nu mai 
pot fi conducători, nici cu decret dela…boierul din Birchiş”. Tot în acest 

                                                
24 Teodor Botiş, Monografia..., p. 312. 
25 Ibidem, p. 303. 
26 Ibidem, p. 311. 
27 Expresia a fost utilizată pentru prima dată de către Ioan Raţiu, pe când se afla în temniţă 
şi în acuza pe Alexandru Mocioni de faptul că nu doreşte să participe la adunarea naţională 
din 28 noiembrie 1894 de la Sibiu. Vezi Tribuna Poporului, III, nr. 175, din 10/22 
septembrie 1899, p. 1. 
28 Tribuna Poporului, III, nr. 175, din 10/22 septembrie 1899, p. 1, editorialul „Părerile 
dlui Mocsonyi”, nesemnat. 
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număr al ziarului Tribuna Poporului sare în ochi un „entrefileu” tipărit cu 
caractere boldate, intitulat „Somaţie”29, prin care tribuniştii arădeni îi cer 
venerabilului Ioan Raţiu să publice discursul pe care l-a rostit cu ocazia 
şedinţei comitetului naţional din 16/28 noiembrie 1895. 
 Discursul antimocionist continuă şi în numărul din 16/28 septembrie, 
ziar în care tribuniştii arădeni introduc şi o inovaţie jurnalistică: editorialul 
nu are nici un titlu, ci doar semnul întrebării (?). Motivul? Alexandru 
Mocioni nu se ştie exprima foarte bine în limba română, altfel „este peste 
putinţă ca un bărbat cu erudiţiunea dlui Mocsonyi să desvoalte asemenea 
programe”, conform cărora ne îndeamnă „să stăm în pasivitate, iar 
guvernul să-şi continue în toată linişte politica de maghiarisare”30. 
Începând cu numărul din 21 septembrie/3 octombrie 1899, combaterea 
ideilor expuse de către Alexandru Mocioni trece pe planul al doilea, iar 
discursul tribuniştilor arădeni abordează, cu vigoare, tema neo-activismului 
politic. „Câteva constatări în cestiunea pasivităţii” este un nou editorial în 
serial, pe care autorul îl leagă de seria „Pasivitate sau activitate?” din 
numerele anterioare, care „şi-au atins scopul, întru-cât au provocat o 
dezbatere publică a cestiunii”31. A discuta despre pasivitate, sunt de părere 
tribuniştii arădeni, nu reprezintă un păcat „în contra ortodoxismului 
naţional” şi nimeni nu trebuie să-i considere ca fiind „trădătorii cauzei 
naţionale”. Pasiviştii sunt, în general, „oameni din generaţia care dispare”, 
la care se mai adaugă şi „pasiviştii din oportunitate”, printre care bănăţenii 
din jurul lui Alexandru Mocioni. Tot în acest număr al ziarului este publicat 
şi un material preluat din „Revista Orăştiei”32, în care se fac câteva 
comentarii pe marginea scrisorii trimise de către Alexandru Mocioni lui 
Ioan Raţiu. Atrăgând atenţia asupra faptului că „indisciplina şi neorientarea 
în popor sunt aşa de mari, încât continuarea pasivităţii va determina o criză 
morală colosală”, cei de la Orăştia se declară ca fiind „tovarăşi de idei” cu 
tribuniştii de la Arad şi pentru intrarea în activitate. 
 Pentru că se declară alături de gruparea de la Sibiu şi că „primeşte” 
punctele de vedere exprimate de către Alexandru Mocioni, George Pop de 
Băseşti  devine subiectul unui editorial pe care-l scrie însuşi Vasile Mangra. 
Intitulat „Un răspuns Domnului George Pop de Băseşti”33. De data aceasta, 

                                                
29 Ibidem. 
30 Ibidem, III, nr. 178, din 16/28 septembrie 1899, p. 1, editorialul „?”, nesemnat. 
31 Ibidem, III, nr. 181, din 21 septembrie/3 octombrie 1899, p. 1, editorialul „Câteva 
constatării în cestiunea pasivităţii I”, nesemnat. 
32 Ibidem, pp. 1-2, articolul „Scrisoarea dlui Mocsonyi”, nesemnat. 
33 Ibidem, III, nr. 188, din 30 septembrie/12 octombrie 1899, p. 1, editorialul „Un răspuns 
Domnului George Pop de Băseşti”, semnat: V. Mangra. 
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discursul lui Vasile Mangra atacă esenţa problemei aflată în dispută: cine 
sunt, de fapt şi de drept, conducătorii politici ai românilor transilvăneni? 
„Recunoaştem că am avut delegaţi la cunoscutele conferenţe din Sibiiu, 
recunoaştem că adunarea generală avea un „comitet” ales din sânul său, 
care „conducea”. Dar aceste corporaţii azi au încetat a mai exista de fapt 
şi în mod legal. Cei-ce „conduceau” în calitate de „comitet” nici nu au fost, 
nici nu pot fi conducători ai naţiunei” – este părere Vasile Mangra. Cât 
despre „primirea” de către venerabilul George Pop de Băseşti a punctelor de 
vedere lansate în dezbaterea publică de către Alexandru Mocioni, liderul 
tribuniştilor arădeni este încă şi mai ferm: „Noi nu avem încredere şi nu ne 
putem solidariza cu un comitet, care nu are vederi proprii în chestiunea 
naţională politică, ci silit este a recurge la sfatul altora pentru a primi 
vederile lor”. Detaşarea grupului tribunist de la Arad de noua grupare 
politică ce se prefigurează între Sibiu şi Birchiş devine şi mai evidentă, după 
ce, în urma unui articol pe care îl primesc de la Sibiu, se dezvăluie faptul că 
Ioan Raţiu dorea să-l roage pe Alexandru Mocioni „să intervină pe lângă 
Magnatul Gáll Jozsef şi pe lângă guvern, ca să le deie doritul status quo-
ante”34. Pentru a nu le permite celor din gruparea Raţiu-Mocioni să preia 
iniţiativa politică şi să fie recunoscuţi ca atare de către factorii de decizie de 
la Bucureşti, tribuniştii arădeni demască amestecul conservatorilor români 
în problemele interne ale românilor transilvăneni. Amintind de perioada 
când conservatorii bucureşteni se aflau în opoziţie şi îi acuzau pe cei de la 
Arad că sunt „sturdzişti şi vânduţi ungurilor” prin ziarele „Timpul”, 
„Epoca” şi „Dreptatea”, astăzi, după ce au ajuns la putere, îi atacă la fel, 
numai că prin intermediul unor ziare care nu-i implică în mod direct, 
respectiv prin „Tribuna” de la Sibiu, prin „Drapelul” de la Bucureşti şi, mai 
nou, prin „Tribuna” de la Craiova.35 Faţă de această situaţie, discursul 
politic tribunist este cât se poate de ferm: „Avem tot respectul pentru 
conservatori, dar amestecul lor în afacerile noastre politice nu-l primim”. 
Dacă aceasta este atitudinea tribuniştilor arădeni faţă de conservatorii 
români şi faţă de presa controlată de către aceştia, nu la fel stau lucrurile 
când vine vorba şi despre presa liberală de la Bucureşti. Chiar în numărul 
următor al ziarului, arădenii publică un articol preluat din „Universul”, în 
care gruparea de la Arad este lăudată pentru propaganda pe care o face în 

                                                
34 Ibidem, III, nr. 189, din 2/14 octombrie 1899, p. 1., articolul „Conventicolul din Sibiiu”, 
nesemnat. 
35 Ibidem, III, nr. 190, din 3/15 octombrie 1899, p. 1, editorialul „Amestec regretabil”, 
nesemnat. 
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vederea intrării românilor transilvăneni în activitatea politică şi 
parlamentară36.  
 Abili, tribuniştii arădeni pun în discuţia publică responsabilitatea 
celor care au condus partidul în „deplorabila situaţie în care ne aflăm”. 
Titlul editorialului este mai mult decât sugestiv: „Dr. Al. Mocsonyi ori Dr. I. 
Raţiu?”37. 
Dincolo de discursul politic propriu-zis şi de interesul pentru preluarea 
conducerii activităţii politice a românilor transilvăneni, tribuniştii arădeni 
urmăresc cu asiduitate lărgirea bazei lor de influenţă, prin atragerea în jurul 
ziarului a cât mai mulţi cititori. „Campaniile de abonamente”38 sunt dublate 
de cărţile care se tipăresc şi se distribuie prin „Biblioteca Tribunei 
Poporului”39, iar începând din acest an, tribuniştii pun în vânzare şi 
„Călindarul nostru”40. Este un produs ziaristic cu o largă penetrare în lumea 
satelor, pe care arădenii îl tipăresc într-un număr de 10.000 de exemplare, 
cifră impresionantă pentru acea vreme. Calendarul conţine un număr de 177 
de pagini în format B-5 şi costă 30 de creiţari, la care se mai adaugă şi 5 
creiţari, constituind taxele de poştă pentru trimiterea la domiciliul 
solicitanţilor. Pe lângă datele calendaristice efective, calendarul conţine şi 
sfaturi utile pentru gospodarii români în  legătură cu întreţinerea culturilor 
de câmp sau cu creşterea animalelor, dar şi îndemnuri la asociere sau la 
contractarea de credite bancare avantajoase pentru achiziţionarea de terenuri 
şi utilaje moderne, evident, doar de la băncile populare româneşti. Partea 
literară este un adevărat regal: George Coşbuc, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, 
Russu-Şirianu, Septimiu Albini, Ilarie Chendi, Enea Hodoş, „Uncheaşul” 
(Roman Ciorogariu), Vasile Goldiş etc. În paralel cu difuzarea 
„Călindarului”, Ilarie Chendi începe să publice în serial, la subsolul 
ziarului, în spaţiul denumit „Foiţa Tribunei Poporului” una dintre cele mai 
obiective şi mai bine scrise istorii a presei româneşti din Transilvania, cu 
titlul „Începuturile ziaristicii noastre”41. Tot Ilarie Chendi, deosebit de 
harnic în această perioadă, întreţine şi un alt serial de critică literară, 
                                                
36 Ibidem, III, nr. 191, din 5/17 octombrie 1899, pp. 1-22, articolul „Activitate şi pasivitate”, 
preluat din „Universul”, nesemnat. 
37 Ibidem, III, nr. 192, din 6/18 octombrie 1899, p. 1, editorialul „Dr. Al. Mocsonyi ori Dr. 
I. Raţiu?”, nesemnat. 
38 Sever Bocu, „Drumuri şi răscruci”, vol. I Memorii, Timişoara, 1939, pp. 23-25. Autorul 
povesteşte despre campaniile de abonamente pe care le-a făcut în Banat şi în România. 
39 Cărţile sunt menţionate aproape în fiecare număr, pe pagina a treia. 
40 Tribuna Poporului, III, nr. 192, din 6/18 octombrie 1899, p. 3, articolul-autoreclamă 
„Călindarul nostru”, semnat „Redacţia”. 
41 Ibidem, III, nr. 219, din 16/28 noiembrie 1899, pp. 1-2, foiletonul „Începuturile ziaristicii 
noastre 1789-1795”, semnat: Ilarie Chendi. 
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referitor la materialele plagiate din „Enciclopedia” lui Corneliu 
Diaconovici42. Un alt mijloc de a penetra în rândul cititorilor şi, implicit, de 
a ridica nivelul cultural al poporului, de care se folosesc tribuniştii arădeni 
este revigorarea „Asociaţiei Naţionale Arădane”, în conducerea căreia sunt 
aleşi Roman Ciorogariu, Ioan Russu-Şirianu, Nicolae Oncu şi Sava Raicu.43. 
Asociaţia fusese destul de inactivă în vremea episcopului Meţianu, iar 
tribuniştii arădeni şi-au propus să o revigoreze prin întocmirea şi publicarea 
monografiilor de localităţi româneşti, prin reluarea conferinţelor publice 
etc.44. Roman Ciorogariu va fi primul lector care va conferenţia în sala 
festivă a Palatului Seminarial din Arad, iar în şedinţa Asociaţiunii din data 
de 25 decembrie n. 1899, Vasile Mangra propune un plan detaliat pentru 
elaborarea monografiilor de localitate, avertizând auditoriul prin frumoasele 
cuvinte: „să răscumpărăm vremea, că zilele rele sunt”45. Planul monografic 
propus de Vasile Mangra este cât se poate de valabil şi pentru zilele noastre. 
 Dacă până acum s-au manifestat destule animozităţi între fruntaşii 
politici de confesiune greco-catolică şi cei ortodocşi, în această perioadă 
tribuniştii arădeni depun eforturi considerabile pentru a atrage şi cititorii 
greco-catolici, publicând două editoriale consacrate „autonomiei bisericii 
greco-unite”46. Cu prilejul desfăşurării Sinodului de la Blaj, în relatarea de 
la faţa locului redactorul porneşte de la constatarea că „din fericire pentru 
noi Românii, chestiile confesionale nu ne mai despart, nu sunt obiecte de 
discuţii, nici măr de ceartă”47. Chiar şi discursul pe care „metropolitul 
Mihályi” îl rosteşte la deschiderea Sinodului arhidiecezan de la Blaj, din 

                                                
42 Proiectul „Enciclopediei” a fost lansat la 31 ianuarie 1895 de către Corneliu Diaconovici, 
pe vremea când îndeplinea funcţia de secretar al ASTREI. Ilarie Chendi a lucrat chiar în 
vara anului 1895 la Encicplopedia română a lui Diaconovici, pe o retribuţie derizorie. Cel 
mai probabil că această amintire îl va determina pe primul nostru mare critic literar să fie 
mult mai riguros cu lucrarea Enciclopediei. Vezi Mircea Popa, Ilarie Chendi, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1973, p. 33. 
43 Tribuna Poporului III, nr. 220, din 17/29 noiembrie 1899, p. 1, articolul „Asociaţiunea 
Naţională aradana”, nesemnat. 
44 Ioan Bolovan, Asociaţia naţională Arădeană pentru cultura poporului român 1863-1918. 
Contribuţii monografice, Ediţia a II-a revizută şi adăugită, prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae 
Bocşan, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, p. 134. 
45 Tribuna Poporului III, nr. 241, din 18/30 decembrie 1899, pp. 3-4, studiul „Satele 
noastre”, semnat: Vasile Mangra, citit în adunarea generală a Asociaţiunii Naţionale 
Aradane în ziua de 25 Dec. n.1899. 
46 Ibidem, III, nr. 205, din 24 octombrie/5 noiembrie 1899, p. 1, editorialul „Chestiunea 
autonomiei I”, nesemnat; nr. 206, din  26 octombrie/7 noiembrie 1899, p. 1, editorialul 
„Chestiunea autonomiei II”, nesemnat. 
47 Ibidem, III, nr. 218, din 16/28 noiembrie 1899, p. 1, articolul „Sinodul dela Blaj”, semnat 
(*). 
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10/22 noiembrie 1899 este publicat, in extenso, în paginile Tribunei 
Poporului48.  
 Alegerile pentru Congresul naţional bisericesc ce se desfăşoară în 
eparhia Aradului în toamna anului 1899 reprezintă un alt exerciţiu electoral 
căruia tribuniştii arădeni trebuie să-i facă faţă. Rodaţi cu ocazia celor două 
competiţii electorale trecute, aproape toţi candidaţii din jurul Tribunei 
Poporului reuşesc să-şi adjudece colegiile electorale cu o largă majoritate. 
Roman Ciorogariu îşi ia revanşa în faţa lui Teodor Ceontea în colegiul 
orăşenesc Arad, „biruind cu peste nouăzeci de procente”49. Ioan Suciu, în 
schimb, câştigă mai greu colegiul din Buteni, fiind „prelucrat” pe faţă de 
către protopopul de aici. În replică, Ioan Suciu scrie un material deosebit de 
dur la adresa „protei Butenilor”50 în numărul din 27 noiembrie/9 decembrie: 
„Unde-i locul unui astfel de om? La altar? D’apoi puşcăriile pentru cine’s 
pregătite?”51. Iar mai la vale, avocatul arădean face apel la instanţa 
bisericească a Întâistătătorului eparhiei: „La lucru, Preasfinţite Părinte! 
Curăţă biserica de mişei. Dă-i afară fără milă din casa lui Dumnezeu, 
precum păstorul aruncă afară oile cu călbază din turmă”. Este unul dintre 
cele mai dure discursuri care vede lumina tiparului în această perioadă, dar 
care va contribui într-un mod deosebit la educarea corpului electoral al 
românilor ardeleni prin faptul că alegătorii români. Alegătorii români, fie că 
este vorba despre alegerile bisericeşti din eparhia Aradului, fie de cele 
pentru congregaţia comitatensă, sunt încurajaţi să colaboreze în permanenţă 
cu fruntaşii naţionali din jurul Tribunei Poporului, fiind îndrumaţi şi 
protejaţi de către aceştia în faţa eventualelor abuzuri venite din partea 
autorităţilor. Pe de altă parte, cei care nu votează în sprijinul satisfacerii 
intereselor naţional-bisericeşti vor fi demascaţi şi publicaţi „în foaie”, cum 
este cazul protopopului Ioan Giorgia de la Buteni. 
 La sfârşitul anului 1899 tribuniştii arădeni „pun pe masă” un proiect 
cât se poate de bine fundamentat pentru revigorarea şi reorganizarea 

                                                
48 Ibidem, III, nr. 219, din 16/28 noiembrie 1899, pp. 1-2, „Vorbirea Metropolitului Mihályi 
rostită la deschiderea Sinodului archidiecesan dela Blaj, în 10/22 Noemvre a. c.” 
49 Ibidem, III, nr. 220, din 17/29 noiembrie 1899, p. 2, articolul „Alegeri pentru Congresul 
naţional bisericesc”, nesemnat. 
50 Este vorba despre protopopul Ioan Giorgia, care falsifică protocoalele de alegeri pentru a-
l favoriza pe cumnatul său, dr. Popescu, contracandidatul lui Ioan Suciu. Protopopul 
Giorgia va fi cercetat de către consistoriul arădean pentru această faptă. Vezi Tribuna 
Poporului, III, nr. 232, din 4/16 decembrie 1899, p. 1, ştirea „Dela consistor”, nesemnată. 
51 Ibidem, III, nr. 227, din 27 noiembrie/9 decembrie 1899, p. 1, articolul „Sufletul 
nelegiuiţilor…”, semnat: (Dr.S.) 
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Partidului Naţional Român. Intitulat „Cum să ne organisăm!...”52, proiectul 
porneşte de la evidenţierea crizei prin care trece Partidului Naţional Român, 
ca urmare a interzicerii lui de către autorităţile maghiare, dar şi din cauza 
neînţelegerilor de la vârful acestuia. Pentru a înlătura orice dubii în legătură 
cu valabilitatea mandatului primit de către Comitetul Central al Partidului 
Naţional Român în urma alegerilor desfăşurate în anul 1892, proiectul de 
reorganizare propus de către arădeni specifică faptul că acesta a fost acordat 
pentru o perioadă de cinci ani, perioadă ce a expirat în anul 1897. Deşi în 
toamna anului 1896 s-au mai ales, pe alocuri, noi delegaţi, întregul comitet 
nu a mai fost niciodată reunit laolaltă. Prin urmare, consideră arădenii „se 
impune anume mai presus de toate o radicală sanare în organisarea 
noastră de partid”. Din dorinţa de a evita eventualele acuze privind 
abzicerea totală de la programul politic al partidului din 1881, tribuniştii 
arădeni propun două amendamente: unul de ordin statutar, iar celălalt de 
ordin organizatoric. Cel referitor la îmbunătăţirea statutului Partidului 
Naţional Român se referă la întărirea disciplinei din interiorul formaţiunii 
politice, unde „n-avem formulată nici o măsură de luat împotriva celor care 
calcă solidaritatea şi nesocotesc conclusele conferinţelor”. Cel de-al doilea 
amendament, de factură organizatorică, propune introducerea principiului 
subsidiarităţii, respectiv a descentralizării activităţilor politice la nivelul 
comunelor şi comitatelor. Prin această măsură s-ar evita şi opreliştile 
legislative impuse de către guvernanţi în legătură cu funcţionarea Partidului 
Naţional Român, deoarece „nu este însă lege nici ordinaţiune care să ne 
poată opri organisarea cluburilor comitatense”. Pentru a întări propunerea 
lor, arădenii oferă şi câteva exemple de succes în acest sens, printre care 
Aradul, Lugojul sau Aiudul, precizând că „numai în viaţa municipală se mai 
poate – în împrejurările actuale – găsi o supapă pentru manifestarea voinţei 
alegătorilor români”. În plus, sunt de părere tribuniştii de la Arad, spre 
deosebire de conferinţele naţionale, care se întruneau anual sau chiar la trei 
ani, în congregaţiile comitatense fruntaşii românilor se întrunesc cel puţin de 
patru ori în fiecare an. Tot pornind de jos, de la nivelul alegătorului român 
de la comună şi de la comitat se poate satisface şi organizarea structurii 
naţionale a partidului: „Ear o delegaţiune  a acestor cluburi, de pildă 
presidenţii şi vicepresidenţii – să zicem câte doui din fiecare comitat – ni-se 
par cei mai autorisaţi să se pronunţe, adunaţi la un loc, asupra echivocului 
din partid şi să dea direcţia viitoare a luptei noastre naţionale”. Această 
structură naţională propusă de către arădeni schimbă în mod radical 

                                                
52 Ibidem, III, nr. 241, din 18/30 decembrie 1899, pp. 1-2, articolul „Cum să ne 
organisăm!...”, nesemnat, publicat pe toate cele patru coloane ale primei pagini. 
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organizarea de până atunci a Partidului Naţional Român, deoarece se va 
trece de la organizarea pe baze elitiste a acestuia, la organizarea lui pe baze 
democratice. Toţi cetăţenii români cu drept de vot din Ungaria vor alege 
candidaţi naţionali în congregaţiile comitatense, iar dintre aceştia, prin 
delegarea reprezentării, se va alcătui noua structură centrală a Partidului 
Naţional Român. Principiul reprezentării politice este o componentă 
esenţială a discursului politic românesc din perioada postmemorandistă, 
discurs care „se agregă în jurul dezbaterilor de ordin strategic şi 
organizatoric la nivelul conducerii PNR al conflictului dintre vechea 
conducere şi noua generaţie care promovează linia neoactivismului”53. 
Proiectul politic propus de către tribuniştii arădeni la sfârşitul anului 1899 se 
înscrie strategiei acestora de a se impune în fruntea luptei românilor 
transilvăneni pentru cucerirea de drepturi naţionale. La acea vreme, în urma 
alegerilor desfăşurate la 2/14 noiembrie 1898 pentru congregaţia 
comitatului, românii arădeni obţinuseră victorii electorale în 23 de 
circumscripţii, reuşind astfel să propulseze 50 de delegaţi în această 
structură54. Prin urmare, modelul organizatoric propus de ei răsturna din 
temelii poziţia de conducere a grupării de la Sibiu, din jurul lui Ioan Raţiu, 
structură anacronică în condiţiile politice actuale şi nereprezentativă pentru 
marea masă a românilor transilvăneni. „Cine le va tăgădui de pildă capilor 
tuturor comitatelor că au dreptul de a hotărî ceva în numele obştii?” – se 
întrebau tribuniştii arădeni, care pentru a susţine şi mai mult proiectul de 
reorganizare a Partidului Naţional Român pe care-l propun oferă şi 
exemplul ungurilor de dinaintea adoptării dualismului: „până la dualism 
ungurii au fost tari în comitate: au refuzat dări şi recruţi chiar. De ce nu ne-
am folosi şi noi de toate resursele constituţiunei?”55. 
 Prin acest proiect privind reorganizarea Partidului Naţional Român 
pe baze democratice, tribuniştii arădeni îşi pun în valoare şi strategia pe care 
au dezvoltat-o încă de la întemeierea ziarului Tribuna Poporului: 
pătrunderea în popor, „în imediata atingere cu masele”. Cucerind teren în 
cele mai variate categorii şi clase sociale „discursul politic determină 

                                                
53 Doru Radosav, De la Memorand la Marea Unire. Evoluţia discursului politic, în 
Memorandul 1892-1894, Ideologie şi acţiune politică românească, autori: Pompiliu 
Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav şi Toader Nicoară, 
Editura Progresul Românesc, Bucureşti, 1994, p. 297. 
54 Lucian Petraş, Politică şi demers…, pp. 15-16. Vezi şi Tribuna Poporului, II, nr. 210, din 
7/19 noiembrie 1898, p. 3, articolul „Sfârşitul alegerilor comitatense”, nesemnat. 
55 Tribuna Poporului, III, nr. 241, din 18/30 decembrie 1899, p. 2, articol citat. 
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apariţia uzajului popular al politicului şi politica popularului”56. Încă din 
anul 1884, când se întemeia prima „Tribună”, Ioan Slavici şi ceilalţi 
fondatori erau de părere că „numărul e temelia valorii noastre politice, şi 
numai aceia dintre oamenii noştri politici care au acest număr în dosul lor, 
pot, dacă vor, să se impuie şi să-i fie prin aceasta de folos patriei, cât şi 
naţiunii noastre îndeosebi”57. Pornind de aici – majoritatea jurnaliştilor şi 
liderilor de la Arad îşi făcuseră ucenicia politică la „Tribuna” de la Sibiu – 
tribuniştii arădeni propun o deschidere a Partidului Naţional Român către 
popor, astfel încât fiecare dintre românii cu drept de vot să se simtă 
reprezentat la nivelul conducerii locale şi centrale. Această deschidere către 
popor va conduce la erodarea poziţiilor elitei politice tradiţionale. Din acest 
punct de vedere nimeni nu mai putea să le mai stea în faţă în ceea ce 
priveşte dominarea scenei politice a românilor transilvăneni, cel puţin din 
două puncte de vedere: activau într-un comitat majoritar românesc şi aveau 
la dispoziţie ziarul politic românesc cu cel mai mare tiraj din Transilvania.  
 Pentru cei din gruparea arădeană, ultimul an al secolului al XIX-lea a 
reprezentat un an plin de împliniri: au acaparat piaţa publicistică politică 
românească din Banat şi Ungaria, au devenit majoritari în adunarea 
eparhială şi l-au impus ca episcop pe Iosif Goldiş, un apropiat al lor, şi-au 
consolidat poziţia la Institutul Pedagogică-Teologic, iar la sfârşitul anului, 
au pus la punct un proiect îndrăzneţ privind reformarea Partidului Naţional  
Român. În plus, episcopul Iosif Goldiş „l’a chirotesit de protosincel pe 
ieromonahul Vasilie Mangra – dreaptă răsplată celui care atâţia ani de 
când e sfinţit a servit cu dragoste şi credinţă bisericii noastre naţionale”58 
şi, ca un meritat dar de Crăciun, l-a numit şi redactor-responsabil la revista 
„Biserica şi Şcoala”. 
 „Veacul Nou” – cum avea să intituleze Vasile Goldiş editorialul 
primului număr al Tribunei Poporului din anul 190059 - avea să înceapă 

                                                
56 Doru Radosav, op.cit., p. 289, apud: Collovad, A. Sawicki, F., Le populaire et la 
politique”, în „Politix”, Paris, 1991, nr. 13, p. 7. 
57 Tribuna, I, nr. 1, din 14/26 aprilie 1884, p. 1, articolul-program „Cătră publicul român!”, 
semnat: Ioan Bechnitz, particular în Sibiiu, dr. Aurel Brote, directorul băncii de 
asiguraţiune „Transilvania” în Sibiiu, Eugen Brote, proprietar în Sibiiu, Ioan Dusoiu, 
comerciante în Braşov, Diamandi Manole, comerciante şi president al Camerei de comerţ şi 
industrie din Braşov, Simeon Mărginean, avocat în Braşov, dr. Ioan Neagoe, medic în 
Braşov, George B. Popp, fabricant în Braşov, Ioan de Preda, avocat în Sibiiu, Ioan Slavici, 
particular în Sibiiu. 
58 Tribuna Poporului, III, nr. 247, din 28 decembrie/9 ianuarie 1899, p. 2, articolul 
„Crăciunul în Arad”, nesemnat. 
59 Ibidem, IV, nr. 1, din 1/13 ianuarie 1900, p. 1, editorialul „Veacul Nou”, semnat: Vasile 
Goldiş. 
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printr-o campanie de atragere a cititorilor, în sprijinul cărora tribuniştii vin 
cu sfaturi de natură practică. Prim-redactorul Russu-Şirianu publică o serie 
de articole cu caracter economic, prin care-i îndeamnă pe ţărani să se 
asocieze în vederea creşterii productivităţii muncii60. De asemenea, sătenii 
sunt încurajaţi să apeleze exclusiv la avocaţi români, pentru a nu fi înşelaţi 
de către cei străini. Este relatat chiar un caz de la Baraţca61, unde un avocat 
maghiar a înjunghiat un client român. Pornind de la această întâmplare 
nefericită, discursul tribuniştilor devine unul cât se poate de dur: „Români! 
Blestemaţi să fie aceia dintre noi, cari calcă pragul unui avocat 
neromân”62. Dincolo de îndemnul la protecţionism etnic – practicat pe scară 
largă în imperiu – strângerea rândurilor tuturor românilor din comitat în 
jurul fruntaşilor politici devine o strategie politică pe care tribuniştii o 
recomandă din ce în ce mai mult: „Mult se poate face printr’o luptă demnă 
în comitat. Începutul tuturor luptelor este însă la sate. Acolo să se poarte 
bine Românii, şi tari vom fi atunci şi cei din oraşe, tari cu toţii”63. În 
realitate, tribuniştii încearcă să pună în aplicare propriul lor proiect de 
modernizare a Partidului Naţional Român, prin delegarea reprezentării 
politice de jos în sus, de la nivelul satelor, până la nivelul comitatului şi mai 
departe, la nivelul întregii structuri politice naţionale. Sunt un nucleu de 
„idealişti pragmatici” care nu îşi imaginează naţiunea într-un sens negativ al 
termenului, rupt de orice legătură cu realitatea, ci – aşa cum preciza Sorin 
Alexandrescu – „în cel pozitiv, de risc personal, de creaţie intelectuală şi de 
proiect social”, fiind vorba despre o acţiune bine calculată, în interacţiune 
cu diverse alte grupuri sociale64.  
 

Chestiunea naţională  - faţă în faţă cu discursul politic anti-
transilvănean 
 În prima parte a anului 1900 Tribuna Poporului găzduieşte, în 
paginile sale, una dintre cele mai interesante dezbateri în ceea ce priveşte 
discursul politic naţional. De data aceasta promotorii articolelor nu sunt 
intelectualii din redacţia propriu-zisă a ziarului, ci tribuniştii stabiliţi în 
                                                
60 Ibidem, IV, nr. 5, din 9/21 ianuarie 1900, p. 1, editorialul „Însoţirile economice II”, 
semnat: Russu-Şirianu. 
61 Localitate  din Podgoria Aradului, aparţinătoare de comuna Păuliş. 
62 Tribuna Poporului, IV, nr. 9, din 15/27 ianuarie 1900, p. 1, editorialul „O păţanie şi un 
sfat”, semnat: (R.) 
63 Ibidem, I, nr. 14, din 22 ianuarie/3 februarie 1900, p. 1, articolul „Lupta în comitat”, 
nesemnat. 
64 Sorin Alexandrescu, Despre discursul identitar, în „Discursul identitar la români”, 
revista Centrului de excelenţă în stidiul imaginii, „Vizual – nr. I/2007”, editura Tana, 
Bucureşti, 2007, p. 36. 
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România, fie la Bucureşti, fie la Măgurele sau la Găiceana. Tonul îl dă Ioan 
Slavici, care într-un editorial din 10/22 februarie 190065 se plânge de lipsa 
de măsură a cercurilor politice de la Bucureşti şi din Transilvania, care îi 
consideră pe românii ardeleni stabiliţi în România fie „vinituri”, fie 
„trădători”, cum sunt consideraţi Eugen Brote şi ceilalţi memorandişti care 
s-au „exilat” cu ocazia procesului: „…nouă, Românilor ardeleni, care am 
trecut în România, nu ni-se cuvine să luăm parte la vieaţa politică nici 
împreună nu fraţii noştri din România, în mijlocul cărora suntem venetici, 
nici împreună cu fraţii noştri din Ardeal, pe cari i-am părăsit în cele mai 
grele timpuri”. Deşi la începutul editorialului menţionează că el, personal, 
nu se încadrează în nici una dintre ipostazele zugrăvite mai  sus, Ioan 
Slavici îşi încheie discursul într-un ton destul de amar: „…nu mai putem să-
i aducem neamului nostru decât serviciul de a ne îngropa de vii. Trăim şi 
lucrăm mai mult decât cei ce fac gălăgie în sec”.  
 Peste doar două numere, începând cu ziarul din 13/25 februarie 
1900, Eugen Brote publică o serie de nouă editoriale pe marginea 
problemelor legate de „Chestiunea naţională”66, în care nu doar că atinge şi 
problema supusă dezbaterii publice de către Ioan Slavici, dar face o legătură 
foarte interesantă între cei din tabăra Raţiu-Mocioni şi conservatorii 
bucureşteni, ca fiind cei care au lucrat împreună la distrugerea nucleului 
naţional de la „Tribuna” sibiană. Este perioada în care Eugen Brote se află 
la Găiceana, unde se ocupă cu exploatarea moşiei liderului Partidului 
Naţional Liberal D.A. Sturdza67. Pornind, în primul său editorial, de la 
constatarea că „după conferenţa cea mare dela 12/24 iulie 1893 cestiunea 
naţională a luat la noi acasă drumul coborâşului”, Eugen Brote îndreaptă - 
în editorialul al doilea - un atac „apăsat” la adresa comitetului Partidului 

                                                
65 Tribuna Poporului, IV, nr. 27, din 10/22 februarie 1900, p. 1, editorialul „Măsura 
dreaptă”, semnat: Ioan Slavici. 
66 Ibidem, IV, nr. 29, din 13/25 februarie 1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională I”, 
semnat: Eugen Brote; IV, nr. 30, din 15/27 februarie 1900, p. 1, editorialul „Chestiunea 
naţională II”, semnat: Eugen Brote; IV, nr. 31, din 16/28 februarie 1900, p. 1, editorialul 
„Chestiunea naţională III”, semnat: Eugen Brote; IV, nr. 32, din 17 februarie/1 martie 
1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională IV”, semnat: Eugen Brote; IV, nr. 34, din 20 
februarie/4 martie 1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională V”, semnat: Eugen Brote; 
IV, nr. 35, din 22 februarie/6 martie 1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională VI”, 
semnat: Eugen Brote; IV, nr. 36, din 23 februarie/7 martie 1900, p. 1, editorialul 
„Chestiunea naţională VII”, semnat: Eugen Brote; IV, nr. 37, din 24 februarie/8 martie 
1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională VIII”, semnat: Eugen Brote; IV, nr. 39, din 27 
februarie/11 martie 1900, p. 1, editorialul „Chestiunea naţională IX articol final”, semnat: 
Eugen Brote. 
67 Lucian Boia, „Eugen Brote…”, pp. 208-209. 
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Naţional Român din vreme Memorandului, care era chemat înainte de toate 
„să apere interesele politice ale partidului şi naţiunei”, nu să fie preocupat 
pentru „grijile fireşti pentru avere” sau pentru „influenţele oare-care 
străine”. Cât priveşte implicarea liberalilor bucureşteni şi ofertele primite 
din partea lui D.A. Sturdza şi a celorlalţi lideri de la Bucureşti pentru 
plecarea în exil a întregului Comitet Central al Partidului Naţional Român 
împrocesuat în cauza Memorandului, Eugen Brote consideră, în cel de-al 
treilea editorial, că „era un lucru firesc ca fraţii noştri din regat să fie unii 
din cei dintâiu, pe cari i’am găsit alături de noi. Interesul lor pentru causa 
noastră trebuia să devină un interes al statului român şi astfel cestiunea 
română din Ungaria s’a preschimbat foarte repede în chestiunea naţională 
a României”. Nu la fel de firească a fost, în opinia lui Eugen Brote, 
implicarea conservatorilor bucureşteni atunci când l-au susţinut pe Ioan 
Raţiu să „confişte” Tribuna de la Sibiu, ziar care „a devenit de-a dreptul un 
organ al partidului conservator din România.” Mai mult, în penultimul 
editorial, Eugen Brote constată că „nu partidul naţional român, ai cărui 
membri şi representanţi eram, ne acusă că am vândut duşmanului drepturile 
poporului român din statul ungar, ci partidul conservator din regatul 
României ridică această acusă”. 
 Avem de-a face cu o acţiune concertată a tribuniştilor stabiliţi în 
România împotriva conservatorilor de la Bucureşti, aflaţi la guvernare în 
acea perioadă, deoarece în dezbaterea problemelor legate de „cestiunea 
naţională” intervine şi Ilarie Chendi, cel despre care Gala Galaction spunea 
– cu exagerările specifice oricărei biografii postume - că dirijează întreaga 
politică românească din Transilvania: „Ştim din afirmări serioase că acest 
om slăbănog, cu ochii roşii şi cu cioc, ajunsese să răsucească şi să depene, 
cu mâinile lui abile, toate firele politicei naţionaliste din Ardeal”68. 
Începutul colaborării lui Ilarie Chendi cu tribuniştii arădeni şi cu Aradul se 
petrece în primăvara anului 1898, când acesta vine la Tribuna Poporului 
pentru a întări echipa redacţională. Se făcuse remarcat, în perioada 
studenţiei de la Budapesta, prin activitatea deosebită pe care o depusese în 
cadrul societăţii „Petru Maior”, dar şi prin activitatea sa scriitoricească şi 
publicistică. Cuvântarea rostită de către studentul Ilarie Chendi la moartea 
marelui mecena al românilor din capitala Ungariei, Emanuil Gojdu, fusese 
publicată, in extenso, în Tribuna Poporului, ca de altfel în mai toate ziarele 
româneşti din Transilvania. Pelerinajul organizat atunci, la mormântul lui 

                                                
68 Gala Galaction, în Hiena, anul IX, 1920, nr. 12-13, articolul „Fericească-l scriitorii, 
toată lumea recunoască-l”; vezi şi Mircea Popoa, Ilarie Chendi, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1973, p. 287. 
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Gojdu, de către studenţii români budapestani au determinat autorităţile 
maghiare să suspende activitatea societăţii Petru Maior, pe motiv că ar 
produce „agitaţiuni politice”. Până la urmă, Ilarie Chendi şi ceilalţi studenţi 
din conducerea societăţii reuşesc să determine autorităţile din capitala 
Ungariei să renunţe la măsura suspendării acesteia69. Cu barbişonul lui, tip 
Mefisto70, Ilarie Chendi era nelipsit de la întâlnirile studenţilor români din 
Budapesta, localul lui preferat fiind cafeneaua „Mitsek”. Prin urmare, atunci 
când se pune problema întăririi echipei de la Tribuna Poporului în anul 
1898, prim-redactorul Ion Russu-Şirianu nu ezită să-l aducă în redacţie pe 
tânărul Ilarie Chendi, deja cunoscut tuturor prin atitudinea sa românească, 
prin cultura vastă asimilată la Universitatea din Budapesta şi, mai ales, prin 
sprinteneala condeiului. Nu stă prea mult la Arad, deoarece în toamna 
aceluiaşi an trece în România „prin vama cucului”, cum însuşi mărturiseşte 
într-un articol publicat imediat după acest eveniment71. Este angajat imediat 
de către Ioan Bianu ca ajutor de bibliotecar la Biblioteca Academiei 
Române, pe postul lăsat vacant de Septimiu Sever Secula, semn că lucrurile 
fuseseră stabilite încă înainte de plecarea lui Ilarie Chendi la Bucureşti. Stă 
mărturie în acest sens scrisoarea lui Vasile Mangra către Ioan Bianu din 
7/19 septembrie 1898: „Prea stimate domnule, vă rog pentru un tânăr 
inteligent, vicar, foarte deligent şi cu frumoase cunoştinţe, ca să-i faceţi 
undeva loc, şi dacă s-ar putea chiar la Academie, căci sunt sigur vei avea 
plăcere şi bucurie de la dânsul. Tânărul acesta este Ilarie Chendi, care nu 
de voie, că aşa zicând gonit de soarte s-a îndepărtat de la noi”72. Precum se 
vede, Ilarie Chendi pleca la Bucureşti cu recomandări deosebite din partea 
lui Vasile Mangra şi cu asigurarea că trecerea Carpaţilor nu va însemna 
nicidecum o detaşare de gruparea tribuniştilor arădeni. De fapt, într-o 
scrisoare din iunie 1902, pe care i-o trimite de la Bucureşti lui Vasile 
Mangra, pentru a-l felicita pe acesta din urmă pentru alegerea sa în 
demnitatea de Episcop al Aradului, Ilarie Chendi mărturiseşte că „nu mi-a 
fost dat de soarte şi de oameni să pot rămânea în cariera pe care o 
pregătisem, căci în cazul acela – poate – astăzi ţi-aş fi mai aproape şi chiar 
unul dintre braţele de care ai lipsă. Nimeni, ah, nu regretă mai mult ca 

                                                
69 Ilarie Chendi a fost ales la 14 octombrie 1894 cu unanimitate de voturi preşedintele 
comisiei literare a societăţii Petru Maior, iar din anul următor a fost ales şi vicepreşedinte în 
comitetul de conducere a acesteia. (Mircea Popa, op. cit., pp. 27-29). 
70 Asemănarea îi aparţine lui Alexandru Ciura, în Ilarie Chendi şi Şt. O. Iosif. Câteva 
amintiri, în „Gând românesc”, II, 1934, nr. 2, p. 198, vezi şi Mircea Popa,  op. cit., p. 33. 
71 Tribuna Poporului,  II, nr. 177, 20 noiembrie/2 octombrie 1898, p. 2, articolul „Prin 
vama cucului”, nesemnat. 
72 Vasile Mangra, Corespondenţă… , vol. I, p. 74. 
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mine, că nu pot fi de mai mult folos la locul pentru care aveam 
vocaţiune...”73. Evident, Ilarie Chendi se referă la calitatea de ziarist la 
„Tribuna Poporului”. Cât despre faptul că pornea prin vama cucului „gonit 
de soarte”, acest lucru trebuie înţeles şi ca o iminentă apropiere a sorocului 
când junele Ilarie Chendi urma să îmbrace uniforma Împăratului şi să se 
prezinte la oaste, lucru care îl indispunea profund.  
 La Biblioteca Academiei Române de la Bucureşti, Ilarie Chendi 
depune o activitate deosebită. În Istoria sa critică despre literatura română, 
Nicolae Manolescu afirmă că Ilarie Chendi (14 noiembrie 1871 – 23 iunie 
1913) este „întâiul nostru critic profesionist, în sensul modern, la care o 
temeinică formaţie filologică se uneşte cu vocaţia publicistică”74. Este o 
recunoaştere destul de tardivă a meritelor lui Chendi, mai ales dacă avem în 
vedere şi faptul că George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române îi 
„dedică” abia a o jumătate de pagină, cu tot cu biografie: „Ilarie Chendi se 
arată un critic cu destul de serioasă cultură germană şi cu oarecare 
fermitate în atitudini”75. Dar Călinescu îl judecă pe Ilarie Chendi după 
criticile scriitorilor şi gazetarilor contemporani, pe care vajnicul tribunist 
arădean nu i-a cruţat nici pe departe în scrierile sale. Acest tribut postum pe 
care tribunistul Ilarie Chendi îl plăteşte pentru aserţiunile sale cât se poate 
de riguroase din timpul vieţii se manifestă la doar şapte ani după sinuciderea 
sa76, când Eugen Lovinescu îl desfiinţează pur şi simplu într-un portret 
extrem de maliţios din 1920: „Inteligent, dar poate  mai mult vioi, harnic, 
de o hărnicie risipită însă în lucruri mici, de oarecare lectură, deşi-i lipsea 
cu totul fundamentul umanistic şi cultura latină, om de bun gust şi  de bun 
simţ, judicios fără a fi pedant, uşor fără a fi frivol, cu un talent literar ce nu 
l-a împins totuşi până la artă, deşi i-a dat o claritate suficientă, stilist 
întrucât nu i se cunoştea stilul, fără idei directive dar cu intenţii sănătoase, 
cu un indiscutabil curaj intelectual, dizolvat adesea în gest şi paradă, 
agresiv şi temerar până la lipsa de probitate intelectuală - , Ilarie Chendi 
avea destule calităţi spre a se vorbi de dânsul, i-au lipsit totuşi prea multe 

                                                
73 Ibidem, p. 216. 
74 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, 
Editura Paralela 45, 2008, pp. 474-477. 
75 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de Al.Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 638. 
76 Tot Călinescu ne descrie cu lux de amănunte că „suferind de paralizie generală, se 
internă la spitalul Pantelimon, de unde ţinea corespondenţă foarte lucidă, ocupându-se 
suspect de meticulos de toate mărunţişurile gospodăriei, din instinctul de a demonstra 
ordinea spiritului său. La ştirea morţii, de aceeaşi boală, a lui Iosif (Ştefan Octavian Iosif 
n.a.), Chendi sări de pe o fereastră şi muri la 25 iunie 1913”. 
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pentru a-şi marca un loc”77. Această caracterizare cel puţin răutăcioasă îl  
va determina pe Tudor Arghezi să constate că „Din Chendi n-a mai rămas 
decât pulberea şi copita domnului Eugen Lovinescu”78. Referindu-ne la 
critica lui Ilarie Chendi, de cele mai multe ori acesta a încercat să fie 
imparţial, chiar şi atunci când se referea la scriitori cu care nu se lovea în 
păreri sau chiar intrase cu ei în conflict. Chiar însuşi mărturiseşte această 
tendinţă spre imparţialitate atunci când se referă la dramaturgul I.L 
Caragiale:„Nouă, ardelenilor, Caragiale, ca persoană, nu ne e simpatic. 
Ironia lui ne-a lovit adeseori şi pe nedrept. Uneori s-a amestecat şi în 
politica noastră şi a scris prostii fenomenale. Schiţele lui, cu ridiculizarea 
dascălului din Ardeal şi a limbei vorbite de noi, sunt false şi brutale. Dar, 
cu toate acestea, ştim să-l apreciem ca scriitor, să-i admirăm spiritul 
puternic de observaţie şi claritatea frazei. Apreciem în el pe artistul, pe 
scriitorul dramatic”. 
 Ilarie Chendi publică în numărul din 29februarie/13 martie 1900 al 
Tribunei Poporului editorialul „S-a închis campania în chestiunea 
naţională?”79, în care critică atitudinea ziarelor conservatoare din Bucureşti 
– în speţă „Epoca” din 30 ianuarie 1900, pe care o şi citează – care 
abordează problematica românilor din Transilvania fără ca măcar să o 
înţeleagă. Însă, mult mai aplicat pentru lămurirea „cestiunii naţionale” este 
articolul pe care Ilarie Chendi îl publică în numărul din 22 ianuarie/3 
februarie 1900, intitulat „D-l Haşdeu despre noi”80. Ilarie Chendi porneşte 
de la un articol publicat de Bogdan Petriceicu Haşdeu în ziarul „Epoca” din 
Bucureşti – pe fondul unor mai vechi dispute între Bogdan Petriceicu 
Haşdeu şi Titu Maiorescu -  în care acesta spune: „Terminând, declar că m-
am mărginit cu tot dinadinsul a vorbi numai şi numai despre regatul 
României. E permis unui francez, când îl preocupă organismul Franţei, de-
a nu avea în vedere Belgia cea franceză sau cantoanele cele franceze ale 
Helveţiei. Negreşit sunt legitime şi foarte frumoase  simpatiile şi simfoniile 
între Paris, Bruxelles şi Geneva, dar nu e deloc necesară solidaritatea 
politică între ele. Sub raportul exclusiv cultural, fără îndoială, un Jean-
Jacques Rousseau este o glorie naţională a tuturor francezilor. Al nostru al 

                                                
77 Nicolae Manolescu,  op. cit., p. 477. 
78 Ibidem. 
79 Tribuna Poporului, IV, nr. 40, din 29 februarie/13 martie 1900, p. 1, editorialul „S-a 
închis campania în chestiunea naţională?”, semnat: (***) - trei asteriscuri în formă de 
piramidă, asteronim cunoscut al lui Ilarie Chendi.. Vezi Mircea Popa, Ilarie Chendi…, p. 
386. 
80 Tribuna Poporului, IV, nr. 14, din 22 ianuarie/3 februarie 1900, p. 1, editorialul „D-l 
Haşdeu despre noi”, semnat: (***). 
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tuturor românilor este un Şincai. Dar când un frate de dincolo va cere de la 
noi să împărtăşim certele şi patimile lor de acolo, sau se va apuca a ne 
învenina cu teoriile lui Schopenhauer, sau va pretinde a fi mai român, sau 
mai deştept decât noi ăştia, o ! atunci să ne slăbească”.  
 După ce Chendi afirmă că „oricine citeşte acest pasagiu vede că el 
se referă la numitul antagonist al d-lui Haşdeu” (este vorba despre Titu 
Maiorescu, pe care-l numeşte mai sus n.a.), vine cu precizarea că „d-l 
Haşdeu ar putea fi în măsură a şti că d-l Maiorescu arareori a fost de acord 
cu fraţii săi de aici”. Mai mult, tribunistul Ilarie Chendi este de părere că 
„ceea ce face d-l Haşdeu nu mai e greşeală politică – căci simţul politic i-a 
lipsit întotdeauna – dar e şi un păcat naţional. Conştiinţa unităţii noastre 
etnice este o falnică cucerire a acestui veac, şi cel ce vrea să o întunece în 
noi, prin aţâţarea urei şi a neînţelegerii între fraţi e un nevrednic, oricine ar 
fi, om sau spirit81. În final, Ilarie Chendi vine cu modelul lui Mommsen, pe 
cale îl propusese cititorilor ziarului Tribuna Poporului şi cu ocazia seriei de 
articole „Germania jună”: „Altfel vorbesc spiritele de elită cătră fracţiunile 
neamului lor. Aşa, de pildă, bătrânul Mommsen a vorbit şi el anul trecut 
cătră conaţionalii săi germani din Austria. Dar nu i-a certat, nu i-a 
ameninţat, nu le-a trimis picuri de otravă ca nouă magul de la Câmpina, ci 
cuvinte de încuragiare le-a trimis, apel la luptă pentru îndeplinirea operei 
de unitate naţională şi culturală”. 
 Însă, de departe cel mai acid discurs politic propus de către Ilarie 
Chendi la adresa scriitorilor şi oamenilor politici de la Bucureşti care se 
pronunţau împotriva favorizării în vreun fel a românilor din Transilvania 
care s-au stabilit la Bucureşti este conţinut în seria de editoriale ce poartă 
numele „Curentul anti-transilvănean”82. Faptul că exista, într-adevăr, un 
curent anti-transilvănean în presa bucureşteană a vremii este dovedit, fără 
putinţă de tăgadă, de citatele pe care tribunistul Ilarie Chendi le oferă, cu 
acribia cercetătorului şi criticului literar, în susţinerea argumentaţiei sale. Pe 

                                                
81 Puţin mai în faţă, Chendi precizează că „Îmi aduc aminte că basarabeanul – Bogdan 
Petriceicu Haşdeu  n.a. – a mers până în a declara că în politică preferă a vota cu 
socialiştii, decât cu un Maiorescu”. 
82 Tribuna Poporului IV, nr. 42, din 2/15 martie 1900, p. 1, editorialul „Curentul anti-
transilvănean I”, semnat (***); IV, nr. 44, din 5/18 martie 1900, p. 1, editorialul „Curentul 
anti-transilvănean II”, semnat (***); IV, nr. 45, din 7/20 martie 1900, p. 1, editorialul 
„Curentul anti-transilvănean III”, semnat (***); IV, nr. 46, din 8/21 martie 1900, p. 1, 
editorialul „Curentul anti-transilvănean IV”, semnat (***); IV, nr. 49, din 12/25 martie 
1900,  p. 1, editorialul „Curentul anti-transilvănean V”, semnat (***); IV, nr. 50, din 14/27 
martie 1900, p. 1 editorialul „Curentul anti-transilvănean VI”, semnat (***); IV, nr. 51, din 
16/29 martie 1900, p. 1, editorialul „Curentul anti-transilvănean VII – articol final”, 
semnat (***). 
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de altă parte, exista şi o competiţie destul de dură între scriitorii români din 
Bucureşti, indiferent de ce parte a Carpaţilor au văzut  lumina zilei, 
competiţie care s-a amplificat apoi şi în ceea ce priveşte discursul politic. 
Duiliu Zamfirescu şi Alexandru Macedonski, două condeie de maximă 
anvergură, se vor implica şi ei în această dispută, primul scriindu-i chiar lui 
Titu Maiorescu că „gaşca transilvăneană trebuie spartă cu orice preţ”83. În 
studiul său despre „Curentul anti-transilvănean” (I), Ilarie Chendi porneşte 
de la cristalizarea conştiinţei naţionale la popoarele europene în secolul al 
XIX-lea: „Conştiinţa unităţii de rasă este una dintre cele mai măreţe 
cuceriri a popoarelor în veacul al XIX-lea. Ea s-a deşteptat în chiar toiul 
mişcărilor revoluţionare din zorile acestui veac. Când Napoleon dărâma 
graniţele dintre singuratecele ţări şi liniile de demarcaţiune dintre popoare; 
când deosebirile de rasă erau ameninţate a fi şterse de principiul 
cosmopolitismului napoleonist, conştiinţa individualităţii etnice s-a ridicat 
ca o reacţiune firească şi a izbutit în sfârşit a triumfa asupra principiului 
distrugător”. Prefaţând conţinutul celui de-al doilea articol - în care se 
referă la patriotismul local ca la unul dintre cele mai mari pericole ce stau în 
faţa dezvoltării conştiinţei naţionale – Ilarie Chendi dă exemplul istoricului 
german Treitscke, cel care nu reuşise să-l înduplece pe tatăl său, saxonul 
Treitscke senior, despre utilitatea şi necesitatea unificării Germaniei: „Tatăl 
său, bătrânul Treitscke, era funcţionar de stat în Saxonia şi din motive de 
patriotism local era mare adversar al ideii de contopire a provinciilor 
germane într-un singur stat. Iar când fiul Treitscke a scris celebra sa 
istorie, în care face apel la toate ţările germane de a se uni sub sceptrul 
Prusiei, bătrânul a izbucnit în plâns şi a voit să izgonească pe fiul său din 
casă, ca pe un rătăcit, care nu ţine la patria sa…”. Însă, făcând o paralelă 
între germanul prusian şi germanul austriac, Ilarie Chendi evidenţiază cele 
două mijloace de expresie ale unităţii germane: unitatea culturală şi unitatea 
politică, pangermanismul. Ajungând la „rasa latină”, Chendi apreciază că 
inclusiv unitatea culturală este un ideal prea îndepărtat: „…toată conştiinţa 
unităţii de rasă la popoarele latine se reduce la marginile strict 
internaţionale, sau cel mult la câteva manifestaţiuni platonice pe la diferite 
congrese, în cari din când în când se mai accentuează uşor de tot ideea 
unităţii rasei latine”. 
 Deosebit de interesantă este opinia sa referitoare la conştiinţa unităţii 
naţionale a românilor şi la dezvoltarea în timp a acestei idei. Dar, ca să nu 
                                                
83 Este vorba despre anul 1903, când Academia Română premiază lucrarea lui Ioan Slavici 
„Din bătrâni”, în detrimentul lucrării lui Duiliu Zamfirescu „În război”. La acea vreme, 
însă, preşedintele Academiei Române era chiar prietenul tribuniştilor arădeni, liderul 
Partidului Naţional Liberal D.A. Sturdza. 
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existe nici un dubiu, localizează apariţia ideii de conştiinţă naţională 
exclusiv în Transilvania: „La poporul nostru românesc, conştiinţa unităţii 
naţionale a fost deşteptată de învăţaţii transilvăneni Şincai şi Maior. După 
ei a dus ideea marele apostol George Lazăr şi a sădit-o în pământul fertil al 
României”. Dacă, asemenea tribuniştilor, Ilarie Chendi susţinea ideea că 
soarele tuturor românilor doar la Bucureşti răsare, le recomandă 
„regăţenilor” să nu uite că soarele Apusului este mult mai puternic decât 
soarele Fanarului şi că Ardealul a adus, prin Viena, Berlin şi Budapesta, 
lumina şi pe malurile Dâmboviţei. Mai departe, Ilarie Chendi urmăreşte 
parcursul în timp a ideii de unitate naţională: unirea politică a principatelor 
române din anul 1859, înfiinţarea Academiei Române la 1867, iar spre 
sfârşitul veacului, apariţia Ligii culturale pentru unirea tuturor românilor. Şi 
cu asta, unitatea naţională şi culturală pare pusă la locul ei, ajungând chiar 
„la un grad nemaiatins în istoria poporului român atât de bogat în lupte 
fratricide”. Cât despre ideea unităţii politice, Ilarie Chendi este cât se poate 
de ferm: „Ideea unităţii politice adevărat că n-a găsit intrare în conştiinţa 
noastră. Aşa-zisul „daco-românism” este lansat de adversarii noştri din 
cauze bine cunoscute. Nici cei mai temerari politicieni sau istorici români 
de astăzi nu-l susţin sau îl socotesc cel puţin ca intempestiv. Motivele rezidă 
în convingerea generală că pentru a crea un stat unitar român suntem un 
popor prea mic, iar pe de altă parte, unitatea politică nu este nicidecât o 
necesitate imperativă pentru a ne putea dezvolta în direcţie culturală şi 
naţională, adică în cele două direcţii cari condiţionează viitorul unui neam. 
În marginile teritoriale de astăzi şi în raporturile de reciprocitate la cari au 
ajuns toate fracţiunile poporului nostru, acea dezvoltare poate să se 
efectueze în mod unitar, renunţând chiar cu desăvârşire la ideea unităţii 
politice”. Negru pe alb! 
 În cel de-al doilea articol Ilarie Chendi se referă la „cari anume 
pericole pot să ameninţe cu întunecare acea conştiinţă, care trebuie să fie 
temelia viitorului nostru ?” Imediat, în rândurile următoare, Chendi dă şi 
explicaţia: „Întâiul pericol există inerent firii noastre. E o însuşire proprie 
românului de pretutindeni, un defect ce se numeşte „patriotism local”, o 
tendinţă inconştientă spre diminuarea unităţii, spre secesiune”. Aici, ideile 
lui Iarie Chendi coincid  cu cele ale lui Vasile Goldiş, viitorul secretar al 
consistoriului arădean criticând de asemenea pericolul ataşamentului 
regional. Un alt pericol la adresa unităţii noastre naţionale îl reprezintă – în 
opinia lui Ilarie Chendi – „elementele streine cu cari trăim împreună”. Însă, 
ardeleanul Ilarie Chendi nu se referă neapărat la maghiari, despre care „ştim 
că avem de-a face cu un adversar făţiş, declarat, cu un adversar istoric” şi 
împotriva cărora ştim cum să luptăm. „Din nefericire însă o droaie de alte 
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elemente streine mai ameninţă tendinţele noastre de unitate naţională şi 
culturală... Tactica acestor elemente streine – cari nouă, românilor de aici, 
ne sunt cunoscute mai mult din scrierile lui Eminescu – se observă 
consecvent. De câte ori un curent puternic şi ideal  ne uneşte pe toţi românii 
la un loc, ele tac pitulate sau cel mult simulează o afecţiune, pentru a nu fi 
notă discordantă. Aşa au făcut în timpul ultimelor noastre mişcări 
naţionale. Când însă ne găsim în o epocă de puţină coeziune, elementele 
streine ies la iveală, se pornesc pe pescuite, încearcă muncă de şobolani, o 
subminare a bunei înţelegeri între noi. Străinii aţâţă pasiunile, asmuţă pe 
unii împotriva altora, îndepărtează pe români de la îndatoririle lor 
naţionale şi tind a perverti cele mai elementare principii de cari se leagă 
viitorul nostru comun”. 
 Un alt pericol îl reprezintă cosmopolitismul, produs de aceiaşi 
„străini”: „Străinii au produs prin ziaristică şi prin literatură un curent de 
veleităţi internaţionale în România. Dată fiind libertatea presei pe de-o 
parte, nemulţumirile agrare pe de alta, acest curent va continua a rămâne 
un pericol capital pentru interesele românismului, dacă străinii nu vor fi 
puşi de timpuriu la carantină”. 
 În fine, un ultim pericol vine tocmai din partea conducătorilor 
politici: „Şi va mai fi ameninţată conştiinţa unităţii noastre totdeauna 
atunci când conducerea poporului, la noi, în regat, sau în oricare altă 
parte, va fi pusă în mâini nechemate. Când se întâmplă – şi cărui popor nu i 
se întâmplă? – ca neputincioşi, speculanţi sau şarlatani să pună mâna pe 
cârma politică şi naţională; când conducerea culturală încape pe mâinile 
unor obscuranţi şi agramaţi, evident că nimeni din acest soi de diriguitori ai 
destinelor unui popor nu se va putea avânta până la adevărata concepţiune 
a ideii unităţii de rasă”. 
 Abia începând cu cel de-al treilea articol Ilarie Chendi abordează, 
făţiş, tema curentului anti-transilvănean, pornind de la convingerea că 
românii ardeleni sunt singurii vinovaţi de această stare de lucruri: „Cauza 
acestui curent suntem în primul rând noi înşine...Îndată ce luptele noastre 
au apucat-o spre declin – şi încă fără a fi ajuns la vreo izbândă potrivită – 
adversarii noştri s-au ridicat puhoi şi şi-au început acţiunea”. În discursul 
său, tribunistul Ilarie Chendi scoate în evidenţă practica conservatorilor de 
la putere, care îi consideră pe românii din Transilvania ca fiind străini din 
punct de vedere legal în România, dacă nu s-au naturalizat: „Aceia deci cari 
din motive încă puţin clare forţează să stabilească cetăţenia juridică drept 
condiţie pentru românii din orice provincie, pentru ca să poată beneficia de 
drepturile ce le acordă simpla calitate etnică, lucrează în direcţie străină şi 
de concepţia istorică a românismului, şi de „constituţia României”, dar mai 
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ales împotriva ideii unităţii noastre naţionale şi culturale. E trist când, în 
loc de a se dărâma barierele dintre român şi român, ele se înmulţesc”. 
 Cel de-al patrulea articol din seria curentului anti-transilvănean este 
dedicat presei. Chendi sesizează faptul că acest curent anti-transilvănean „a 
luat proporţii mari după ce s-a înfiinţat ziarul „România jună” la 
Bucureşti”, ziar la care sunt angajaţi şi câţiva transilvăneni în conducerea 
acestuia şi care se ghidează după următoarele „principii esenţiale: 
naţionalismul, dinasticismul, susţinerea şi apărarea credinţei şi a armatei 
naţionale.” De cealaltă parte a baricadei se găsesc ziarele „blestemătorilor 
neamului”, pe care Ilarie Chendi le asociază, pentru exemplificare, cu 
numele patronilor acestora: „directorul „Adevărului” se numeşte 
Rubinstein, al „Epocii”, Pisanis, al „Dreptăţii”, Ranetti, al ziarului francez 
„La Roumanie”, Papamihalopulos, iar al „Antisemitului”, Gongopulos”. 
Mai ales din acesta din urmă, Chendi citează copios: „Aici (în România n.n.) 
au găsit nişte fraţi buni, cari nu i-au întrebat nici ce au făcut, nici de ce au 
venit; le-au dat casă şi masă, subvenţii şi slujbe grase. Luaţi corpul 
didactic, Academia, bibliotecile, ministerele şi veţi vedea că sunt 
literalmente împănate cu transilvăneni... Când s-au văzut atât de bine 
primiţi, când şi-au văzut traiul asigurat, au crezut că aveau un drept 
necontestat la aceasta şi în loc să ne arate recunoştinţă pentru frăţeştile 
noastre binefaceri, s-au socotit  datori să ne considere ca pe nişte vaci de 
muls...Deşi de acelaşi sânge, de acelaşi neam cu noi, românul din Ardeal 
are altă structură sufletească decât a celui de aici. Pe când românul de aici 
e bun, milos, iertător şi primitor – românul din Transilvania, „mocanul” 
cum îi zice săteanul, e rău, plin de fiere, egoist, vindicativ, rău şi trufaş...”. 
Sunt – trebuie să recunoaştem – cuvinte grele, scrise cu patimă, ceea ce îl 
determină pe Ilarie Chendi să reacţioneze: „Streini vor fi ei, faliţi morali 
încă pot fi, răi şi fără nici un respect pentru neamul românesc sunt fără 
îndoială. Dar cum se face de sunt un cor întreg ? Cum de nu sare nici unul 
din celelalte ziare – căci, slavă Domnului,  mai sunt şi ziare serioase în 
Bucureşti – pentru a combate acest strident cor de brotaci veninoşi ?... E 
clar că curentul vrăşmaş ideii de unitate este în plină dezvoltare, că în 
fruntea lui merg străinii şi că nu întâmpină rezistenţa necesară”.  
 Culmea curentul anti-transilvănean se manifestă – este de părere 
Ilarie Chendi în cel de-al cincilea articol din acest studiu – chiar printre 
„părinţii patriei”, adică în Parlamentul de la Bucureşti, care respinsese de 
curând o iniţiativă legislativă ce facilita acordarea cetăţeniei pentru românii 
din Transilvania. Mai departe, Ilarie Chendi citează, în acest sens, 
„argumentaţia” acestei respigeri – cu 46, la 36 de voturi – din Monitorul 
oficial, interpelarea cu pricina aparţimându-i deputatului Nicolae Nicorescu: 



 142

„D-lor deputaţi! De câte ori este vorba de recunoaşterea naţionalităţii 
românilor născuţi în ţări străine, ne gândim în primul rând la românii din 
Transilvania, pentru că de acolo şi vin cei mai mulţi. Or, d-lor, cunoaşteţi 
ce gravă şi ce temeinică obiecţiune se poate ridica contra acestei mari 
năvăliri de transilvăneni în ţară la noi. Migraţia aceasta continuă, mereu 
crescând, poate deveni vătămătoare intereselor naţionale ale neamului 
nostru...”. 
 Un alt vorbitor pe „argumentaţia” căruia s-a respins înlesnirea 
acordării cetăţeniei pentru românii din Ardeal a fost deputatul Constantin 
Popovici, pe care Ilarie Chendi îl citează în continuare: „D-lor deputaţi, este 
netăgăduit că poporul român este cel mai ospitalier din toate popoarele din 
lume. Ospitalitatea a ajuns aşa departe la noi, încât a devenit un pericol 
pentru ţara românească...”. În finalul articolului, Ilarie Chendi constată cu 
tristeţe că doar un singur ziar din Bucureşti a sărit în apărarea românilor 
transilvăneni: „Apărarea naţională”… 
 Ultimul articol este rezervat concluziilor: „Dar totuşi e necesar ca să 
mai spunem câteva vorbe acelora cari conduc curentul, şi pe urmă să 
tragem câteva concluzii practice pentru noi – căci în orice rău zace şi o 
învăţătură”. Cele „câteva vorbe” sunt repartizate de către aprigul Ilarie 
Chendi, cât se poate de judicios, celor două categorii de anti-transilvăneni: 
„streinii” şi „românii lipsiţi de avânt naţional”. Dar, să le luăm pe rând.  
 „Cei mai înverşunaţi sunt streinii, cari văd în transilvăneni o forţă 
puternică a românismului şi, în consecinţă, tind la slăbirea acestor forţe. 
Pentru ca aceşti streini să vază cari sunt legăturile noastre cu fraţii din 
România – îi poftim să deschidă istoria neamului nostru. Să se oprească 
apoi la pagina pe care este scris numele lui George Lazăr. Aici străinii vor 
vedea că rolul lor în România a încetat atunci când George Lazăr a învins 
asupra dascălului grec Veniamin de la Schitu-Măgureanu. Duhul 
deznaţionalizării atunci a fost izgonit şi el nu va mai reînvia, oricât s-ar 
sforţa rămăşiţele lui Veniamin... Şi invităm mai departe pe nepoţii lui 
Veniamin, cari astăzi, graţie libertăţilor din ţară, au voie să scrie injurii la 
adresa noastră – să citească cel puţin scrisoarea lui Eliade Rădulescu către 
românii din Brussa, şi vor vedea clar ce deosebire este între noi şi d-alde 
Papamihalopulos; vor vedea – desigur nu fără scrâşnirea dinţilor – că 
puternice şi indisolubile sunt legăturile între noi şi fraţii noştri mai mari – 
chiar şi fără a mai lua de bază legătura elementară de sânge, care ea 
singură ar trebui să fie suficientă pentru a curma o dată pentru totdeauna 
păcătoasele agresiuni ale străinilor. Atât pentru străini” 
 Vorbind despre „românii lipsiţi de avânt naţional”, Ilarie Chendi 
este cât se poate de optimist: „nu ne vine a crede că cei ce acum câţiva ani 
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ne strigau „Osana !” pe străzile Bucureştiului să rostească acum cu deplină 
conştiinţă şi convingere: „Răstigniţi-i !”. Însă, atunci când vine vorba 
despre chestiunea naţională şi culturală, Ilarie Chendi devine intransigent şi 
răspicat: „chestiunea naţională şi culturală este a românilor de 
pretutindeni. Noi nu ne amestecăm în politica fraţilor din regat, precum nici 
ei n-au ce căuta într-a noastră, decât cel mult prin sfaturi binevoitoare, 
atunci când le cerem. Dar, când e vorba de lucruri comune, de naţionalism 
şi cultură, aici fiecare îşi are drepturi şi îndatoriri egale. Şi, prin urmare, ne 
zace în drept a cere încetarea unei politici nenaţionale a fraţilor noştri, care 
se manifestă în curentul antitransilvănean, curent care ne zguduie adânc 
situaţia de aici. Acesta e răspunsul nostru în principiu”. Totuşi, având în 
vedere că puterea politică de la Bucureşti era deţinută în acel moment de 
conservatori, tribunistul Ilarie Chendi nu-şi poate stăpâni pana şi încheie: 
„Iar pe de altă parte şi acest curent va înceta, căci sângele apă nu se face, 
şi în România opinia publică şi fruntaşii conducători se schimbă, din 
norocire, destul de iute”. 
 Probabil că am exagerat cu utilizarea prea multelor citate în ceea ce 
priveşte analiza discursului politic propus de către Ilarie Chendi în paginile 
Tribunei Poporului, însă redutabilul scriitor, critic literar şi ziarist a supus 
dezbaterii publice o temă deosebit de importantă referitoare la dezbaterea 
problemei naţionale de-o parte şi de cealaltă a Carpaţilor. Tribunistul Ilarie 
Chendi nu putea face rabat de la chemarea sa de „a face educaţie 
cetăţenească şi naţională prin intermediul presei”, deoarece era convins că 
„nu calitatea sau cultura singuraticilor indivizi determină gloria acestor 
vremi, ci cantitatea, lăţimea culturii în mulţime”84. 
 În faţa acestei avalanşe de editoriale dedicate „cestiunii naţionale” 
puse în pagină de către „exilaţii” din România, dar mai ales în faţa acuzelor 
făcute la adresa Comitetului Partidului Naţional Român din vremea 
procesului Memorandului de către Eugen Brote, gruparea de la Sibiu din 
jurul „presidentului” Ioan Raţiu nu putea să rămână fără replică. Aşa se face 
că, în „Tribuna” de la Sibiu din 11/24 martie 1900 citim următoarea 
precizare: „Noi ţinem, că precum pungaşul nu este chemat să critice 
onestitatea, sau laşul să ţină conferinţă despre eroism, tot aşa nici 
dezertorul nu e chemat – şi noi îi denegăm dreptul, - de a face pe 
judecătorul în ce priveşte modul cum e purtată lupta din partea celor ce 
credincioşi rămaşi steagului, stau şi astăzi în ploaia de gloanţe…”. Aluzia 
la „dezertarea” lui Eugen Brote fiind mai mult decât evidentă, tribuniştii 

                                                
84 Mircea Popa, Ilarie Chendi…, p. 264. 
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arădeni publică şi ei o replică pe măsură: „Dar Aurel C. Popovici, de care 
vă folosiţi contra noastră, nu e întâiul trecut în România?”85. 
 Cât despre Aurel C. Popovici, autorul „Replicii” era preocupat la 
acea vreme cu gazetăria, muncind din răsputeri la impunerea pe piaţa 
bucureşteană şi naţională a ziarului „România Jună”86, pe care-l lansase pe 
2 decembrie 1899. Deşi pornise „într-o atmosferă de renaştere naţională sub 
toate raporturile” – cum avea să relateze mai târziu Onisifor Ghibu87 - ziarul 
va avea o viaţă destul de scurtă, dispărând din viaţa publicistică la 9 
octombrie 1900. Bucurându-se de susţinerea a numeroşi scriitori români 
contemporani88, ziarul a fost monitorizat şi de către criticul şi tribunistul 
Ilarie Chendi, care constată că Aurel C. Popovici şi-a schimbat poziţia pe 
care o avusese înainte faţă de liderul naţional-liberalilor bucureşteni, D. A. 
Sturdza, pe care-l acuzase că, laolaltă cu Eugen Brote şi cu tribuniştii de la 
Arad „trădaseră” cauza naţională. Surprins de această schimbare de optică, 
Ilarie Chendi trimite o corespondenţă în Tribuna Poporului despre un 
material apărut în „România Jună”, în care se relatează, elogios, despre un 
discurs rostit de către D. A. Sturdza la o reuniune liberală din Bucureşti, 
trăgându-se concluzia că „Dl. Sturdza a dovedit că este un om superior şi un 
bărbat de stat în toată puterea cuvântului”. Fireşte, Ilarie Chendi nu scapă 
ocazia şi, la finalul articolului, se întreabă: „reproduce-vor oare confraţii de 
la Sibiiu părerile d’acum ale dlui Popovici?”89. La dispariţia „României 
June”, Ilarie Chendi va sări în sprijinul lui A. C. Popovici şi va critica 
poziţia ziaristului Hans Krauss de la „Pester Loyd” – „omul de încredere al 
actualului şef de cabinet P.P.Carp” – care aprecia că „dispariţia României 
June e o dovadă absolută că opinia publică din România respinge în modul 
cel mai categoric pe toţi conaţionalii imigranţi din Ungaria, cari ar voi să 
creieze o directivă în viaţa  publică de aici”90. În faţa acestor păreri, Ilarie 
Chendi încheie succint, dar ferm: „E rândul nostru să opunem resistenţă”. 

                                                
85 Tribuna Poporului, IV, nr. 50, din 14/27 martie 1900, p. 1, articolul „Foarte bine…”, 
nesemnat. 
86 Vasile Crişan, Aurel C. Popovici (1863-1917), Editura „ALTIP” Alba Iulia, 2008, pp. 
206-208. 
87 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură, Editura „Dacia”, Cluj-
Napoca, 1981, p. 128. 
88 I. L. Caragiale, George Coşbuc, Nicolae Iorga, Ion Gorun, G. Bogdan-Duică, C. 
Rădulescu-Motru, Alexandru Vlahuţă, A. C. Cuza etc. Vezi: Vasile Crişan, op .cit., p. 207. 
89 Tribuna Poporului, IV, nr. 53, din 18/31 martie 1900, p. 2, articolul „O cuvântare 
demnă”, nesemnat. 
90 Ibidem, IV, nr. 203, din 31 octombrie/13 noiembrie 1900, p. 2, articolul „România Jună”, 
semnat:(***). 
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 Mult mai sumbru vede însă lucrurile Ioan Slavici, care în editorialul 
intitulat, sugestiv, „Români străini” constată cu amărăciune că „lucru trist e 
că nici Ardelenii nu mai au încredere în oamenii politici ai României, nici 
oamenii de stat ai României nu mai pot să întâmpine cu inima deschisă pe 
fraţii din Ardeal. Eară noi, Ardelenii stabiliţi în România, trebuie să stăm 
ruşinaţi la o parte, dacă avem câtuşi de puţin simţământ de dignitate”91. 
 Alături de impetuozitatea lui Ilarie Chendi şi de tonul mai amar al lui 
Ioan Slavici, Septimiu Albini intervine cu o excelentă relatare despre 
discursul de recepţie de la primirea în Academia Română a lui Nicolae 
Popea, episcopul Caransebeşului, din data de 12/26 martie 1900. După ce 
fusese o perioadă îndelungată membru corespondent al distinsului for 
academic român, episcopul Nicolae Popea era primit ca „membru activ sub 
augusta preşedinţie a Majestăţii Sale Carol I…O mare naţiune şi 
nedespărţită în ceea ce priveşte limba, tradiţiile şi cultura sa naţională, dela 
Tisa până la Nistru, din Maramureş până la Marea-Neagră”92. „Viitor de 
aur Românimea are!” – avea să-şi încheie minunatul său discurs politic 
Septimiu Albini. Iată că apare în discursul politic al lui Septimiu Albini şi 
paradigma românească a „spaţiului etnic” dintre Tisa şi Nistru93, oferită de 
Eminescu în poezia „Doina”, apărută în 1883, la Iaşi, cu ocazia dezvelirii 
statuii lui Ştefan cel Mare94. 

                                                
91 Ibidem, IV, nr. 56, din 22 martie/4 aprilie 1900, p. 1, editorialul „Români străini”, 
semnat: Ioan Slavici. 
92 Ibidem, IV, nr. 53, din 18/31 martie 1900, p. 1, editoriaul „P.S. Sa Episcopul Popea în 
Academia Română”, semnat: S. Albini. 
93 Valer Moga, Naţiunea în discursul politic românesc din Transilvania anului 1918, în 
„Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul Primului Război Mondial”, 
coordonatori: Valer Moga, Sorin Arhire, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj-Napoca, 2009, pp. 67-69. 
94 Idem, pp. 68-69: Această temă va fi prezentă din ce în ce mai mult în discursul politic 
românesc, pe ambele versante ale Carpaţilor. Barbu Ştefănescu Delavrancea scria în 1915: 
„Luaţi un copil de mână, duceţi-l de la Dunăre şi Mare până pe ţărmurile Tisei, din sat în 
sat şi întrebaţi-l: unde e şi cum ar zice locului pe care-l calcă? Şi vă va răspunde: nu ştiu 
cum se cheamă satul acesta, dar ştiu că pretutindeni pe unde m-ai dus, unde s-a vorbit 
româneşte, este pământul patriei mele, este patria mea.” (Vezi: Barbu Delavrancea, 
„Cestiunea naţională”, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, p. 113.). 
Acelaşi discurs îl folosea şi Vasile Goldiş în anul 1918: „Dimpotrivă, teritoriul dintre 
Nistru, Tisa şi Dunăre constituie cea mai ideală unitate economică, aproape autarhie. 
Bucăţirea trupului românesc a  fost act de barbarie”. (Vezi: 1918 la români: Documentele 
Unirii, X, p.279). Sau, la George Călinescu în 1938: „Eminescu în Bucovina, Hasdeu în 
Basarabia, Bolintineanu în Macedonia, Slavici la graniţa de vest, Coşbuc şi Rebreanu în 
preajma Năsăudului, Maiorescu şi Goga pe lângă Oltul ardelean sunt eternii noştri 
păzitori ai solului veşnic”. (Vezi: G.Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până 



 146

De la autonomia teritorială, la autonomia naţională. Preocupări 
pentru revizuirea programului politic de la 1881 
 Referindu-se la gânditorul politic Simion Bărnuţiu şi la discursul 
acestuia rostit în catedrala Blajului, în acea memorabilă zi de 2/14 mai  
1848, academicianul Camil Mureşan făcea o inspirată comparaţie cu 
Thomas Carlyle, „cel care a spus că mulţimile sunt asemenea unor uriaşe 
stive de lemne, iar omul mare este fulgerul ce cade asupră-le şi le aprinde. 
Aşa a fost Simion Bărnuţiu, în acea zi inspirată de 2/14 mai 1848”95. 
Această primă expresie coerentă a unei doctrine politico-naţionale 
româneşti96, reprezentată prin discursul lui Simion Bărnuţiu, avea să fie 
reluată şi dusă mai departe de către Vasile Goldiş în cunoscuta-i „scrisoare 
politică” pe care o publică în ziarul din 22 aprilie/5 mai 1900.97 Pornind de 
la faptul că Sever Bocu – viitor redactor şi apoi prim-redactor al Tribunei 
Poporului -  candidase fără succes la alegerile dietale din cercul Lipovei, iar 
o parte dintre locuitorii oraşului îi propuseseră această candidatură şi lui 
Vasile Goldiş, acesta din urmă îi trimite medicului Aurell Halic din 
Lipova98 o scrisoare în care face o minuţioasă şi competentă analiză a 
momentului politic în care se găseau românii din Imperiu la acea vreme. În 
analiza sa, Vasile Goldiş porneşte tocmai de la textul bărnuţian şi de la ideea 
că „deja Adunarea naţională de pe Câmpia Libertăţii a cerut autonomia 
naţională a tuturor românilor de sub sceptrul habsburgic.” Mai departe, 
Vasile Goldiş combate prăfuita teză  a separatismului ardelenesc99, 
promovată cu atâta vervă de către pasiviştii sibieni până atunci, propunând 
autonomia naţională a tuturor românilor din Monarhie: „…nu sunt amic al 
autonomiei transilvane. Noi cerem autonomie naţională, nu autonomie 
teritorială; autonomia Transilvaniei însemnează dezmembrarea trupului 
românesc şi aceasta va să zică slăbirea naţiei româneşti. Ce-mi trebuie 
autonomia Transilvaniei, dacă am autonomia naţională a tuturor românilor 
din Ungaria?”. Astfel, se afirmă răspicat că toţi românii din Ungaria 

                                                                                                                        
în prezent, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ediţia şi prefaţă de Al.Piru, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1982, în Prefaţă, p. 6. 
95 Camil Mureşan, Reflecţii despre Simion Bărnuţiu – gânditorul politic, în „Biserică, 
Societate, Identitate: In honorem Nicolae Bocşan”, Sorin Mitu, Rudolof Gräf,  Ana Sima, 
Ion Cârja (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007,  p. 245. 
96 Ibidem, p. 248. 
97 Tribuna Poporului, IV, nr. 74, din 22 aprilie/5 mai 1900, p. 1, editorialul „O scrisoare 
politică”, semnat: Vasilie Goldiş. 
98 Gheorghe Şora, Eugen Gagea, O zi din viaţa lui Vasile Goldiş: 1 Decembrie 1918 şi 
proclamarea Marii Uniri de la Alba Iulia, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2006, p. 115. 
99 Dumitru Suciu, „Studii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea”, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, p. 284. 
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constituie o individualitate unică şi nedivizibilă, care trebuie să se manifeste 
ca atare inclusiv în ceea ce priveşte elaborarea programului politic100. 
Înaintând acest concept în sfera „realpolitikului”, Vasile Godiş loveşte 
direct în cele două „texte sacre” care au condiţionat până la acea vreme 
discursul politic românesc: Legea naţionalităţilor din anul 1868, care 
evidenţia „o naţiune politică ungară unitară şi indivizibilă”101 şi Programul 
politic de la 1881 al Partidului Naţional Român, care revendica, printre 
altele, autonomia teritorială a Transilvaniei. Declarându-se ca fiind „un 
activist din convingere”, Vasile Goldiş îşi motivează ataşamentul faţă de 
această strategie de luptă politică din mai multe puncte de vedere. Primul – 
şi cel mai important – ar fi cel legat de impunerea liderilor reprezentativi la 
nivelul conducerii Partidului Naţional Român: „Alegătorii români din 
fiecare cerc electoral în preajma alegerilor vor oferi candidatura la 
mandatul de deputat dietal bărbatului lor de încredere. Aceşti bărbaţi de 
încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de cinci ai al sesiunii 
parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă au izbutit la alegeri 
ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai partidului”. Cu alte cuvinte, exact 
proiectul privind reorganizarea Partidului Naţional Român propus de către 
tribuniştii arădeni la sfârşitul anului 1899, proiect politic la care şi-a adus 
contribuţia şi Vasile Goldiş. Reorganizare „pe base sănătoase”, unde 
„luptătorii naţionali” să respecte „voinţa poporului” – ca să folosim doar 
câţiva dintre expresiile utilizate în epocă102. Chiar mai mult, Vasile Goldiş 
susţine activismul politic şi prin faptul că participarea la alegeri ar constitui 
şi o veritabilă şcoală politică pentru românii cu drept de vot din Ungaria. 
Ultima parte a scrisorii politice a lui Vasile Goldiş descrie un tablou extrem 
de fidel al realităţilor politice şi sociale din Ungaria începutului de veac: 
„Nu vedeţi cum se topesc? Scandalurile politice nu se mai sfârşesc, 
defraudările sunt la ordinea zilei, administraţia e mai mult decât asiatică, 
justiţia este cum este şi totul e, cum n-ar trebui să fie. Şapte milioane de 
cetăţeni sunt priviţi ca străini. Braţele şi picioarele statului sunt încătuşate, 
liber e numai stomacul. Aşa statul nu mişcă înainte, ci stă loccului şi mistuie 
numai. Viitorul nu mai e problematic. Noi aşteptăm”. 
 Scrisoarea politică a lui Vasile Goldiş nu va trece neobservată nici de 
către ziariştii din presa de limbă maghiară din Arad, pentru că la doar două 
zile de la publicare ei în Tribuna Poporului, ziarul „Aradi Közlöny” o va 
                                                
100 Ibidem. 
101 Teodor V. Păcăţian, „Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale Românilor de sub 
coroana ungară”, vol.IV, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1906, p. 790. 
102 Corneliu Pădurean, Lexicul politic românesc din Transilvania la sfârşitul secolului XIX 
şi începutul secolului XX, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2004, pp. 52-57. 
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prelua în întregime, însoţind-o cu următorul comentariu: „Reproducem 
scrisoarea mai ales pentru ca cercurile competente să vadă, până unde 
merg cu dorinţele lor fraţii Români, cari în urma toleranţei guvernului nu 
mai cunosc hotar în aspiraţiunile lor naţionale”103.  
 În următorul număr al ziarului Tribuna Poporului apare şi o scrisoare 
trimisă de către Sever Bocu din Lipova, ca răspuns la scrisoarea politică a 
lui Vasile Goldiş, în care viitorul prim-redactor tribunist îşi asumă integral 
candidatura, declarându-se pentru intrarea în activitate a românilor din 
Ungaria104. Se pare că acesta este şi momentul în care Sever Bocu – la acea 
vreme contabil la banca populară românească „Lipovana” – se va alătura 
nucleului tribuniştilor arădeni. 
 Tot în primăvara anului în curs se va desfăşura şi Sinodul eparhial 
arădean, pe care cei din jurul Tribunei Poporului îl domină de la un capăt, la 
altul. Dintâi, Roman Ciorogariu este numit în fruntea „afacerilor şcolare” 
ale eparhiei105, de unde îşi va netezi calea la conducerea Institutului 
Pedagogico-Teologic106. Apoi, Vasile Mangra este ales ca „vicar episcopesc 
la Oradea Mare”107. Cu toate că tribuniştii arădeni fac menţiunea că 
„dragostea pentru dl. Mangra se arată însă cu atâta putere în Sinod, că dl. 
Hamsea (archimandritul) şi dl. Pap (protosincelul) nici n-au candidat, ci 
prietenii lor au dat bile albe”, alegerea nu s-a lăsat fără urmări, deoarece un 
număr de  14 deputaţi sinodali semnează un protest împotriva acestei 
alegeri, pe care-l trimit mitropolitului Ioan Meţianu. „Inconştienţi ori 
criminali” – califică tribuniştii gestul lor în editorialul din 3/16 mai108 - iar 
în pagina a doua îi dau pe cei patrusprezece „criminali” cu nume şi 
prenume, dar şi cu „păcatele” comise împotriva obştii româneşti. Pentru a 
întări poziţia noului vicar de Oradea în faţa credincioşilor din eparhie, dar 
mai ales în faţa protopopilor – care nu văzuseră cu ochi buni alegerea lui 
Vasile Mangra în această demnitate bisericească – tribuniştii arădeni reîncep 

                                                
103 Tribuna Poporului, IV, nr. 77, din 26 aprilie/9 mai 1900, p. 1, ştirea a doua: „Presa 
guvernamentală despre scrisoarea politică a dlui V. Goldiş”. 
104 Ibidem, IV, nr. 78, din 27 aprilie/10 mai 1900, pp. 1-2, scrisoarea „Un răspuns”, 
semnată: Sever Bocu. 
105 Pavel Vesa, Învăţământul Teologic de la Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei, 2013, pp. 82-84. 
106 Tribuna Poporului, IV, nr. 79, din 29 aprilie/12 mai 1900,  pp. 1-2, articolul „De la 
Sinodul Arădan”, nesemnat. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem, IV, nr. 82, din 3/16 mai 1900, p. 1, editorialul „Inconştienţi ori criminali”, 
nesemnat. 
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publicarea de „Aderenţe” prin care enoriaşii bihoreni se declară în favoarea 
noului lor arhiereu109.  
 Instalarea lui Vasile Mangra la Oradea va fi relatată, cu lux de 
amănunte, în ziarul din 3/16 iunie 1900. Tribuniştii arădeni sunt reprezentaţi 
la cel mai înalt nivel, de prim-redactorul Ioan Russu-Şirianu, care rosteşte 
cu această ocazie un discurs înălţătror. Îi răspunde, fireşte, Vasile Mangra, 
care ţine să-şi precizeze încă o dată idealul său moral-politic: „bun creştin, 
bun român, bun patriot”110.  
 Când Vasile Mangra este instalat oficial la Oradea, se repetă - la 
scară mai mică – ceremonia fastuoasă din momentul instalării episcopului 
Iosif Goldiş la Arad. Nicolae Oncu, Mihai Veliciu, Roman Ciorogariu, 
Russu-Şirianu şi alţi fruntaşi arădeni îl însoţesc pe noul vicar episcopal la 
Oradea, iar de la gară, până la reşedinţa episcopală oficialităţile sunt 
„purtate” într-un convoi sărbătoresc de 60 de trăsuri. „Uralele au sguduit 
văzduhul” – relatează corespondentul Tribunei Poporului, iar decanul de 
vârstă al Consistorului orădean, Teodor Lazăr – care împlinise 83 de ani, 
dintre care 55 în funcţia de oficiant consistorial – îl întâmpină pe Vasile 
Mangra cu formula consacrată: „Magnifice Domnule Vicar!”111. 
 Legat de instalarea vicarului Vasile Mangra în fruntea eparhiei din 
Oradea, acest fapt va produce şi câteva efecte deosebit de importante pentru 
gruparea pro-activistă de la Arad. Până la numirea sa în fruntea 
consistoriului ortodox bihorean, Vasile Mangra fusese liderul incontestabil 
al grupării tribuniştilor arădeni112. Personalitate complexă, Vasile Mangra s-
a implicat în majoritatea domeniilor care ţineau de viaţa de zi cu zi a 
românilor din aceste teritorii, nu doar în activitatea politică propriu-zisă. 
Fusese profesor şi director la Institutul telologic, unde formase generaţii 
întregi de preoţi ortodocşi români şi condusese din punct de vedere 
redacţional revista teologică „Biserica şi Şcoala”113. Apoi, se implicase 

                                                
109 Ibidem, IV, nr. 95, din 21 mai/3 iunie 1900, p. 2, articolul „Adrese de aderenţă pentru 
părintele V. Mangra”, nesemnat; IV, nr. 96, din 23 mai/5 iunie 1900, p. 2, „Adrese de 
aderenţe părintelui V. Mangra”, urmează zeci de semnături din Tinca; IV, nr. 97, din 24 
mai/6 iunie 1900, pp. 1-2, „Adrese de aderenţe părintelui V. Mangra”, urmează zeci de 
semnături din Vaşcău etc. 
110 Ibidem, IV, nr. 103, din 3/16 iunie 1900, p. 1, editorialul „Instalarea vicarului Mangra”, 
nesemnat. 
111 Ibidem, IV, nr. 174, din 19 septembrie/2 octombrie 1900, p. 1, articolul „Vicarul 
Mangra în Oradia”, Raport special, nesemnat. 
112 Marius Eppel, Vasile Mangra 1850-1918. Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii 
lui, Editura Mirador, Arad, 2000, pp. 63-67. 
113 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1701-1918), Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 360-362. Revista „Biserica şi Şcoala” apare 



 150

activ în înfiinţarea băncii „Victoria” din Arad, instituţie de credit aflată în 
plină dezvoltare. Prin plecarea lui Vasile Mangra la Oradea, gruparea 
arădeană îşi pierdea pe unul dintre cei mai importanţi conducători ai săi. Pe 
de altă parte se va întări poziţia lui Roman Ciorogariu, care va prelua cea 
mai mare parte dintre sarcinile lui Vasile Mangra, iar prin venirea lui Vasile 
Goldiş la Arad gruparea tribunistă de aici se va întări considerabil. 
 Congresul naţional bisericesc ce se va desfăşura la Sibiu începând cu 
data de 14 octombrie 1900 începe într-o „notă dominantă de calmitate” – 
cum avea să înceapă relatarea publicată în Tribuna Poporului114. Numai că, 
în spatele acestei atmosfere liniştite „oamenii metropolitului, cei trei fraţi 
Mocsonyi, magnatul Gall, fraţii Puşcariu şi cei din jurul d-lui Cosma au 
mişcat toate pietrele împotriva vicarului dela Oradea-Mare, căruia i-au şi 
lipsit astfel şase voturi pentru a putea fi ales115. Am câştigat însă cu o 
învăţătură mai mult – avea să costate prim-redactorul Russu-Şirianu – că nu 
trebuie să te încrezi mai ales în cuvintele domnilor mari, a căror perfidie 
s’a dovedit cu acest prilej, cu vârf şi îndesat”116. Perfidia despre care 
vorbeşte Russu-Şirianu se referă la atitudinea lui Partenie Cosma şi 
Augustin Hamsea, care au fost aleşi în senatul metropolitan „inclusiv cu 
voturile arădenilor”117, semn că a existat o înţelegere prealabilă, 
nerespectată de către cei doi. 
 Însă, dincolo de boicotarea alegerii în senatul metropolitan a 
vicarului de la Oradea, Congresul de la Sibiu a abordat şi tema înfiinţării a 
trei episcopii ortodoxe noi în Transilvania, respectiv  la Oradea, la 
Timişoara şi la Cluj. Deşi nu a fost luată nici o decizie definitivă în acest 
sens, Vasile Goldiş publică un editorial în care se pronunţă cu fermitate 
împotriva înfiinţării celor trei episcopii noi. În opinia lui Vasile Goldiş, 
aceste noi episcopii nu se justifică din toate punctele de vedere. Din punct 
de vedere administrativ-bisericesc locul episcopiilor ar putea fi îndeplinit, 
cu succes, de înfiinţarea unor vicariate, cum este cel de la Oradea. Din punct 
de vedere economic, întreţinerea a trei noi episcopii ar reprezenta cheltuieli 
financiare fabuloase, în vreme ce „profesorii sunt plătiţi prost şi sute de 

                                                                                                                        
la Arad, între anii 1877-1918, în fiecare duminică. În această perioadă, revista „Biserica şi 
Şcoala” a avut redactori-responsabili de excepţie: Vasile Mangra, Iosif Goldiş, Augustin 
Hamsea, Roman Ciorogariu şi Teodor Botiş. 
114 Tribuna Poporului, IV, nr. 185, din 4/17 octombrie 1900, p. 1, articolul „Congresul 
naţional bisericesc” (Şedinţa I, Sibiiu, 14 octombrie), nesemnat. 
115 Este vorba despre alegerea în Senatul metropolitan. 
116 Tribuna Poporului, IV, nr. 192, din 14/27 octombrie 1900, p. 1, editorialul „Dela 
Congres”, semnat: Russu Şirianu. 
117 Ibidem. 
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comune nu au învăţători”118. În schimb argumentele politice de care se 
foloseşte Vasile Goldiş în susţinerea aserţiunilor sale sunt demne de luat în 
considerare. Pe de o parte, „lipsa celor trei episcopii noue nu s’a simţit 
nicăiri în mijlocul poporului dreptcredincios, ci în sânul – consistorului 
metropolitan”119. Pe de altă parte, Vasile Goldiş este de părere că nici 
activitatea politică naţională a celor trei noi episcopi, propulsaţi conform 
legislaţiei în vigoare în Camera superioară a Parlamentului de la Budapesta, 
nu ar fi de prea mare folos românilor transilvăneni: „sârbii au şapte episcopi 
magnaţi.  De ce treabă sunt? Arătaţi-mi folosul lor. Eu mai vârtos sunt 
convins, că şederea episcopilor noştri în parlamentul ţării nu ne este de nici 
un folos.” Iar în încheierea discursului său, Vasile Goldiş nuanţează: 
„Viitorul unui popor se asigură prin muncă întinsă materială şi intelectuală, 
nu prin titluri de archierei, nu prin mitre strălucitoare şi cârje de argint”.  
 Discursul lui Vasile Goldiş reprezintă şi o tendinţă de scoatere a 
deciziei politice de sub „mitra archierească” şi punerea acesteia „în mâinile 
poporului”, cum se exprimase acesta în contextul „Scrisorii politice” 
analizată mai sus. Această tendinţă de laicizare a discursului politic era 
alimentată şi de practica guvernanţilor de la Budapesta, care se consultau 
exclusiv cu prelaţii celor două confesiuni atunci când urma să fie luată vreo 
decizie mai importantă în ceea ce priveşte situaţia românilor din Ungaria. 
 În sprijinul discursului politic anticlerical al lui Vasile Goldiş sare şi 
Ilarie Chendi de la Bucureşti, care publică o serie de trei editoriale în care 
dezbate problema curentelor confesionale. În discursul său, Ilaria Chendi 
porneşte de la constatarea că „partidele confesionale schimbă crucea cu 
spada”120, argumentând că acest lucru se întâmplă din cauza poticnirii vieţii 
politice propriu-zise. Ca şi în literatură, unde „în o epocă de decadenţă sau 
de oboseală se naşte romanticismul cu fantasmagoriile sale şi cu 
preamărirea abstractului.” Cu toate că popoarele oprimate „au rămas încă  
strânse în braţele bisericii, iar nouă, Românilor, biserica ne-a salvat 

                                                
118 Ibidem, IV, nr. 195, din 19 octombrie/1 noiembrie 1900, p. 1, editorialul „Episcopiile 
noue”, semnat: Vasilie Goldiş. 
119 Vasile Goldiş face aluzie la dorinţa mitropolitului Ioan Meţianu de a înfiinţa noi 
episcopii în vederea satisfacerii intereselor celor din imediata sa apropiere. Episcopia 
Timişoarei urma să-i fie repartizată arhimandritului Augustin Hamsea, despre care 
tribuniştii afirmau că i-ar fi fost fiu natural, cea a Clujului era pregătită pentru vicarul 
Puşcariu, care l-a ajutat cu prilejul alegerii de mitropolit, iar cea de la Oradea pentru Vasile 
Mangra, gest prin care mitropolitul Meţianu urmărea să-i „liniştească” pe tribuniştii 
arădeni. Vezi: Pavel Vesa, Episcopia Aradului…., p. 149. Vezi şi Tribuna Poporului, IV, 
nr. 214, din 16/29 noiembrie 1900, p. 1, editorialul „Cele trei episcopii”, nesemnat. 
120 Tribuna Poporului, IV, nr. 175, din 20 septembrie/3 octombrie 1900, p. 1, editorialul 
„Curente confesionale I”, semnat: (***). 
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naţionalitatea”, redutabilul nostru critic literar este de părere că „rolul 
bisericei în aceste chestiuni ni-se indică din ce în ce mai lămurit şi mai 
restrâns. El încetează a fi acela din evul mediu. Biserica încetează a fi unica 
ocrotitoare a popoarelor”121. Cel de-al doilea editorial pe această temă îl 
dedică, exclusiv, problemelor din România, unde – consideră Ilarie Chendi 
– deşi „românismul şi ortodoxismul se întregesc reciproc”, curentul pan-
ortodox poate să fie cât se poate de nociv: „Vrăjmaşii imediaţi ai neamului 
nostru sunt popoarele slave, toate ortodoxe. Prin înrâurirea lor religioasă 
întreţin legături secrete cu poporaţiunea României… Cu cât propaganda 
pan-ortodoxă va fi mai mare, cu atât destinele României sunt mai 
ameninţate”122. Tot în acest discurs, Ilarie Chendi critică şi tendinţa ziarelor 
din Transilvania de a se implica în problemele bisericeşti din România, mai 
ales a „Unirii” din Blaj, care critică „în mod absolut insolent religia oficială 
a statului român”. 
 În cazul românilor din Ungaria – consideră Ilarie Chendi – lucrurile 
sunt total diferite: „Biserica ni-o susţinem noi şi nu statul… Statul ne-o 
ameninţă şi din acest motiv o apărăm ca pe o cetate naţională”123. Însă, 
atunci când se pune problema din punct de vedere confesional, Ilarie Chendi 
este de părere că liderii bisericilor de la Blaj şi de la Sibiu sunt „prea mici” 
pentru a înţelege lipsa de  sens a disputelor dintre reprezentanţii celor două 
biserici naţionale, iar „azi chiar guvernul unguresc îşi are agitatorii săi şi 
într’o tabără şi în cealaltă şi când simte trebuinţa, le dă semnalul de 
încăierare”. După ce dă exemplul „canonicului Lauran, care declara că nu 
va îngădui ca băeţii uniţi să stea alături cu cei ortodocşi la şcoală”124, Ilarie 
Chendi îşi motivează discursul său politic, făcând precizarea că „datoria 
noastră este să semnalăm pericolul de timpuriu, ca nu cumva curentul 

                                                
121 Ibdem. 
122 Ibidem, IV, nr. 176, din 21 septembrie/4 octombrie 1900, p. 1, editorialul „Curente 
confesionale II”, semnat: (***). 
123 Ibidem, IV, nr. 178, din 24 septembrie/7 octombrie 1900, p. 1, editorialul „Curente 
confesionale III”, semnat: (***) 
124 Este vorba despre solicitarea pe care Consistorul ortodox din Arad o trimite 
Consistorului greco-catolic din Oradea, în luna martie a anului 1900, prin care în comunele 
în care sunt credincioşi de ambele confesiuni, dar există numai o singură şcoală 
confesională, elevii confesiunii în minoritate să fie primiţi la şcoala existentă. Printr-o 
adresă din 29 martie 1900, vicarul greco-catolic din Oradea, dr. Augustin Lauranu respinge 
propunerea arădenilor, în sensul acuzat de Ilarie Chendi. Vezi: Roman R. Ciorogariu, Spre 
prăpastie, Tribuna Institut Tipografic, Nichin şi cons., Arad, 1911, pp. 51-56. 
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confesional să sdruncine întru atâta fundamentul naţional al existenţei 
noastre, încât o reparaţiune să nu mai fie posibilă”125.  
 Spre sfârşitul anului, tribuniştii arădeni îşi continuă acţiunea lor de 
instruire a corpului electoral din comitat, îndemnându-i pe toţi să declare la 
„numărarea cea mare”126 că vorbesc acasă numai limba  română şi să fie 
menţionaţi ca atare: „Nainte vreme drepturile se moşteniau în virtutea 
naşterii. Acum le iau aceia cari sunt mai tari şi mai mulţi la număr”127. În 
paralel, se urmăreşte şi coordonarea activităţii politice în comitatul 
Aradului, după cum se monitorizează şi activitatea din comitatele 
învecinate. Astfel, în comitatul Timiş tribuniştii constată că s-a votat 
„unanim şi fără desbatere propunerea congregaţiei din comitatul Trei 
Scaune de a se desfiinţa legea de naţionalităţi. Nici protopopii dr. Putici şi 
Hamsea, nici dl. Rotaru şi nici vreunul dintre cei trei fraţi Mocsonyi  ori 
măcar un adept de a treia mână a lor nu s’a deranjat să meargă şi să apere 
drepturile naţionale ale neamului românesc atacate de fanaticii 
şovinişti”128. Spre diferenţă, în primăvara anului următor tribuniştii arădeni 
publică in extenso cuvântarea pe care Vasile Goldiş o rosteşte pe această 
temă în congregaţia comitatului Braşov, punând un titlu, sugestiv, pe cinci 
coloane: „Lupta pentru naţionalitate”129. În contextul discursului său, 
plecând de la faptul că proiectul propus de către cei din comitatul Trei-
Scaune încalcă grav principiul egalei îndreptăţiri a naţionalităţilor, Vasile 
Goldiş reia, cu alte cuvinte, celebrul argument rostit de  către Ioan Raţiu în 
procesul Memorandului în ceea ce priveşte dreptul la existenţă al 
popoarelor130: „Căci domnilor, după mărturie neînşelătoare a istoriei, 
popoarele nu se înfiinţează prin legi, şi nici nu se desfiinţează prin legi”. 

                                                
125 Tribuna Poporului, IV, nr. 178, din 24 septembrie/7 octombrie 1900, p. 1, editorialul 
„Curente confesionale III”, semnat: (***). 
126 Este vorba despre recensământului din 1900. 
127 Tribuna Poporului, IV, nr. 215, din 18 noiembrie/1 decembrie 1900, p. 1, articolul 
„Numărarea cea mare”, nesemnat. 
128 Ibidem, IV, nr. 218, din 23 noiembrie/6 decembrie  1900, p. 2, articolul „Unde eraţi?”, 
nesemnat. 
129 Ibidem, V, nr. 88, din 12/25 mai 1901, pp. 3-4, articolul „Lupta pentru naţionalitate – 
Vorbirea rostită în adunarea generală de la 2/15 mai a congregaţiei comitatului Braşov de 
Vasile Goldiş”, nesemnat. 
130 „Ceea ce se discută aici, domnilor, este însăţi existenţa poporului român. Existenţa unui 
popor nu se discută, se afirmă! De aceea, nu ne e în gând să venim înaintea D-Voastre să 
dovedim că avem dreptul la existenţă…”, în Memorandul 1892-1894, Ideologie şi acţiune 
politică românească, autori: Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban 
Polverejan, Doru Radosav şi Toader Nicoară, Editura „Progresul Românesc”, Bucureşti, 
1994, p. III. 
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 Discursul politic al tribuniştilor arădeni în contextul politic 
central-european 
 În penultimul număr al ziarului din anul 1900, în editorialul intitulat 
„An nou, veac nou”, discursul politic este unul de-a dreptul mesianic: 
„Viitor de aur românimea are/ Şi prevăd prin secoli a ei înălţare”131. 
Pornind de la acest mesaj plin de speranţe, tribuniştii arădeni păşesc în noul 
an făcând o analiză deosebit de interesantă a contextului geo-politic în care 
se desfăşoară trăirea „românimii” de pe ambele versante ale Carpaţilor: 
„Soarele rusesc nu va străluci în Balcani cât timp vulturul german va sta 
paşnic şi diriguitor al politicii Europei centrale”132. Această atitudine era 
motivată în primul rând de comportamentul maghiarilor, pentru care „orice 
este german sau austriac… e duşman. Şi în fanatismul lor şovinist ajung 
până să simpatizeze cu Bulgarii, cu Ruşii – vrăjmăşind pe amicii 
monarchiei şi  oprimând elementele constitutive nemaghiare ale patriei 
noastre”133.  
 După entuziasmul pe care l-au manifestat tribuniştii arădeni în 
legătură cu o posibilă apropiere româno-maghiară, mai ales cu prilejul 
înscăunării episcopului Iosif Goldiş şi după alocuţiunea rostită de către 
contele Istvan Tisza cu această ocazie, discursul politic al grupării de la 
Arad devine mult mai sceptic în această privinţă. „Poate să aibă, amicul 
nostru Slavici, toată dreptatea: o înţelegere între maghiari şi români este 
peste putinţă” – îi scria Eugen Brote lui Vasile Mangra la sfârşitul anului 
1900134. Într-un alt articol, publicat în vara aceluiaşi an, tribuniştii arădeni 
constatau că apropierea maghiaro-română „merge greu. Chiar şi în teorie. 
Aşa, că trece drept corb alb Ungurul, care pledează pentru o apropiere cu 
naţionalităţile”135. Iar dacă românii ardeleni nu „ţintesc la cucerirea 
Ardealului, deoarece aceasta nu s’ar putea decât peste ruinele Austro-
Ungariei… noi şi fraţii din România ţinem cu sinceritate la Casa de 
Habsburg, ocrotitoarea popoarelor mici dintre Carpaţi şi Alpi”136. Peste un 
an, când conflictele dintre Viena şi Budapesta cunosc o escaladare fără 
                                                
131 Ibidem, IV, nr. 241, din 30 decembrie/12 ianuarie 1900, editorialul „An nou, veac nou”, 
semnat: (S.). Spre sfârşitul anului reîncep semnăturile autorilor pentru materialele din ziar, 
fie cu numele întreg, fie cu iniţiale sau cu acronime. 
132 Ibidem, V, nr. 1, din 3/16 ianuarie 1901, p. 1, editorialul „Politica germană şi 
Maghiarii”, semnat: (*). 
133 Ibidem. 
134 Vesile Mangra, Corespondenţă…, vol I., p. 165, Scrisoarea lui Eugen Brote către Vasile 
Mangra din 17 decembrie 1900, expediată de la Găiceana. 
135 Tribuna Poporului, IV, nr. 120, din 28 iunie/11 iulie 1900, p. 1, editorialul „Apropierea 
maghiaro-română”, semnat: (R). 
136 Ibidem. 
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precent, discursul politic românesc devine şi mai aplicat:  „Cât pentru 
interesele noastre de liberă dezvoltare culturală-naţională – noi nu putem 
să dorim decât o Austrie tare şi bine închiegată, care să poată rezista 
pretenţiilor tot mai potenţate ale Maghiarilor cu politica lor 
asupritoare”137.  
 Faţă de pretenţiile maghiarilor de a impune limba maghiară ca limbă 
de comandă în armata imperială tribuniştii se poziţionează cu fermitate de 
partea Vienei şi împăratului Francisc Iosif, publicând integral Ordinul de Zi 
al monarhului către armată - prin care se refuză solicitarea maghiarilor – şi 
însoţind-o de următorul comentariu: „Credem că şoviniştilor le va veni 
acum mintea la cap şi vor vedea, că zadarnic strigă după armată naţională. 
M. Sa nu le dă, căci părinte bun tuturor popoarelor d’opotrivă, nu poate să-
i ridice pe Unguri d’asupra altor neamuri”138. Urmărind mai departe 
evoluţia evenimentelor legate de acest aspect şi presiunile făcute la Viena de 
către guvernanţii maghiari, în frunte cu contele Khuen, arădenii titrează pe 
toată prima pagină: „Majestatea Sa nu cedează cu nici un chip”139. Acest 
procedeu de titrare, pe frontonul ziarului, este utilizat de către tribuniştii 
arădeni doar atunci când doresc să evidenţieze un eveniment deosebit de 
important, iar discursul politic pe care-l utilizează este unul pe măsură: „Ne 
închinăm în faţa proclamaţiei M. Sale Francisc Iosif I… Şi rămas bun să vă 
luaţi, şovinişti de toate gradele, dela gândul că sub mantaua unei imunităţi 
prea înalte să mai susţineţi aberaţia despre îndreptăţirea voastră de a ne 
desnaţionaliza… Monarhul care a vărsat lumină şi mângâiere, Francisc 
Iosif I, mulţi ani trăiască!”140. Nu este trecută cu vederea nici atitudinea 
împăratului Wilhelm al Germaniei, care îl sprijină pe monarhul Austro-
Ungariei în acest demers cu ocazia unei vizite oficiale pe care o efectuează 
la Viena, argumentând că „în cazul existenţei a două armate, ar trebui să se 
încheie noi alianţe şi relaţiunile dintre puteri ar trebui puse pe noi base”141. 
 Spre deosebire de perioada prememorandistă, când românii 
transilvăneni obişnuiau „să aibă un punct fix în Viena şi în Casa de 
Habsburg”142, la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea Bucureştiul şi 
                                                
137 Ibidem, V, nr. 1, din 3/16 ianuarie 1901, p. 1, articolul „Austria felix”, semnat: (b.); vezi 
şi V, nr. 59, din 28 martie/10 aprilie 1901, p. 1, editorialul „Ideal politic-maghiar II”, 
nesemnat. 
138 Ibidem, VII, nr. 162, din 6/19 septembrie 1903, p. 1, articolul „Proclamaţia Majestăţii 
Sale”, nesemnat. 
139 Ibidem, VII, nr. 164, din 10/23 septembrie 1903, articolul „Majestatea Sa nu cedează cu 
nici un chip”, nesemnat. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, articolul „Împăratul Germaniei şi Ungurii”, preluare din Pesti Hirlap. 
142 Liviu Maior, Dualismul şi politica sa naţională, în „Memorandul… , p. 228. 
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Casa de Hohenzollern devin cel de-al doilea punct de sprijin pentru 
susţinerea demersului naţional.143 Faţă de radicalizarea discursului politic 
naţionalist maghiar în raport cu Viena, tribuniştii arădeni fac recurs la 
legăturile de neam şi de rudenie care există între România şi Germania: 
„Noi suntem aliaţi cu Germania, iar pe tronul României domneşte unul 
dintre cei mai iluştri membri ai familiei de Hohenzollern”144. Pe plan 
central-european sunt „zile grele” – consideră tribuniştii de la Arad – 
deoarece „România, centrul firesc al vieţii naţionale române trece prin 
grele încercări”145, Austro Ungaria „printr-o crisă neasemuit de grea”, 
Bucovina este lovită de „valurile slavismului”, iar în Macedonia „nu se ştie 
ce aduce ziua de mâine”146.  
 „Pericolul slav” este o temă care revine în discursul politic al 
tribuniştilor de la Arad, inclusiv atunci când informează publicul despre 
moartea reginei Victoria, cea care a însemnat mult pentru dezvoltarea 
naţională românească în acest teritoriu, deoarece „i-a ţinut în frâu pe 
ruşi”147. Vizita Ţarului în Balcani este prezentată ca o ameninţare la adresa 
stabilităţii în zonă148, iar „în ce priveşte România, ea este socotită ca cetatea 
intereselor Triplei Alianţe în Balcani”149. 

Înrăutăţirea situaţiei din Balcani determină publicarea unei excelente 
analize geopolitice, primită de la „un amic al nostru, care a avut zilele 
acestea o convorbire cu unul dintre bărbaţii politici distinşi ai 
României”150. Nu doar ideile expuse, dar şi conjunctura momentului ne 
determină să credem că „amicul” tribuniştilor este Eugen Brote, iar 
„distinsul” politician român, D.A. Sturdza. Ideea centrală a materialului este 
că „slavismul numai în detrimentul României şi al Austro-Ungariei se poate 
întări”. Prin urmare, „pentru România şi deci şi pentru Austro-Ungaria, 
situaţia internaţională este destul de gravă. Eată de ce am legat şi pe 

                                                
143 Dumitru Suciu, Studii…, p. 273. 
144 Tribuna Poporului, V, nr. 4, din 9/22 ianuarie 1901, p. 1, editorialul „Popor mare”, 
semnat: (R). 
145 Ibidem, V, nr. 9, din 16/29 ianuarie 1901, p. 1, articolul din afară „Zile grele”, semnat: 
(S.B.). 
146 Ibidem. 
147 Ibidem, V, nr. 7, din 13/26 ianuarie 1901, p. 1, editorialul „Moartea Reginei Victoria”, 
semnat: (R). 
148 Ibidem, V, nr. 15, din 24 ianuarie/6 februarie 1901, p. 1, editorialul „Ţarul în Balcani”, 
semnat: (R). 
149 Ibidem, V, nr. 20, din 1/14 februarie 1901, p. 1, editorialul „România şi Tripla Alianţă”, 
semnat (F). 
150 Ibidem, VI, nr. 187, din 9/22 octombrie 1902, p. 1, articolul „Situaţie gravă în Balcani”, 
nesemnat. 
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Austro-Ungaria de ţara noastră. Situaţia în Balcani o priveşte la fel şi pe 
Austro-Ungaria ca şi pe România. Ear în Balcani fierbe din nou ceva… 
Chiar dacă Ungaria n’ar fi însă legătuită cu Austria, ş’atunci Românii şi 
Ungurii ar trebui să se întâlnească dacă nu în virtutea aceloraşi 
aspiraţiuni, apoi siliţi de aceleaşi primejdii”151. Fierberea din Balcani este 
analizată cu minuţiozitate de către ziariştii arădeni, lipsa de predictibilitate a 
zonei fiind comparată cu un vulcan: „Balcani-s ca Vesuvul: nu se ştie ziua 
în care aruncă foc”152. Faptul că „bandele bulgare” terorizează Salonicul 
este considerat ca fiind un lucru inacceptabil pentru arădeni, iar poziţia 
naţională în această cauză este precizată cât se poate de ferm: „Cât ne 
priveşte pe noi, Românii, bine înţeles că nu putem avea simpatie pentru 
Bulgari… în Macedonia avem fraţi, care la tot casul prosperă mai bine sub 
regimul otoman… decât ar fi sub bulgari, unde domneşte cel mai detestabil 
şovinism”153. Constatăm o coincidenţă până la identificare între discursul 
politic primit de la „amicul” din Bucureşti şi analiza geo-politică pe care o 
face editorialistul de la Tribuna Poporului din Arad, fapt care ne 
îndreptăţeşte să credem că este vorba despre una şi aceeaşi persoană. 
 Faţă de această situaţie geopolitică, atitudinea ultra-naţionalistă a 
guvernanţilor de la Budapesta este pur şi simplu ironizată în discursul politic 
din paginile Tribunei Poporului. Maghiarii sunt  o „naţiune mică”154, care 
vor să se compare cu nemţii şi să mute capitala Imperiului la Budapesta. 
Pentru a exemplifica, tribuniştii citează din „Budapesti Hirlap”: „Să 
reînviem vechea politică maghiară imperialistă, să mergem în Balcani, să 
fim stat balcanic şi din această poziţie să fim stăpâni pe Marea Neagră, pe 
Adriatică, şi economiceşte pe Asia Mică”155. După această citare, urmează şi 
concluziile, evident hilare: „Migrarea naţiunii maghiare spre Orient în nici 
un caz nu poate fi socotită de un rezultat al forţei sale de expansiune, ci din 
contră, ea este o urmare a mizeriei de acasă: căci ce altceva sunt 
emigrările secuilor în România?”156. La fel de acide devin criticile 
tribuniştilor arădeni şi atunci când se publică datele recensământului 
populaţiei din Ungaria, iar ziarele maghiare publică materiale ample despre 

                                                
151 Ibidem. 
152 Ibidem, VII, nr. 74, din 23 apprilie/6 mai 19903, p. 1, editorialul „Fierberea din 
Balcani”, semnat: (*). 
153 Ibidem. 
154 Ibidem, V, nr. 10, din 17/30 ianuarie 1901, p. 1, editorialul „Naţiune mică”, semnat: 
(**). 
155 Ibidem, V, nr. 24, din 7/29 februarie 1901, editorialul „Imperialism maghiar”, semnat: 
(S). 
156 Ibidem. 
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faptul că populaţia a trecut peste pragul de zece milioane de cetăţeni 
maghiari: „se bucură, ca şi când un al doilea Arpád ar fi trecut peste 
Carpaţi… iar patrioţii jură că Adam a purtat cizme ungureşti cu pinteni”157. 
 Analizând un articol apărut în ziarul budapestan Pesti Napló, în care 
se afirmă că „maghiarii sunt cel mai mare popor din Orientul Europei”158, 
tribuniştii arădeni publică unul dintre cele mai radicale discursuri politice 
împotriva şoviniştilor maghiari de până acum: „Cultura maghiară e spoială, 
instituţiile culturale sunt cetăţi în aer… Ca o plagă sunt şoviniştii maghiari 
pentru Europa şi o nenorocire incalculabilă pentru biata noastră ţară… 
Maghiarii sunt incapabili şi cu desăvârşire nevrednici de rolul mare şi 
important, ce li s-a dat în viaţa de stat a monarchiei”159. Izolarea 
maghiarilor în contextul popoarelor asuprite din Imperiu face obiectul unor 
articole publicate în ziarul budapestan „Magyar Szó”, care sunt preluate şi în 
Tribuna Poporului de la Arad: „Italienii din Fiume urăsc pe Unguri… 
Croaţii earăşi, chiar acum au badjocorit emblema statului ungar, scoţând-o 
chiar din zidul palatului căilor ferate şi aruncând-o în praf… Valahii, Saşii, 
Şvabii şi Slovacii d’asemeni insultă într’una pe Unguri”160. Ruptura clasică 
dintre politicienii cehi – moderaţi/radicali – este analizată de asemenea în 
paginile Tribunei Poporului, cu trimitere şi la situaţia din Partidul Naţional 
Român161. 
 Discursul politic al românilor transilvăneni se ridică tot mai mult la 
nivelul marilor dezbateri care aveau loc în presa continentală162. „Românii 
din ţările coroanei ungare – argumentează tribuniştii – nu sunt numai nişte 
Români ce se află din întâmplare în Ungaria, ci unul din elementele 
constitutive ale statului ungar. Ei au deci, în virtutea legilor organice ale 
patriei lor şi loc, şi rol în parlament”163. Cât despre rolul deputaţilor români 
în parlamentul budapestan, tribuniştii arădeni se pronunţă, cât se poate de 

                                                
157 Ibidem, V, nr. 44, din 7/20 martie 1901, p. 1, editorialul „10 milioane de maghiari!...”, 
semnat: (R). 
158 Ibidem, V, nr. 143, din 1/14 august 1901, p. 1, articolul „Liberalism şi politică externă”, 
nesemnat. 
159 Ibidem, editorialul „Rodul se apropie”, nesemnat. 
160 Ibidem, VII, nr. 54, din 20 martie/2 aprilie 1903, p. 1, „Falimentul politicei lui Deák”, 
preluare din „Magyar Szó”. 
161 Ibidem, VII, nr. 55, din 22 martie/4 aprilie 1903, p. 2, articolul „Ruptura între Cehii 
tineri”, nesemnat. 
162 Liviu Maior, Partidul Naţional Român din Transilvania, în Istoria României. 
Transilvania, vol.II, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1997, pp. 581-583. 
163 Tribuna Poporului, V, nr. 29, din 14/27 februarie 1901, p. 1, editorialul „Legea 
europenească”, semnat: (I.S. – posibil iniţialele lui Ioan Suciu, având în vedere stilul şi 
natura preocupărilor sale). 
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clar, pentru reluarea activităţii politice şi pentru trimiterea în Dietă a unor 
deputaţi aleşi de către popor pe baza unui program politic naţional. Pentru a 
sensibiliza cititorii în favoarea noului activism, în paginile Tribunei 
Poporului sunt publicate mai multe articole critice la adresa deputaţilor 
români care au intrat în parlament pe listele partidului guvernamental 
maghiar. Numele româneşti – unele chiar neaoşe – ale acestora sunt 
maghiarizate tendenţios de către publiciştii arădeni, tocmai pentru a întări 
starea lor de incompatibilitate cu programul naţional: Szerb György (Şerb 
Gheorghe), Vuia Péter (Vuia Petru), Csokán Iános (Ciocan Ioan), Mihály 
Péter (Mihali Petru) şi Fassie Teodor (Fâşie Teodor). De asemenea, numele 
lor urmează topica numelor maghiare, în vreme ce numele româneşti încep 
cu numele de botez. Deputaţii astfel enumeraţi sunt „români din naştere, 
dar nu şi de sentimente, sunt un fel de cameleoni politici, care însă sunt 
departe de a fi reprezentanţii poporului român”164. Poziţia tribuniştilor 
arădeni faţă de prestaţia politică a deputaţilor români „guvernamentali” nu 
se schimbă nici un an mai târziu, când, într-o intervenţie în parlamentul 
budapestan, deputatul Iosif Pap cere ca şi românii să poată fi reprezentaţi în 
Dietă: „Naşterea numai nu dă însă nici unui bărbat politic calitatea de a 
reprezenta o idee. Ear noi, Românii, suntem grupaţi toţi într-un partid, în 
numele unei idei”165. Mai mult, atunci când Teodor „Fassie” afirmă – într-
un context electoral – că „românii sunt buni kossuthişti”, tribuniştii propun 
izolarea totală a deputaţilor români pro-guvernamentali166.  
 O deosebită atenţie manifestă Tribuna Poporului din Arad faţă de 
activitatea naţională a studenţilor români de la universităţile din Budapesta 
şi din Viena. Astfel, în vederea iminentului Congres Internaţional 
Studenţesc – preconizat a se desfăşura la Budapesta – rectorul universităţii 
budapestane afişează la panoul instituţiei o scrisoare adresată „studenţilor cu 
buze valahe” pentru ca aceştia din urmă să se alăture delegaţiei studenţilor 
maghiari, ameninţându-i că îşi vor pierde bursele dacă nu dau dovadă de 
această formă de ataşament faţă de statul ungar167. Deoarece studenţii 
români doreau să participe la congres alături de Asociaţia „Corda Fratres” – 
care-i reunea pe toţi studenţii nemaghiari – rectorul îi convoacă pe 

                                                
164 Ibidem, V, nr. 35, din 22 februarie/7 martie 1901, p. 1, editorialul „Deputaţii „români” 
din Dietă”, semnat: (M-4.). 
165 Ibidem, VI, nr. 15, din 22 ianuarie/4 februarie 1902, p. 1, editorialul „Chestia 
naţionalităţilor în Dietă”, semnat: (R). 
166 Ibidem, VI, nr. 30, din 14/27 februarie 1902, p. 1, editorialul „Deputaţii români”, 
nesemnat. 
167 Ibidem, VI, nr. 41, din 2/15 martie 1902, pp. 1-2, articolul „Rectorul şi universitarii 
români”, semnat: (+). 
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reprezentanţii acestora, studenţii Vasile Moisil, Ioan Lupaş şi Octavian 
Goga168. Conflictul se internaţionalizează, iar ziarul vienez „Sonn und 
Freiertage Courrier” sare în apărarea studenţilor români, evident, la 
solicitarea studenţilor români din Viena169. În opinia lui Ioan Scurtu, dacă se 
acceptă organizarea studenţilor „după state, nu după popoare, nici Polonii, 
nici Cehii şi nici Finlandezii n-ar fi acceptaţi, ba chiar nici Ungurii, 
deoarece în normele de drept internaţional nu Ungaria, ci Austro-Ungaria 
figurează ca stat”170. Atitudinea dârză a studenţilor face ca proiectatul 
congres să nu se mai desfăşoare la Budapesta, iar la Roma se va desfăşura 
Congresul studenţilor latini, iniţiat de către Asociaţia „Corda Fratres”171. 
 La mijlocul lunii octombrie a anului 1902, la Cluj are loc dezvelirea 
statuii lui Matei Corvin, prilej cu care tribuniştii arădeni publică un excelent 
discurs naţional: „ungurii să nu uite însă, că Mateiu Corvin era de origine 
română. Întrunea în sine calităţi proprii firei Românului. Drept, viteaz şi 
bun. Şi mai ales să nu uite un lucru: pe Mateiu Corvin numai Românii l-au 
putut învinge”172. În încheierea relatării de la serbările din Cluj se 
menţionează şi comportamentul şovinist al studenţilor unguri, care au 
boicotat imnul imperial „Gotterhalte”, cântând mai puternic decât fanfara 
imnul maghiar. Această sfidare a ultra-naţionaliştilor maghiari la adresa 
imnului imperial nu va rămâne nesancţionată de către Monarh, sunt de 
părere tribuniştii de la Arad, deoarece în numărul din 31 octombrie/13 
noiembrie 1902 fac menţiunea că „Împăratul îşi petrecea, de regulă, luna 
octombrie la castelul său din Buda. Anul acesta n-a venit…”173. Până la 
urmă, de dragul păstrării dualismului174, împăratul Francisc Iosif va face o 

                                                
168 Ibidem, VI, nr. 42, din 3/16 martie 1902, p. 2, articolul „Universitarii români ad 
audiendum verbum”, nesemnat. 
169 Ibidem, VI, nr. 47, din 10/23 martie 1902, p. 2, articolul „Terorisarea tinerimii 
universitare române”, semnat: Greg. M. Iorga. 
170 Ibidem, VI, nr. 56, din 23 martie/5 aprilie 1902, pp. 1-2, articolul „Corda Fratres”, 
semnat: I. Scurtu. 
171 Ibidem, VI, nr. 57, din 24 martie/6 aprilie 1902, p. 2, articolul „Congresul studenţilor 
latini”, nesemnat. Până la urmă, Congresul internaţional al studenţilor se va desfăşura la 
Veneţia, iar studenţii maghiari nu vor participa. Vezi Tribuna Poporului, VI, nr. 178, din 26 
septembrie/9 octombrie 1902, p. 2, articoluil „Corda Fratres”, nesemnat. 
172 Ibidem, VI, nr. 182, din 2/15 octombrie 1902, p. 1, articolul „Serbarea dela Cluj”, 
nesemnat. 
173 Ibidem, VI, nr. 201, 31 octombrie/13 noiembrie 1902, p. 1, articolul „De ce nu vine M. 
Sa la Budapesta?”, sesemnat. 
174 Alan John Percivale Taylor, Monarhia Habsburgică, 1809-1918, O istorie a Imperiului 
austriac şi a Austro-Ungariei, Editura ALLFA, Bucureşti, 2000, p. 177. 
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concesie în acest sens, astfel încât „unde se cântă „Gotterhalte” să se cânte 
şi „Kölcsey Erkel”175. 
 Ştirile şi informaţiile despre situaţia politică, economică şi culturală 
din România devin tot mai frecvente în paginile Tribunei Poporului. Pentru 
a evita eventualele acuze de „daco-românism” venite din partea procurorilor 
maghiari, atunci când publică ştiri despre Regele României, tribuniştii 
precizează şi faptul că „viteazul rege al României este aliatul cel mai 
credincios al bătrânului nostru monarch”176. Aşa se întâmplă şi în numărul 
din 30 octombrie/12 noiembrie 1902, când Tribuna Poporului relatează, 
într-o manieră vădit superlativă, vizita istorică pe care regele României o 
face la Plevna, acolo unde soldaţii români – sub înţeleapta sa conducere – au 
cucerit independenţa tânărului şi dinamicului regat de la porţile Dunării177. 
Tribuniştii publică, cu această ocazie, şi articole laudative din presa 
maghiară178, franceză179 sau austriacă180 dar şi din „Voinţa Naţională” de la 
Bucureşti181. Câteva numere mai târziu, prim-redactorul Ioan Russu-Şirianu 
publică un discurs de o înaltă trăire naţională, în care - pornind de la faptele 
glorioase ale lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare – face apologia 
Piemontului românesc actual: „Niciodată, însă, neamul românesc n’a fost 
mai cinstit în lumea mare şi mai ridicat în sufletul său ca acum, de când 
domneşte Carol I”182. Iar într-un alt editorial, Ioan Russu-Şirianu îi 
alcătuieşte un tablou glorios Regelui Carol I, care este „viteaz în război, 
înţelept în vreme de pace”183. 
 Sunt publicate şi informaţii de interes general din spaţiul european, 
cum este cazul sinuciderii baronului Krupp, din cauza unor calomnii despre 

                                                
175 Tribuna Poporului, VII, nr. 79, din 1/14 mai 1903, p. 1, articolul „Concesiune dela M. 
Sa”, nesemnat. 
176 Ibidem, VI, nr. 200, din 30 octombbrie/12 noiembrie 1902, p. 1, editorialul „Regele 
Carol la Plevna”, semnat: (R). 
177 Ibidem. 
178 În acest caz, din Budapesti Hirlap. 
179 „Gaulois”, vezi: Tribuna Poporului, VI, nr. 201, din 31 octombrie/13 noiembrie 1902, p. 
1, articolul „Presa despre visita Regelui Carol”, nesemnat. 
180 „Neue Freie Presse”, idem. 
181 Tribuna Poporului, VI, nr. 202, din 2/15 noiembrie 1902, p. 3, articolul „M. Sa Regele 
Carol al României la Plevna”, articol preluat din „Voinţa Naţională”. 
182 Ibidem, VI, nr. 227, din 7/20 decembrie 1902, p. 1, editorialul „Vremuri de înălţare”, 
semnat: Russu Şirianu. 
183 Ibidem, VII, nr. 149, din 17/30 august 1903, p. 1, editorialul „Un rege model”, semnat: 
Russu Şirianu. 
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viaţa sa intimă publicate în „ziarele socialiste, fără Dumnezeu”184, împotriva 
cărora ia atitudine Vasile Goldiş. 
 

Impunerea grupării tribuniste de la Arad în fruntea mişcării 
politice a românilor transilvăneni 
 Circula, printre tribuniştii vechi, o glumă a lui Diamandi Manole 
legată de pasivismul ardelenilor. Conform acesteia, dacă ar fi intrat muscalii 
în Transilvania,iar ungurii ar fi solicitat şi ajutorul românilor, aceştia, de pe 
crestele munţilor, le-ar răspunde: „Apăraţi-vă singuri, că noi suntem 
pasivi…”185. Pornind de la gluma lui Diamandi Manole, tribuniştii de la 
Arad apreciază că românii transilvăneni nu mai pot sta la nesfârşit pe 
„muntele pasivităţii” fără să participe la dezbaterea marilor probleme 
economice şi politice ale momentului: „pasivitatea a fost o armă tactică 
experimentală. Adevărat este că în timpul acestei tactice n-am găsit piatra 
filosofală a mântuirii neamului”186. Editorialul de mai sus apare chiar la 
începutul anului 1901, iar discursul politic al tribuniştilor arădeni pentru 
promovarea noului activism se va manifesta, constant, până la impunerea 
acestei strategii politice la nivelul conducerii Partidului Naţional Român, în 
anul 1905. Micile antracte – cum a fost cel cauzat de vacantarea tronului 
episcopal de la Arad şi de încercarea nereuşită a lui Vasile Mangra de a fi 
confirmat în demnitatea episcopală de către guvernanţii maghiari – nu au 
mai putut afecta acest demers al tribuniştilor arădeni, cu atât mai mult, cu 
cât aria de difuzare a ziarului crescuse simţitor, iar discursul politic pus în 
paginile Tribunei Poporului de la Arad penetra în toate teritoriile locuite de 
români. La momentul anului  1901, ziarul dispunea de un număr de 2.400 de 
abonaţi permanenţi, cărora li se mai adăugau cei aflaţi în perioada de probă 
şi ziarele puse la „vânzare liberă”, chiar la sediul redacţiei, unde începe să 
prindă contur şi o „Bibliotecă Poporală”. Preţul unui abonament era de 20 
de coroane pe an, însă oferta pentru abonarea numerelor de duminică – 
numerele „poporale” – era una cât se poate de convenabilă: 4 coroane pe an. 
Prin această strategie de abonare tribuniştii arădeni căutau să fie prezenţi cât 
mai mult în mijlocul românilor din mediul rural, de aici şi discrepanţa între 
abonamentele făcute la tot ziarul şi cele făcute la numărul „poporal”187. În 

                                                
184 Ibidem, VI, nr. 214, din 19 noiembrie/2 decembrie 1902, p. 1, editorialul „Păgânii”, 
semnat: Vasile Goldiş. 
185 Ibidem, V, nr. 3, din 6/19 ianuarie 1901, p. 1, editorialul „Despre pasivitate”, semnat: 
(F.-o). 
186 Ibidem. 
187 Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi 
până în 1918, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 126; vezi: Roman R. Ciorogariu (1852-
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ultimul pătrar al secolului al XIX-lea şi în prima decadă a secolului următor 
s-a dublat numărul ştiutorilor de carte din Transilvania, astfel că difuzarea 
ziarelor în teritoriu se afla pe un teren fertil188. Cât priveşte dezvoltarea 
jurnalismului în sine, ca preocupare constantă pentru intelectualii europeni 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Émile Zola avea să fie printre primii 
care vor conştientiza potenţialul pe care-l reprezintă creşterea numerică a 
publicului cititor: „Un ziar este o mare afacere care dă de lucru unui mare 
număr de persoane. Tinerii scriitori, la începuturile lor, pot să-şi găsească 
imediat o astfel de slujbă plătită foarte bine…Aceste plăţi mari nu au existat 
de la începutul presei; nesemnificative la început, ele au crescut treptat, şi 
cresc şi acum…”189.  
 Tribuniştii arădeni se poziţionează în fruntea ziariştilor români din 
Transilvania care îşi propun să promoveze o nouă direcţie în viaţa publică, 
în sensul modernizării acesteia, reprezentând noua generaţie de intelectuali 
români formaţi în spiritul marilor idei europene ale momentului, decisă să-şi 
asume un rol major şi în ceea ce priveşte coordonarea luptei politice pentru 
satisfacerea intereselor naţionale. Considerând că aliatul natural al 
„intelighenţiei” nu poate fi decât poporul, tribuniştii repudiază şi concepţia 
elitară despre lupta naţională, care dominase activitatea politică a românilor 
transilvăneni de până acum190. 
 În prima parte a anului 1901 discursul politic în favoarea reluării 
activităţii parlamentare devine o prezenţă constantă în paginile ziarului 
Tribuna Poporului. Necesitatea reconcilierii româno-maghiare, pentru a se 
putea contracara „pericolul slav”, rămâne o strategie tot mai puţin utilizată 

                                                                                                                        
1936) Studii şi documente, prefaţă P.S. Episcop dr. Vasile Coman, studii: prof.dr. Vasile 
Popeangă şi prot.dr. Gheorghe Liţiu. Documente: transcrierea textelor, note şi comentarii de 
Andrei Caciora, Vasile Popeangă, Mircea Timbus, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 
Oradiei, 1981, pp. 446-449, scrisoarea protopopului Aradului Traian Văţianu către P.S. 
Episcop Roman Ciorogariu, din 28 noiembrie 1933, scrisoare din care se inspiră şi Mircea 
Popoa şi Valentin Taşcu. De menţionat că protopopul Traian Văţeanu scrie această 
scrisoare după scurgerea  a trei decenii de la evenimente, astfel că cifrele sunt aproximative; 
vezi şi Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, vol. I, Memorii, Timişoara, 1939. 
188 Ioan Bolovan, Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, 
progres şi/sau modernizare, în Schimbare şi devenire în Istoria României, lucrările 
Conferinţei Internaţionale „Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 
21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Română, Centrul 
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 615. 
189 Charle Christophe, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea, Institutul European, Iaşi, 
2002, pp. 225-226. Articolul lui Zola fusese publicat şi în „Neue Freie Presse” din Viena, 
în luna mai a anului 1880. 
190 Liviu Maior, Partidul Naţional…op.cit., p. 585; vezi şi Dumitru Suciu, Studii privind 
mişcarea naţională…, p. 284. 
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de către tribuniştii arădeni, locul acesteia fiind preluat de necesitatea reluării 
contactelor cu naţionalităţile ne-maghiare asuprite din Imperiu şi intrarea în 
activitatea parlamentară. „Ne-am apăra mult mai bine interesele naţionale 
în Parllament, alături cu saşii, slovacii şi sârbii”191 – este tonul discursului 
politic al grupării de la Arad, care îşi reia poziţia dominantă pe care o 
avusese în vara anului 1895, când Vasile Mangra, Roman Ciorogariu şi 
Ştefan Cicio Pop organizaseră Congresul Naţionalităţilor. Chiar şi noii 
editorialişti care semnează pe prima pagină a ziarului – în marea lor 
majoritate lideri politici consacraţi din Transilvania sau de la Bucureşti – se 
pronunţă cu fermitate în favoarea reluării activităţii parlamentare: 
„Guvernanţii maghiari ne vor lua în seamă doar atunci când vor vedea că 
ne urmează poporul”192 – constată un apropiat al tribuniştilor arădeni, ţinând 
să precizeze mai departe că „să nu ni se reproşeze, că am voi să facem un 
centru separat… nici să fim învinuiţi că am forma o grupare nouă, când noi 
reprezentăm continuarea luptei, în marginile unui program comun; nici că 
am forma o grupare sectară, când şirurile noastre stau deschise tuturor 
acelor fruntaşi care aduc cu sine drept titlu putere şi voie de muncă”. 
Reacţia la acuzele de „grup separat” şi de „atitudine sectară” este 
îndreptată, fireşte, către ziarele din Sibiu, Braşov şi Blaj, care încă 
promovau pasivismul politic şi încercau să obstrucţioneze ascensiunea 
politică şi mediatică a grupului de la Arad. Rolul presei naţionale în ceea ce 
priveşte coordonarea activităţii politice a românilor transilvăneni este luat 
motivat – consideră arădenii – din cauza faptului că nu există încă o 
structură de partid care să satisfacă acest deziderat naţional193 Cât priveşte 
presa naţională, cei care se pronunţă pentru intrarea în activitate sunt cei din 
jurul „Telegrafului Român” de la Sibiu, cei de la Orăştie şi, evident, 
tribuniştii de la Arad. „Tribuna” de la Sibiu susţine „pasivitatea…, bătrâna 
gazetă braşoveană nu ştim ce vrea…, iar organul lugojan vedem că 
accentueată pasivitatea absolută”194. În următorul editorial pe această temă 
se reiau ideile din programul politic privind reorganizarea şi modernizarea 
Partidului Naţional Român propus de către arădeni: „A ne întruni însă în 
cercuri electorale, a proclama acolo candidaţi naţionali pentru Dietă, nu ne 
poate opri nimeni”195. Pentru a înlătura orice dubii legate de importanţa 

                                                
191 Tribuna Poporului, V, nr. 16, din 25 ianuarie/7 februarie 1901, p. 1, editorialul „Rostul 
unei activităţi”, semnat: (R). 
192 Ibidem, V, nr. 13, din 21 ianuarie/3 februarie 1901, p. 1, editorialul „Popor şi fruntaşi”, 
semnat: (F) – semnătură care nu a mai fost utilizată până acum. 
193 Ibidem, V, nr. 98, din 29 mai/11 iunie 1901, p. 1, editorialul „Situaţia I”, semnat: (R.). 
194 Ibidem. 
195 Ibidem, V, nr. 99, din 30 mai/12 iunie 1901, p. 1, editorialul „Situaţia II”, semnat: (R.). 
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activităţii tribuniştilor de la Arad în ceea ce priveşte susţinerea luptei 
politice naţionale, prim-redactorul Russu-Şirianu publică, la sfârşitul anului 
1901, două articole deosebit de importante pe această temă. În primul articol 
face o analiză a celor cinci ani trecuţi de la înfiinţarea Tribunei Poporului la 
Arad, astfel că „au mărturisit şi foile ungureşti, cari dintre toate comitatele, 
pe al nostru l’au pus în frunte în ceea ce priveşte luptele Românilor. Nicăiri 
airia Românii nu s’au arătat mai tari, mai înţeleşi, mai închegaţi, mai 
bărbaţi”196. Fireşte că din această „vrednicie o parte ne revine nouă, celor 
adunaţi în jurul „Tribunei Poporului”, care zi de zi şi ani d’arândul au stat 
în foc, au certat pe cei râi, au îndemnat pe cei slabi şi au lăudat pe cei 
harnici”197. Într-un alt editorial, pe care-l intitulează „Tribuniştii”, Russu-
Şirianu apreciază că „de tribunişti sunt legate cele mai măreţe manifestări 
ale vieţii noastre naţionale în aceşti din urmă zece ani”198. Vorbind despre 
ultimii zece ani, prim-redactorul Russu-Şirianu se referea şi la perioada 
sibiană când, în frunte cu Ioan Slavici şi cu Eugen Brote, tribuniştii se 
implicaseră în susţinerea proiectului memorandist199. Mult mai importantă – 
pentru cursul evenimentelor care vor urma – este însă ultima frază a 
discursului politic publicat de către prim-redactorul tribuniştilor arădeni: 
„Nu, fără elementul tribunist în partid puţin se poate face. Prin el însă, dacă 
nu – tot, apoi desigur – mult”. Poziţia de forţă pe care o adoptă Russu-
Şirianu în discursurile sale, impunându-i pe tribuniştii de la Arad în fruntea 
luptei politice naţionale, este susţinută şi de faptul că, spre sfârşitul anului, 
Eugen Brote trimisese de la Găiceana un nou document-program pentru 
„lămurirea” celor din jurul „Tribunei Poporului”, respectiv editorialul 
„Puncte nouă de orientare”200. Spre deosebire de precedentele „Puncte de 
orientare” - publicate în anul 1897 şi care-l nemulţumiseră profund pe 
Vasile Goldiş – de data aceasta Eugen Brote nu mai susţine o „atingere” 
necondiţionată a românilor în raport cu maghiarii, ci precizează, cât se poate 
de clar, faptul că „politica de pasivitate n-a reuşit să atingă nici unul din 
scopurile propuse, dorite şi aşteptate”. Prin urmare, fruntaşii naţionali 
trebuie să stabilească un „program de acţiune” în vederea participării la 
alegerile dietale şi pentru trimiterea „unui număr considerabil de deputaţi în 

                                                
196 Ibidem, V, nr. 239, din 22 decembrie/4 ianuarie 1902, p. 1, editorialul „Cinci ani de 
luptă”, semnat: „Tribuna Poporului” – prima semnătură de acest fel de până acum. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem, V, nr.238, din 20 decembrie/2 ianuarie 1902, p.1, editorialul „Tribuniştii”, 
semnat: Russu-Şrianu. 
199 Lucian Boia, Eugen Brote…op,cit., p. 125-126. 
200 Tribuna Poporului, V, nr. 195, din 20 octombrie/2 noiembrie 1901, p. 1, editorialul 
„Puncte nouă de orientare”, semnat: Eugen Brote. 
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Camera ungară”201. Faţă de susţinerea acestor noi strategii politice, 
pragmaticul Russu-Şirianu îi răspunde, printr-o scrisoare, lui Eugen Brote: 
„Socotim că s’au copt deja lucrurile în aşa fel, încât pe basa programului 
ce ai desfăşurat să luăm conducerea”202. Fireşte, este vorba despre 
acapararea conducerii luptei politice a românilor din Transilvania de către 
gruparea de la Arad şi pentru impunerea noului activism, ca strategie şi 
tactică de luptă a Partidului Naţional Român. 
 După „Punctele nouă de orientare” pe care Eugen Brote le trimite de 
la Găiceana – unde cel mai probabil că le-a discutat şi cu primul ministru al 
României, D.A. Sturdza, care revenise în fruntea guvernului de la Bucureşti 
la începutul anului 1901203 - cel de-al doilea document programatic de mare 
importanţă este „Scrisoarea d-lui dr. I. Mihu”, pe care tribuniştii arădeni o 
preiau din revista „Libertatea” de la Orăştie şi o publică în ziarul din 26 
februarie/11 martie 1902. Fruntaşul politic de la Vinerea porneşte, în 
discursul său, de la necesitatea reintrării Partidului Naţional Român în 
legalitate, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât „având a ne pune întru 
toate pe basa legilor existente”204. Numai că, pentru atingerea acestui scop, 
era necesară revizuirea programului Partidului Naţional Român din 1881, 
respectiv scoaterea punctelor 1 şi 9 care făceau referire la autonomia 
Transilvaniei şi la nerecunoaşterea dualismului. În plus, Ioan Mihu propune 
„întregirea” Programului de la 1881 cu „postulatele social-politice, agrare 
şi economice”, respectiv scutirea de impozit a averilor mici, reducerea 
serviciului militar la 2 ani, impozitul progresiv, ajutorarea lucrătorilor la 
timp de nevoie, sprijinirea şcolilor şi bisericilor naţionale, a instituţiilor 
culturale şi economice, încurajarea producţiilor literare etc.  
 Peste două săptămâni intervine şi Eugen Brote, care îşi intitulează 
discursul: „Revisuirea programului naţional din 1881”205. Pornind de la 
scrisoarea lui Ioan Mihu şi de la demersul acestuia pentru intrarea în 
legalitate prin scoaterea din Programul politic al Partidului Naţional Român 

                                                
201 Ibidem, VI, nr. 1, din 1/14 ianuarie 1902, p. 1, articolul „Reflexiuni politice”, semnat: 
Eugen Brote. 
202 Lucian Boia, Eugen Brote…op.cit., p. 243, Scrisoarea lui Ioan Russu-Şirianu către 
Eugen Brote din 5 noiembrie 1901. 
203 Tribuna Poporului, V, nr. 32, din 18 februarie/3 martie 1901, p. 1, editorialul „Dimitrie 
A. Sturdza”, semnat: (*): „Chemarea la guvern a domnului Sturdza în împrejurările 
actuale, când ţara trece prin cele mai mari dificultăţi dovedeşte …că se bucură de 
încrederea deplină a Suveranului şi a ţării.” 
204 Ibidem, VI, nr. 38, din 26 februarie/11 martie 1902, p. 1, articolul „Scrisoarea d-lui dr. I. 
Mihu”. 
205 Ibidem, VI, nr. 46, din 9/22 martie 1902, p. 1, editorialul „Revisuirea programului 
naţional din 1881”, semnat: Eugen Brote. 
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a punctelor 1 şi 9, Eugen Brote supralicitează: „E cu totul inadmisibil ca un 
asemenea program să lipsească pe cetăţean tocmai de cel mai important 
drept constituţional: de dreptul de a legifera”. Altfel spus, activitate politică 
şi intrarea în parlament. 
 Dacă în ceea ce priveşte revizuirea Programului de la 1881 Eugen 
Brote şi Ioan Mihu par a fi întru-totul de acord, cei doi se diferenţiază când 
vine vorba despre statuarea în noul program politic a relaţiilor românilor 
transilvăneni cu „fraţii” din Bucureşti. În vreme ce Ioan Mihu este de părere 
că toate aceste clarificări doctrinare să se producă „fără ajutor străin de 
noi”, Eugen Brote precizează că „nu ne poate fi indiferent, dacă fraţii noştri 
de peste Carpaţi, de un sânge şi de-o mamă, cari au întemeiat cu o rară şi 
admirabilă stăruinţă şi pricepere un stat la gurile Dunărei, respectat şi 
preţuit de întreaga Europă, se află în amiciţie sau în dujmănie cu patria 
noastră. Este de cea mai mare importanţă pentru situaţia noastră ca popor 
tăria Regelui Ungariei, a Regelui României şi raportul dintre ei”206. Mai 
mult, Eugen Brote propune chiar trecerea în „programul nou” a obiectivului 
de „a conserva şi aprofunda raporturile de amiciţie între monarchia austro-
ungară şi regatul român”. Cu toate că diferendul tactic dintre Ioan Mihu şi 
Eugen Brote poate fi aşezat aşezat şi în mai-vechea matrice a atitudinii 
„pro-conservatoare” sau „pro-liberale” a românilor transilvăneni în relaţiile 
cu formaţiunile politice de la Bucureşti, discursurile politice exprimate de 
către cei doi fruntaşi, lansate prin intermediul Tribunei Poporului, sunt 
supuse dezbaterii publicului românesc din Transilvania. În finalul 
discursului său despre necesitatea revizuirii programului politic de la 1881, 
Eugen Brote face un foarte romantic recurs la istorie, lucru mai rar întâlnit 
la calculatul şi meticulosul agronom, care luase în arendă moşia premierului 
liberal D.A. Sturdza de la Găiceana: „Când stăm la îndoială asupra 
direcţiunii politice, care trebuie urmată în anumite împrejurări, este bine şi 
folositor să consultăm trecutul şi să mergem dacă nu mai departe, cel puţin 
până la adunarea din Blaj, din 3/15 Maiu 1848. Între actele acestei 
memorabile adunări, care a pus temelia politicei noastre naţionale, se 
găseşte jurământul celor 40.000 de Români întruniţi acolo. Dacă putem 
repeţi în conştiinţă acel jurământ când pornim pe o cale nouă, este sigur că 
am ales pe cea bună, pe cea adevărată. În tot casul ne inspirăm, ne 
îndreptăm şi ne întărim mai bine din acel minunat act, decât din frasele, 
câte odată frumoase, dar prea adese-ori deşerte ale unor anumiţi gazetari”. 
Este, trebuie să recunoaştem, unul dintre cele mai frumoase discursuri 
politice despre momentul 1848 din literatura noastră politică. 

                                                
206 Ibidem. 
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 Cum este şi firesc, articolele lui Eugen Brote şi ale lui Ioan Mihu 
stârnesc dezbateri aprinse în presa românească din Transilvania. Sibienii din 
jurul „Tribunei” îl acuză pe Eugen Brote de faptul că, dintr-un mare aderent 
al programului de la 1881, devine astăzi distrugătorul acestuia207. De la 
Orăştie, avocatul Aurel Vlad - succesorul lui Ioan Mihu la conducerea 
băncii „Ardeleana”, a treia instituţie bancară românească din Ungaria, ca 
mărime, după „Albina” sibiană şi „Victoria” arădeană208 - vine cu o 
propunere cât se poate de îndrăznează: schimbarea referinţei de „naţional 
român” din numele partidului şi reînmatricularea acestuia sub o altă 
denumire „care însă în esenţă va fi tot aşa de naţional decumva nu şi mai 
naţional de cum a fost cel vechiu”209. Eugen Brote revine şi el pe această 
temă, fiind de părere că „nu schimbarea numelui partidului ar fi soluţia, ci 
schimbarea Programului dela 1881”210. La rândul lui, Ioan Mihu sare în 
apărarea părerii discipolului său Aurel Vlad, considerând că „mai mare rău 
este a sta absolut locului, decât a avea eventual două partide”211, dându-i ca 
exemplu pe nemţi, pe cehi, pe polonezi sau pe unguri, care au mai multe 
formaţiuni politice, dar fiecare dintre ele luptă, pe o cale sau pe alta, pentru 
susţinerea intereselor naţionale ale popoarelor respective.  
 În numărul din 13/26 aprilie 1902 Tribuna Poporului publică un 
articol al lui Partenie Cosma, preluat din „Telegraful Român”, în care 
fruntaşul politic sibian vine cu câteva argumente zdrobitoare pentru 
renunţarea la ideea autonomiei Transilvaniei şi pentru revizuirea 
Programului politic al Partidului Naţional Român de la 1881: „Aflatu-s’a 
măcar un membru al partidului naţional care ales deputat dela 1881 
încoace şi-ar fi ţinut de a sa datorinţă, ca sau la adresă sau la budget, să 
pledeze în parlamentul Ungariei pentru autonomia Transilvaniei? Nici 
Babeş, nici Doda, nici Truţa, nici Gurban n’au nici pomenit de ea, şi nime 
nu li-a făcut nici o imputare pentru această desconsiderare a programului 
partidului naţional”212. Iar în încheierea discursului său, Partenie Cosma - 

                                                
207 Tribuna Poporului, VI, nr. 52, din 17/30 martie 1902, p. 1, editorialul „Revizuirea 
programului”, nesemnat. 
208 Ioan Mihu, Spicuiri din gândurile mele…, p. XIII. 
209 Tribuna Poporului, VI, nr. 49, din 13/26 martie 1902, pp. 1-2, articolul „Care e mai 
bună?”, semnat: Dr. Aurel Vlad. 
210 Ibidem, VI, nr. 65, din 6/19 aprilie 1902, p. 1, editorialul „Revisiunea programului 
naţional”, semnat: Eugen Brote. 
211 Ibidem, VI, nr. 67, din 9/22 aprilie 1902, p. 1, articolul „Chestiunea carului înglodat”, 
preluare din „Libertatea”, semnat: Dr. Ioan Mihu. 
212 Ibidem, VI, nr. 70, din 13/26 aprilie 1902, pp. 3-4, articolul „În jurul revisuirei 
programului naţional”, articol preluat din „Telegraful Român”, semnat Partenie Cosma. 
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cel care avea să ajungă peste patru ani socrul lui Octavian Goga213, cel care 
va deveni liderul „tinerilor oţeliţi de la Arad” şi artizanul necesităţii 
„premenirii” conducerii Partidului Naţional Român de la 1912 – avea să 
constate, cu un deceniu mai devreme: „Noi, bătrânii, ne-am trăit traiul şi 
ne-am păpat mălaiul”. 
 Citând din teoria profesorului şi politologului Max Weber, la modă 
în acea vreme, conform căreia „politica  este arta prin care cauţi să câştigi 
tot posibilul”214, tribuniştii arădeni lasă dezbaterile deschise pe tema 
revizuirii programului politic de la 1881 şi a intrării în activitatea 
parlamentară, constatând în acelaşi timp şi o polarizare a taberelor de 
influenţă: „Chestiunile discutate în timpul din urmă în ziarul nostru şi în 
organul grupărei dela Orăştie sunt desigur de natură de-a grupa în jurul 
lor o parte destul de însemnată a fruntaşilor noştri cari, ei de ei, fără 
concursul orgolioşilor şi a neputincioşilor, vor putea crea o nouă şi mai 
fericită situaţie poporului nostru”215. Deşi nu-i nominalizează ca atare, 
„orgolioşii” ar putea să fie bănăţenii din jurul familiei Mocioni şi cei din 
jurul „Drapelului” lugojan, care erau de părere că „numai prin rezistenţa 
pasivă putem astăzi salva basele de drept ale partidului nostru şi noi numai 
între cadrele partidului nostru naţional putem face politică naţională”216. 
Cât despre „neputincioşii” la care fac referire tribuniştii arădeni, despre 
aceştia se exprimase cât se poate de clar Partenie Cosma, atunci când 
scrisese că „şi-au păpat mălaiul”.  
 Tabăra celor care susţin revizuirea Programului politic al Partidului 
Naţional Român de la 1881 primeşte un ajutor consistent din partea 
prefectului districtului Brün din Austria, dr. Aurel Onciul, pentru care 
„autonomia Transilvaniei înseamnă lăsarea Românilor bănăţeni şi 
maramureşeni sub stăpânirea Maghiarilor… Nu autonomia unui teritoriu 
mixt şi incomplet, ci autonomia naţională întemeiată fără privire la 
teritoriu, pe populaţiunea de aceeaşi limbă, este  formula corespunzătoare 
intereselor naţionale…Actuala politică antinaţională, copiată de pe modele 

                                                
213 Ion Dodu Bălan, Octavian Goga, Monografie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1975, p. 97. 
214 Tribuna Poporului, VI, nr. 54, din 20 martie/2 aprilie 1902, p. 1, editorialul „Apucături 
rele”, nesemnat. 
215 Ibidem, VI, nr. 74, din 21 aprilie/4 mai 1902, p. 1, editorialul „Solidaritate”, nesemnat. 
216 Ibidem, VI, nr. 42, din 3/16 martie 1902, p. 1, articolul „Basele de drept”, nesemnat, 
preluat din „Drapelul”. 
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străine a autonomiei teritoriale şi a pasivităţii nu va aduce nici când la 
mântuire”217.  
 De la Birchiş, Alexandru Mocioni publică în „Drapelul” din 23 
aprilie/6 mai 1902 un foarte interesant articol, intitulat „Curentul nou”. 
Printre altele, „boierul de la Birchiş” – cum îl porecliseră tribuniştii arădeni 
– constată că „deja se porneşte în mijlocul nostru earăşi un curent, care 
duce politica naţională la o nouă deraliare şi provoacă o nouă crisă grea 
asupra partidului naţional”. Îi răspunde chiar Vasile Goldiş - care fusese 
numit secretarul consistorului arădean încă din vara anului trecut218 - şi care 
scrie un editorial publicat pe toată prima pagină a ziarului Tribuna 
Poporului, intitulat „Politica dela Birchiş”219. Combătând teza mocionistă, 
conform căreia cei din jurul Tribunei Poporului de la Arad şi cei din jurul 
revistei „Libertatea” din Orăştia ar comite un atentat asupra românilor 
transilvăneni prin scoaterea acestora din rezistenţa pasivă în care se găsesc, 
Vasile Goldiş reia ideile expuse încă din anul 1900: „Noi cerem autonomie 
naţională, nu autonomie teritorială”. 
 

Asaltul final asupra pasivismului politic. Victoria de la Dobra 
 Următorul discurs politic pe care-l publică Vasile Goldiş în paginile 
Tribunei Poporului este cauzat de un eveniment deosebit de trist din viaţa 
politică a românilor transilvăneni: moartea lui Ioan Raţiu. Lăsând la o parte 
toate animozităţile care se manifestaseră între grupările tribuniste de la Arad 
şi cea de la Sibiu în ultimii şapte ani – de la criza post-memorandistă şi 
izgonirea vechilor jurnalişti din redacţia Tribunei de la Sibiu– arădenii pun 
anunţul de deces la loc de cinste, pe prima pagină şi în deschiderea ziarului, 
iar ideologul grupării, Vasile Goldiş, încheie astfel necrologul: „…să ne 
aducem aminte de învăţătura cea mare: existenţa unui popor nu se discută, 
ea se afirmă. Poporul român să se afirme. Aceasta va fi recunoştinţa lui faţă 
de mortul cel mare, pe care cu toţii îl deplângem, faţă de Dr. Ioan Raţiu”220. 
Legat de trecerea în veşnicie a preşedintelui Partidului Naţional Român, 
Tribuna Poporului va relata ceremonia înmormântării221, precum şi 
                                                
217 Ibidem, VI, nr. 98, din 28 mai/10 iunie 1902, pp. 1-2, articolul „Condiţiunile existenţei 
Românilor”, preluare din revista „Privitorul”, semnat: Dr. Aurel Onciul. 
218 Ibidem, V, nr. 14/27 iunie 1901, p. 2, „Noutăţi”: „Vasile Goldiş, noul secretar 
consistorial. Fie binevenit!”. 
219 Ibidem, VI, nr. 83, din 5/18 mai 1902, p. 1, editorialul „Politica dela Birchiş”, semnat: 
Vasilie Goldiş. 
220 Ibidem, VI, nr. 218, din 24 noiembrie/7 decembrie 1902, necrologul „Dr. Ioan Raţiu”, în 
chenar, semnat: Vasilie Goldiş. 
221 Ibidem, VI, nr. 221, din 28 noiembrie/11 decembrie 1902, pp. 1-2, articolul-reportaj „Dr. 
Ioan Raţiu”, nesemnat. 
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discursul pe care-l rosteşte Gheorghe Pop de Băseşti cu această ocazie222. 
Având în vedere faptul că tribuniştii arădeni alocă doar trei materiale 
tristului eveniment naţional pricinuit de trecerea în veşnicie a „mortului cel 
mare”, putem spune că este destul de puţin. Însă, în acele zile, cei de la Arad 
erau pe cale să primească vestea primei lor înfrângeri în lupta pe care o 
declanşaseră pe tărâm naţional-bisericesc, respectiv neconfirmarea de către 
împărat a alegerii lui Vasile Mangra în demnitatea de episcop al diecezei 
Aradului. Ca să nu-şi piardă poziţia de forţă şi de centru de putere, cei din 
jurul Tribunei Poporului de la Arad îşi vor concentra toate eforturile pe 
tărâmul politicii naţionale, încercând să cucerească locul vacant lăsat de 
către Ioan Raţiu şi de pasiviştii din jurul său şi să impună neoactivismul 
politic ca strategie oficială a Partidului Naţional Român. Asistăm la un 
adevărat asalt jurnalistic din acest punct de vedere, iar seria discursurilor 
politice în favoarea abandonării pasivismului este deschisă, sentenţios, de 
către prim-redactorul Russu-Şirianu: „Pasivitatea trebuie deci abandonată 
definitiv pe toate terenele”223. Într-un alt discurs, publicat în următorul 
număr al ziarului, Russu-Şirianu face o paralelă între pasivism şi credulitate 
în politică: „Ce să mai aşteptăm? Mocioneştii au aşteptat degeaba ducat 
bănăţean în 1849… Pasiviştii tot aşteaptă şi azi… Raţiu şi memorandiştii au 
aşteptat un an şi două luni să fie graţiaţi.”224. În opinia prim-redactorului 
Russu-Şirianu, pericolul cel mai mare care s-ar putea desprinde din această 
stare de aşteptare politică este „fatalismul – care ni se altoieşte din contactul 
cu popoarele orientale”225.  
 Ajunul Crăciunului din anul 1902 este întâmpinat cu un excelent 
discurs politic, prilejuit de împlinirea a şase ani de când ziarul Tribuna 
Poporului a apărut pe piaţa publicisticii politice româneşti din Transilvania. 
Numai că, spre deosebire de celelalte discursuri aniversare legate de 
întemeierea ziarului, de data aceasta ziariştii arădeni evită, din capul locului, 
orice bilanţ: „Ce-am făcut în cei şase ani, ştiu cetitorii”226. Semnat în 
numele întregii redacţii, discursul este de la cap, la coadă, un veritabil 
program de activitate politică de urmat pentru cei din jurul Tribunei 

                                                
222 Ibidem, VI, nr. 222, din 30 noiembrie/13 decembrie 1902, p. 3, articolul „Cuvântarea 
dlui G. Pop de Băseşti”, nesemnat. 
223 Ibidem, VI, nr. 224, din 3/16 decembrie 1902, p. 1, editorialul „Pasivitatea noastră”, 
semnat: Russu Şirianu. 
224 Ibidem, VI, nr. 225, din 4/17 decembrie 1902, p. 1, editorialul „Credulitatea în politică”, 
semnat: Russu Şirianu. 
225 Ibidem. 
226 Ibidem, VI, nr. 239, din 24 decembrie/6 ianuarie 1902, p. 1, editorialul „După şase ani 
de luptă”, semnat: „Tribuna Poporului”. 



 172

Poporului de la Arad, structurat pe cinci direcţii mai importante. Prima 
direcţie ţine de abandonarea stării de aşteptare: „Vom stărui, mai presus de 
toate, ca solidaritatea naţională să se manifeste prin anume – fapte. De 
târgul de vorbe şi de seci discuţiuni, fie ele chiar „principiare”, credem că 
li s-a urât tuturora”. Cea de-a doua direcţie stabileşte o alianţă politică şi 
strategică cu gruparea pro-activistă din jurul revistei „Libertatea” din 
Orăştia: „Susţinem politica de etape, cum s’a exprimat şi Dr. Mihu în 
epistola sa program a confraţilor dela Orăştie”. La al treilea punct se 
specifică intenţia de „a relua legăturile cu naţionalităţile”, un domeniu al 
diplomaţiei politice naţionale la care arădenii au excelat cu ocazia 
Congresului Naţionalităţilor de la Budapesta şi pe care şi-l asumă cu orice 
ocazie. Însă, de departe cea mai importantă direcţie de acţiune politică, pe 
care o lansează arădenii cu această ocazie, are următorul conţinut: 
„Integritatea şi unitatea statului ungar o privim ca o dogmă”. Cu alte 
cuvinte, prăfuita dogmă a separatismului ardelenesc227 este aruncată la lada 
de gunoi a istoriei, dimpreună cu punctele 1 şi 9 din Programul Politic al 
Partidului Naţional Român de la 1881. Ca să mai îndulcească acest abandon 
programatic şi nu stârnească alte „târguri de vorbe”, tribuniştii arădeni 
precizează în continuare: „Vom lupta însă cu întreaga forţă în contra 
curentului detestabil de şovinism intolerant ce domină şi în guvern şi în 
societatea maghiară”. Mai departe, programul politic avansat cu această 
ocazie se referă şi la susţinerea aşezămintelor bisericeşti şi culturale „pe 
care le privim de cel mai scump tezaur al vieţii noastre naţionale”. Pentru 
prima oară până atunci, ziariştii de la Arad publică, în acelaşi număr, 
oglinda redacţiei. Astfel, colaboratorii externi sunt: Ioan Slavici, Eugen 
Brote, G. Bogdan-Duică, Ilarie Chendi, Al. Lăpădat. Iar cei interni, 
Uncheaşu’, Vasilie Goldiş, Dr. Ioan Suciu, Sever Secula şi Ioan Costa. La 
conducerea ziarului este menţionat Ioan Russu-Şirianu, ca prim-redactor. 
 Reluarea legăturilor cu naţionalităţile este promovată tot în acest 
număr al ziarului, unde Russu-Şirianu îi consacră un articol liberalului sârb 
Mihail Polit-Desančić, care reintră în politică şi preia conducerea liberalilor 
sârbi şi a ziarului „Branik”. Liderul liberalilor sârbi era un apropiat al 
tribuniştilor arădeni încă din vremea Congresului Naţionalităţilor de la 
Budapesta, din anul 1895228, iar acum cei de la Arad vor să reia legăturile 
„tradiţionale” cu sârbii şi cu slovacii din monarhie229. 
                                                
227 Dimitru Suciu, Studii privind mişcarea naţională…, p. 284. 
228 Liviu Maior, Congresul naţionalităţilor, în Istoria României. Transilvania, vol. II, p. 
582. 
229 Tribuna Poporului, VI, nr. 239, din 24 decembrie/6 ianuarie 1903, p. 1, articolul „Dr. M. 
Poliyt”, semnat: Russu-Şirianu. 
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 Discursul politic dobândeşte, însă, laurii excelenţei prin editorialul 
publicat de către Vasile Goldiş chiar în ziua de Crăciun a anului 1902. 
Structura intrinsecă a discursului politic publicat de către Vasile Goldiş în 
editorialul „Pregătirile”230 ne-au permis o selectare cât se poate de clară a 
ideilor expuse, idei de o îndrăzneală publicistică aproape fără precedent 
până atunci. Făcând recurs la istorie, încă de la începutul discursului său 
Vasile Goldiş lasă să se înţeleagă idealul luptelor politice a românilor 
transilvăneni: „Într-un singur an Viteazul a spart zidurile, ce despărţiau pe 
fraţii Românii şi era ear’ una „Dacia Felix”. Apoi, câteva paragrafe mai 
jos, discursul lui Vasile Goldiş oferă şi Piemontul românesc231: „… Din 
noapte, noianul nevăzut, ca un meteor răsări pe ceriul istoriei, ridicându-se 
pe zidurile Plevnei, Regatul-Român”. Este prezentată, de asemenea, şi iluzia 
dinasticismului salvator, care fusese cultivată atâta vreme de către românii 
transilvăneni: „Amăgiţi cu nimicuri am crezut în bunătatea celor răi şi am 
nădăjduit în făgăduinţele acelora, pentru care ne-am vărsat sângele şiroaie. 
Ei însă s’au închinat potrivnicilor noştri şi cu ei au făcut legătură împotriva 
noastră, dându-ne pradă”. Atunci, la începutul dualismului austro-ungar, 
consideră Vasile Goldiş că ar fi trebuit „să învăţăm odată marea învăţătură 
că nimeni nu trăieşte prin altul, ci fie-care numai prin sine trăieşte”. Iar 
astăzi „e imposibil să o ducem astfel mai departe. Ne-am hotărât aşadară să 
ridicăm steagul unei noui vieţi… Ziua Sfântă a Naşterii Domnului să ne 
apropie de renaşterea poporului românesc prin bărbăţia sa proprie”.  
 După acest discurs politic publicat de către Vasile Goldiş, din care 
răzbat idealurile şi amăgirile românilor transilvăneni, tribuniştii arădeni 
reiau, în pagina a doua a ziarului, articolul-program din numărul precedent 
„După şase ani de luptă”232. Este un caz fără precedent în publicistica 
tribuniştilor arădeni, dar care vine să întărească în rândul opiniei cititorilor 
importanţa acestui discurs politic. 
 Anul publicistic arădean avea să-l încheie, în forţă, Aurel Vlad de la 
„Libertatea” din Orăştia, care publică un articol intitulat cât se poate de 
sugestiv: „Direcţia nouă”233. Este un discurs politic mesianic, mai ales dacă 
avem în vedere faptul că inaugurarea activismului politic al românilor 
transilvăneni avea să-i aparţină chiar avocatului din fruntea „Ardelenei” de 

                                                
230 Ibidem, VI, nr. 240, din 25 decembrie/7 ianuarie 1903, p. 1, editorialul „Pregătirile”, 
semnat: (vg). 
231 Dumitru Suciu, Studii privind mişcarea naţională…, p. 276. 
232 Tribuna Poporului, VI, nr. 240, din 25 decembrie/7 ianuarie 1903, p. 2, articolul „După 
şase ani de luptă”, semnat: „Tribuna Poporului”. 
233 Ibidem, VI, nr. 241, din 29 decembrie/11 ianuarie 1903, p. 2, articolul „Direcţia nouă”, 
preluare din „Libertatea”, semnat: Dr. Aurel Vlad. 



 174

la Orăştia, pe parcursul anului următor. „Noul curent” despre care făcuse 
vorbire  Alexandru Mocioni cu doar câteva luni mai înainte, este pe cale să 
se înfăptuiască, iar discursul lui Aurel Vlad nu lasă loc nici unei interpretări: 
„Cu una trebuie să fim în curat, că decât să ne suprimăm convingerile 
noastre şi în viitor, mai bine să ne desfacem de aceia, pentru cari idealul e a 
nu face nimic, cărora supremă înţelepciune politică le este a sta locului. Cu 
aceasta datori suntem principiilor noastre şi binelui poporului însuşi”234. 
 „Noul curent” propus de către Aurel Vlad este „botezat” de către 
Ioan Russu-Şirianu, câteva numere mai târziu, cu numele de „Curentul 
activist”235. Răspunzând unor critici venite din partea ziarelor maghiare, 
care consideră că promovarea activismului politic de către tribuniştii de la 
Arad ar fi ca urmare a eşecului lui Vasile Mangra în cursa acestuia pentru 
obţinerea demnităţii de episcop, prim-redactorul Tribunei Poporului 
precizează că cei din gruparea arădeană au fost pentru activitate încă de la 
întemeierea ziarului, însă n-au forţat intrarea în activitatea politică pentru „a 
nu strica solidaritatea şi să avem timp să ne pregătim”. Cât despre 
„incidentul Mangra”, Ioan Russu-Şirianu recunoaşte că luptele bisericeşti 
urgentat intrarea în activitate „pentru că am conştientizat că este necesar să 
ne întărim în sus, să nu-i lăsăm pe renegaţi să ne mai reprezinte”236. 
 Pentru ca discursul politic să nu rămână doar în faza de teorie, 
tribuniştii arădeni declanşează o puternică activitate politică la  nivelul 
comitatului. Memorandistul Mihai Veliciu, preşedintele clubului naţional 
comitatens, solicită ca toate protocoalele şedinţelor congregaţiei arădene să 
fie întocmite şi în limba română237, iar în paginile ziarului îşi fac loc tot mai 
multe informaţii despre forţa pe care ar trebui să o reprezinte românii în 
comitat, proporţional cu numărul lor. „O stâncă”238 se numeşte primul 
editorial din acest an pe care tribuniştii arădeni nu îl semnează nici măcar cu 
iniţiale, dar care îşi propune să stimuleze încrederea corpului electoral 
românesc în propriile forţe. Astfel, sunt precizate datele statistice ale 
recensământului din anul 1900, conform cărora românii numără 214.250 de 
suflete în comitat, iar ne-românii 115.599, dintre care doar 71.894 maghiari. 
Cât despre comunele româneşti din comitat, acestea sunt în număr de 183, 

                                                
234 Ibidem. 
235 Ibidem, VII, nr. 3, din 5/18 ianuarie 1903, p. 1, articolul „Curentul activist”, semnat: 
Russu Şirianu. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem, VII, nr. 9, din 16/29 ianuarie 1903, p. 1, editorialul „Răspunsul mangriştilor”, 
semnat: Russu Şirianu. 
238 Ibidem, VII, nr. 17, din 28 ianuarie/10 februarie 1903, p. 1, editorialul „O stâncă”, 
nesemnat. 
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dintr-un total de 217, reprezentând 85 de procente. „Stânca” românească din 
comitatul Aradului face trimitere directă la dezideratul autonomiei naţionale 
ca obiectiv politic de realizat pentru românii transilvăneni, după epuizata 
strategie a autonomiei teritoriale susţinută până atunci de către grupările 
politice pasiviste de la Braşov, Sibiu sau de la Timişoara. 
 Compunerea listelor electorale reprezintă o altă preocupare a 
tribuniştilor arădeni, care atrag atenţia fruntaşilor de la nivelul fiecărei 
comune „să se îngrijească ca alegătorii români să se introducă pe liste”239, 
deoarece membri comisiilor electorale permanente sunt „exclusiv maghiari 
şi evrei, nu români”. 
 Prim-redactorul Russu-Şirianu nu lasă fără răspuns nici atacurile 
venite din partea celor de la „Tribuna” sibiană, care, sesizând implicarea 
totală a acestuia în sensul activităţii politice, se întreabă cu răutate: „Cine-i 
şi dl. Şirianu? Un gazetăraş cu condeiul venal, care se dă legat celui mai 
mult oferitor”240. Două numere mai încolo, Russu-Şirianu publică un 
editorial intitulat: „Activitate!”241. Pornind de la observaţia că, dacă s-ar face 
un sondaj printre cărturarii români, optzeci la sută s-ar pronunţa în favoarea 
intrării în activitate, prim-redactorul arădean avertizează că nici până acum 
românii ardeleni nu au respectat pasivismul, deoarece „cu voturile lor se 
aleg cei mai mulţi mameluci guvernamentali”242. 
Făcând o analiză a presei politice româneşti din Transilvania, Ioan Russu-
Şirianu ajunge la concluzia că nu există prea multă unitate de vederi la 
nivelul acesteia. „Forţe risipite” îşi intitulează Russu-Şirianu discursul său 
analitic: „Ortodoxul mare găseşte amici la „Telegraful”. Cel ce vrea să 
combată pentru sfânta unire, va fi bine primit la  organul mitropoliei din 
Blaj. Dacă-i pasivist, se va duce la „Gazeta”. Dacă-i activist, n’are decât 
să aleagă între noi şi fraţii dela „Libertatea”. Cei-ce jură pe infailibilitatea 
d-lui Al. Mocsonyi se vor duce la „Drapelul”. Ear cine voinic se simte şi 
vrea să pună umărul acolo unde mai ales e greu, poftească la „Tribuna”, 
asupra căreia procuratura pare că a deschis foc s-o prăpădească”243. Mai 
ales după moartea lui Ioan Raţiu, tribuniştii arădeni adoptă o atitudine mult 

                                                
239 Ibidem, VII, nr. 34, din 20 februarie/5 martie 1903, p. 2, ştirea despre „Compunerea 
listelor electorale”, nesemnată. 
240 Ibidem, VII, nr. 39, din 27 februarie/12 martie 1903, p. 2, articolul „Eată răspunsul!”, 
semnat: Russu Şirianu, publicat la subsol, în locul foiletonului literar. 
241 Ibidem, VII, nr. 41, din 2/15 martie 1903, p. 1, editorialul „Activitate!”, semnat: Russu-
Şirianu. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem, VII, nr. 53, din 19 martie/1 aprilie 1903, p. 1, editorialul „Forţe risipite”, 
semnat: Russu Şirianu. 
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mai rezervată şi mai înţelegătoare faţă de „Tribuna” de la Sibiu, care este 
încolţită cu înverşunare de către procuratura maghiară şi târâtă în foarte 
multe procese penale pentru delict de opinie în contra intereselor statului244. 
Însă acest lucru ridică şi o problemă de principiu, care îşi va pune amprenta 
peste activitatea politică a românilor transilvăneni în următorul deceniu: 
relaţia dintre ziarişti şi fruntaşii politici. Germenul viitoarei crize pe care o 
va traversa Partidul Naţional Român după intrarea oficială a acestuia în 
activitatea parlamentară începe să se manifeste încă de pe acum, când 
fruntaşii politici nu mai ţin conferinţe naţionale, când parlamentari 
naţionalişti încă nu există, iar ziarele au  rămas de fapt singurele tribune de 
unde se pot lansa discursurile politice către popor. Pornind de aici, 
tribuniştii arădeni constată că ziariştii sunt din ce în ce mai expuşi 
sancţiunilor procurorilor maghiari, în vreme ce asupra „fruntaşilor” nu 
planează un asemenea risc. Prin urmare, conchid tribuniştii de la Arad, 
„ziaristul nu pentru orice lucru neînsemnat trebuie să rischeze a intra în 
temniţă şi nu pentru orice încercare de stil trebuie să-şi primejduiască 
ziarul naţional”. Sfatul cu pricina, adresat în primul rând ziariştilor de la 
Sibiu, este însă dat cu întârziere, deoarece în numărul din 19 aprilie/2 mai 
1903, arădenii titrează: „Încetarea Tribunei”245. Apreciind că ziarul de la 
Sibiu „piere sub lovituri vrăşmaşe”, arădenii avertizează publicul cititor, dar 
mai ales pe „confraţii” de alte ziare că „noi, cei dela Tribuna Poporului 
suntem apoi întemeietorii „Tribunei”.246  
 Primul titlu de editorial al cărui titlu tribuniştii arădeni îl scriu cu 
majuscule este cel din 11/24 mai 1903, când titrează: „GHIAŢA S’A 
RUPT!”247. Prin această procedură gazetărească, responsabilul de număr 
dorea să evidenţieze primul succes al activismului politic promovat cu atâta 
asiduitate în ultimii ani de către grupările Arad şi din Orăştia, respectiv 
depunerea candidaturii avocatului Aurel Vlad la alegerile parţiale care se 
organizează pentru cercul electoral al Dobrei: „Felicităm pe Dr. Aurel Vlad, 
care în înţelegere cu fruntaşii din cercul curat românesc Dobra 
(Hunedoara) a primit să fie candidat pentru scaunul vacant de deputat în 
acel cerc…A fost destul cu pasivitatea. Ei avem să-i mulţumim că 

                                                
244 Ibidem, VII, nr. 55, din 22 martie/4 aprilie 1903, p. 2, articolul „Coarda se întinde”, 
nesemnat, în care sunt relatate cele două procese de presă în care e condamnat redactorul 
sibian G. Mohan. 
245 Ibidem, VII, nr. 71, din 19 aprilie/2 mai 1903, editorialul „Încetarea Tribunei”, 
nesemnat. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem, VII, nr. 86, din 11/24 mai 1903, p. 1, editorialul „GHIAŢA S’A RUPT!”, 
nesemnat. 
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pretutindeni cercurile române au trimis în Dietă pe cei mai patentaţi 
mameluci ori pe kossuthiştii cei mai intoleranţi”. Fiind prima confruntare 
electorală la care participă, tribuniştii248 sunt ponderaţi în ceea ce priveşte şi 
un eventual succes al candidatului naţionalist de la Dobra, motiv pentru care 
fac precizarea că înscrierea lui Aurel Vlad în cursa electorală „aduce în 
viaţa noastră publică o nouă mişcare şi indiferent dacă isbuteşte ori nu, 
lucru de căpetenie este să dăm semne de vieaţă, să nu treacă – dacă se 
poate – o singură zi fără ca să ne afirmăm”249.  
 Fireşte, îndrăzneala directorului băncii „Ardeleana” de la Orăştia de 
a sparge pasivitatea politică tradiţională a românilor transilvăneni nu putea 
trece necriticată de către pasiviştii care au mai rămas în jurul gazetelor de la 
Lugoj sau de la Braşov. Acelora, tribuniştii ţin să le precizeze că „generaţia 
tânără o formează cei cu deviza „Înainte!” – ear generaţia bătrână sunt cu 
stereotipicul răspuns: „să ne mai gândim”250. În paginile ziarului încep să 
apară îndemnuri şi declaraţii de susţinere pentru Aurel Vlad, cum este cea 
pe care o semnează un grup de credincioşi, în frunte cu protopopul Dobrei, 
Iosif Morar: „Glasul timpului ne strigă azi cu tărie: să ne trezim, să nu 
lăsăm să mai fie cum a fost!... Fraţilor alegători, acum ori niciodată! 
Deşteaptă-te Române!”251.  
 Ni lipsesc nici „coadele de topor”, cum este cazul avocatului 
Muntyán Aurel – de fapt Aurel Muntean, dar tribuniştii îi scriu intenţionat 
numele în gazetă cu topica inversată şi cu accente ungureşti, pentru a-l 
diferenţia de candidatul naţional – care se înscrie şi el în competiţia 
electorală pentru cercul Dobrei252. Contracandidatura lui Aurel Muntean va 
fi speculată de către jurnaliştii de la „Drapelul”, care în numărul din 17/30 
mai 1903 deplângeau faptul că voturile românilor se împart între doi 
candidaţi de acelaşi sânge şi că Mocsonyi avea foarte mare dreptate atunci 
când spunea că rezistenţa pasivă este ultima redută naţională a românilor 
transilvăneni. Tribuniştii reacţionează amintindu-le celor de la „Drapelul” 
de „alegerile dietale din urmă şi de adunarea recentă dela Beiuş, unde 
Românii s’au strâns în giurul lui Kossuth Ferencz”253. În cazul Dobrei, 

                                                
248 După încetarea „Tribunei” de la Sibiu, folosim denumirea de „tribunişti” pentru a-i 
desemna, exclusiv, pe cei din jurul Tribunei Poporului de la Arad. 
249 Ibidem. 
250 Ibidem, VII, nr. 89, din 15/28 mai 1903, p. 1, editorialul „ÎNAINTE!”, nesemnat. 
251 Ibidem, VII, nr. 88, din 14/27 mai 1903, p. 2, scrisoarea deschisă  „Cătră alegătorii 
români ai cercului Dobra”, semnată: un grup de credincioşi, protopop Iosif Morar. 
252 Ibidem, VII, nr. 90, din 17/30 mai 1903, p. 7, articolul „Coadă de topor”, nesemnat. 
253 Ibidem, VII, nr. 92, din 20 mai/2 iunie 1903, p. 1, editorialul „Alegerea dela Dobra”, 
nesemnat. 
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tribuniştii sunt decişi: „Mergem înainte, până reuşim!”254. Pe 6 iunie 1903, 
Aurel Vlad este ales deputat cu 256 de voturi, faţă de 204 voturi câte le 
obţine candidatul maghiar Farkas Béla. „Coada de topor”, Aurel Muntean, 
n-a obţinut decât un vot, retrăgându-şi apoi candidatura255. 
 Vasile Goldiş face o analiză bine fundamentată asupra abandonării 
rigidului program politic al Partidului Naţional Român de la 1881, pornind 
de la „păşirea d-lui Vlad, prin care cestiunea programului naţional din 
1881 şi a tacticei de luptă s’a scos în definitiv de pe terenul discuţiilor 
teoretice şi a devenit o realitate… Un cerc electoral românesc din Ardeal a 
abandonat din programul dela 1881 punctul referitor la autonomia 
Ardealului şi a părăsit pasivitatea ca tactică de luptă, intrând în activitatea 
parlamentară şi alegând deputat dietal de Dr. Aurel Vlad, fruntaşul 
tinerimei române, care împreună cu noi ani dearândul a luptat pentru 
aceleaşi idei”256. În discursul său, Vasile Goldiş accentuează faptul că 
cercul Dobrei aparţine de Ardealul tradiţional, unde pasivismul era mai 
accentuat, iar legea electorală mai restrictivă. Pentru viitor, Vasile Goldiş 
propune o întărire a activităţii de educare politică a corpului electoral 
naţional, iar candidaţii „să umble din sat în sat, din casă în casă, să 
instrueze, să lumineze, să îmbărbăteze, să însufleţească pe bietul Român, 
care în cea mai mare parte nici până astăzi nu ştie, ce face el, când îşi dă 
votul pentru vre-un candidat la deputăţie”257. La aceeaşi concluzie privind 
necesitatea educării politice a poporului ajunge şi prim-redactorul 
tribuniştilor arădeni, Ioan Russu-Şirianu, care fusese la Dobra pe întreaga 
perioadă a campaniei electorale şi dusese lupta politică „la firul ierbii. Timp 
pentru a pregăti lupta n’a fost decât zece zile. În atâta vreme a trebuit să fie 
deşteptaţi la vieaţă naţională ţăranii din 76 comune, împrăştiate p’un 
teritoriu enorm, căci dela un capăt la altul al cercului sunt 90 kilometri”258. 
Cât despre informarea electoratului şi despre mijloacele de campanie 
electorală, Russu-Şirianu relatează că aceasta nu se poate face „prin tipar, 
căci n’ai cui să scrii şi pentru cine să tipăreşti, bieţii alegători sunt 
analfabeţi”. Cât priveşte discursul politic electoral al lui Ioan Russu-Şirianu, 
acesta a fost unul la înălţimea evenimentului. Prim-redactorul Tribunei 
Poporului povesteşte cum – într-un „cătun din vârful muntelui” – un 

                                                
254 Ibidem. 
255 Ibidem, VII, nr. 96, din 28 mai/10 iunie 1903, pp. 1-2, articolul-reportaj „Alegerea”, 
semnat. Russu-Şirianu. 
256 Tribuna Poporului, VII, nr. 96, din 28 mai/10 iunie 1903, p. 1, editorialul „După 
alegere”, semnat: (Vg.). 
257 Ibidem. 
258 Ibidem, pp. 1-2, articolul-reportaj „Alegerea”, semnat: „Russu Şirianu”. 
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moşneag i-a întrerupt „oraţia”, spunându-i că împăratul nu le dă voie 
românilor să-şi aleagă un deputat de-al lor259. Spontan, Ioan Russu-Şirianu 
scoate din buzunar o hârtie pe care o flutură deasupra capului, răspunzându-
i moşneagului că aceea-i „slobozenia iscălită de împărat”. Ulterior, prim-
redactorul Russu-Şirianu avea să povestească faptul că hârtia cu pricina era 
o „sărmană poliţă” pe care o uitase în buzunarul hainei. Cu această ocazie 
cei din redacţia Tribunei Poporului fac un adevărat tur de forţă, dedicând 
„Biruinţei dela Dobra” întregul număr al ziarului din 28 mai/10 iunie 1903. 
Pe lângă discursul analitic al lui Vasile Goldiş – care stătuse toată ziua în 
redacţie, îndeplinind sarcinile responsabilului de număr - şi reportajul de la 
faţa locului trimis de Ioan Russu-Şirianu, în spaţiul destinat foiletonului 
literar este relatată, oră de oră, atmosfera din redacţie, inclusiv convorbirile 
telefonice purtate cu această ocazie. Nu lipseşte nici relatarea „banchetului 
de sâmbătă seara”, când tipografii dau cep unui butoi cu bere la „Kolbai” – 
după ce „trăseseră”  trei ediţii ale ziarului – şi îl proclamă pe Vasile Goldiş 
drept viitor ministru al naţionalităţilor. 
 De la Găiceana, Eugen Brote trimite la rându-i un articol analitic 
despre „Însemnătatea politică a alegerii dela Dobra”260. Cel mai probabil 
că Eugen Brote n-a apucat să citească şi analiza făcută de Vasile Goldiş cu 
două săptămâni mai înainte, deoarece discursul său conţine exact aceleaşi 
idei: Dobra este cerc electoral transilvănean, unde dreptul electoral este mai 
restrâns pentru români, iar prin chemarea la urne românii îşi aleg liderii 
politici de drept, care să le reprezinte interesele în parlament sau în 
congregaţie. 
 Foarte interesantă este, însă „corecţia” pe care i-o aplică prim-
redactorul Russu-Şirianu proaspătului deputat Aurel Vlad care, impetuos şi 
fără experienţă parlamentară, face o primă declaraţie de la tribuna 
Parlamentului budapestan ce este răstălmăcită de către ziarele „Voinţa 
Naţională” şi „Budapesti Hirlap”, conform cărora românii transilvăneni şi-
ar fi schimbat radical poziţia politică şi „n-ar mai avea nimic de împărţit cu 
Viena”261. Dimpotrivă, supralicitează Ioan Russu-Şirianu, „în politica 
noastră naţională intră şi încap atât Bucureştii, cât şi Viena”262. 
 Tot în vara anului 1903, după succesul repurtat de către tribunişti 
prin intrarea efectivă în activitate, pe prima pagină a ziarului va fi publicat 

                                                
259 Lucian Petraş, Politică şi demers naţional… , p. 45. 
260 Tribuna Poporului, VII, nr. 106, din 11/24 iunie 1903, p. 1, editorialul „Însemnătatea 
politică a alegerii dela Dobra”, semnat: Eugen Brote. 
261 Ibidem, VII, nr. 136, din 27 iulie/9 august 1903, p. 1, editorialul „Politica noastră 
tradiţională”, semnat: Russu Şirianu. 
262 Ibidem. 
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un anunţ deosebit de interesant pentru cititori: „Cu 1 iulie deschidem 
abonament nou la „Tribuna Poporului”… creşterea zilnică a numărului 
abonaţilor noştri ne îndreptăţeşte a crede, că am înţeles bătăile pulsului 
poporului român, şi ne dă îndemn nou să urmăm fără şovăire calea 
apucată. Angajând corespondenţi în toate centrele româneşti mai mari, 
asigurându-ne colaborarea a mai multor bărbaţi politici cu vază, stând în 
legătură telefonică cu Budapesta, suntem în posiţia de a da cititorilor noştri 
veştile cele mai din urmă, exact şi detaiat. Joia şi duminica „Tribuna 
Poporului” apare cu un supliment literar”263. 
 Ziarul îşi va îmbunătăţi substanţial conţinutul şi în fiecare săptămână 
va fi publicată şi „Cronica săptămânii”, care prezintă pe scurt evenimentele 
principale din Monarhie, din România, din Europa şi din întreaga lume. 
Dacă până acum ştirile erau culese din alte ziare – îndeosebi din cele 
maghiare sau germane – începând cu instalarea telefonului în redacţie264 
colaboratorii trimite ştirile, operativ, şi pe această cale. Din punct de vedere 
economic, constatăm o sporire fără precedent a reclamelor şi articolelor cu 
caracter publicitar. Până la începutul anului 1900, ultima pagină a ziarului 
găzduia doar auto-reclama despre oferta tipografiei Tribunei Poporului, 
aflată la rându-i în concurenţă nu doar cu tipografiile maghiare existente la 
Arad, dar şi cu tipografia Episcopiei ortodoxe arădene. Abia după obţinerea 
poziţiilor de influenţă în eparhie, odată cu înscăunarea episcopului Iosif 
Goldiş, tribuniştii vor reuşi să înlăture concurenţa tipografiei diecezane şi să 
penetreze pe piaţa publicitară arădeană, aflată în creştere la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor. Începând cu anul 
1901, reclamele comerciale încep să ia locul auto-reclamei de pe ultima 
pagină. La început doar româneşti, ulterior reclamele comerciale vor fi 
preluate şi de la agenţii economici maghiari, fie traduse în limba română, fie 
publicate în limba maghiară. Către sfârşitul anului 1902, ultima pagină 
conţine, exclusiv, reclame comerciale, publicate contra-cost de către agenţii 
economici arădeni în ziarul Tribuna Poporului. Începând cu anul 1903, 
reclamele îşi fac loc şi pe pagina a treia, îndeosebi cele de „mică 
publicitate”, conţinând oferte se serviciu sau „ştiri personale”. Toate  
acestea, coroborate cu instalarea liniei telefonice, cu creşterea calităţii 
tipografice şi sporirea numărului de colaboratori, iar în final cu creşterea 
numărului de abonaţi, conduc  la concluzia că ziarul devine din ce în ce mai 
rentabil din punct de vedere economic. Independenţa economică – atâta câtă 
                                                
263 Ibidem, VII, nr. 110, din 17/30 iunie 1903, p. 1, în deschiderea ziarului, anunţ semnat: 
Red. şi Adm. „Tribuna Poporului”. 
264 Ibidem, VI, nr. 130, din 16/29 iulie 1902, p. 3, ştirea: „Tribuna Poporului şi-a pus 
telefon: numărul 502”. 
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putea fi în acele vremuri – conferea şi o oarecare independenţă editorială, 
astfel încât grupul de politicieni, de oameni de afaceri, de prelaţi, de scriitori 
şi de jurnalişti grupaţi în jurul Tribunei Poporului să-şi susţină propriile 
vederi şi să-şi identifice propriile strategii discursive în legătură cu 
promovarea identităţii de grup265, în cazul nostru, tribunismul.  
 „Ştirea anului” vine, însă, în numărul din 10/23 septembrie 1903, 
strecurată într-o notă din pagina a doua a ziarului: „Credem a fi bine 
informaţi când vestim, că mai zilele trecute, fruntaşii români din toate 
nuanţele partidului naţional s’au adunat şi în deplină înţelegere au stabilit 
modul cum partidului naţional să i se dea iarăşi putinţa de manifestare şi 
activitate. E într-adevăr timpul suprem ca să dăm semne de viaţă, să pornim 
lupta nu numai prin ziare, ci afară s’o purtăm, înconjuraţi de popor… 
Dorinţa ce atât de cald şi stăruitor se manifestă de confraţii dela Orăştie, se 
va realisa şi n’avem acum de cât să stăm gata şi să executăm ceea-ce sfatul 
fruntaşilor va decide. Sus inimile! A sosit momentul decizător”266. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
265 Delia Marga, Introducere în analiza discursului, cu referire la istorie şi sfera publică, 
Editura Fundaţia pentru studii europene, Cluj-Napoca, 2003, pp. 404-405. 
266 Tribuna Poporului, VII, nr. 164, din 10/23 septembrie 1903, p. 2, nota „Strângerea 
rândurilor”, nesemnată. 
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Apeductul civil arădean şi  Turnul de Apă 
 

 
                                                                                             Horia Truţă, 

Galeriile Turnul de Apă Arad 
 
 

1. Consideraţii generale  
Introducerea în Arad, a apeductului civil şi a canalizării centralizate, 

a fost deosebit de importantă din punct de vedere economic, social şi 
sanitar1. Efectele nocive ale mlaştinilor şi infiltraţiilor, datorate inundaţiilor 
şi vechilor braţe ale Mureşului, care traversau atunci oraşul, au pus 
întotdeauna edililor problema asigurării apei potabile. Pe de altă parte, 
numeroasele incendii, impuneau existenţa permanentă a unei importante 
surse de apă, care, în cantitate suficientă, să poată fi folosită în orice 
moment. Până în 1896, când a fost edificată instalaţia centralizată de 
alimentare a oraşului cu apă, aceasta se extrăgea din fântâni sau direct din 
Mureş2. Locul fântânilor era judicios ales, ele urmând să fie săpate adânc, 
pentru a se ajunge la pânza freatică cu apă potabilă ferită de agenţi patogeni. 
În 1798, printr-o ordonanţă, de instituire a serviciului de pompieri, primăria 
Aradului a hotărât ca,  pentru a fi apă suficientă, să se construiască fântâni 
în număr însemnat, pe străzile publice mai mari şi pe cele aflate mai la 
îndemână: una pe strada principală, în faţa primăriei (Piaţa Avram Iancu 
n.n.), alta lângă grădina domnului Paul Emsvangher, a treia îndărătul 
organistului oraşului, a patra în faţa casei lui Mathias Gottl, a cincea lângă 
grădina lui Ioan Huniadus din regiunea casei lui Blasius Forgang, a şasea 
lângă casa lui Cristian Auer, a şaptea în oraşul rascian (Cartierul 
Drăgăşani n.n.), în faţa casei lui Ştefan Mager, a opta în regiunea casei lui 
Aloes Schlegel, a noua lângă grădina lui Mihail Pauşan, în regiunea casei 
numitului localnic Bogdan Togier şi în sfârştit a zecea, în strada numită 
Sarkat, în faţa casei lui Maxa Gyurkici. De asemenea se atrăgea atenţia că 
trebuiau reparate fântânile preexistente, care din nefericire sunt într-o stare 

                                                
1 Pe teritoriul României, prima alimentare cu apă din puţuri, prin acţionare mecanică 
(pompare) şi conducte subterane, din trunchiuri de copac, s-a realizat în 1732 la Timişoara. 
Sistemul a fost perfecţionat în 1774, prin folosirea a două pompe hidraulice, cu piston, 
aşezate în castelul de apă, construit deasupra unei fântâni, de unde porneau 3 km de 
conducte, prevăzute cu cămine de vizitare, vane şi 14 cişmele pentru distribuţie (Marcu 
Botzan, 1984, p. 193). 
2 A.N Arad, Fond Primăria Municipiului Arad (în continuare PMA), Dos. 2/1784, D. 
5/1785 
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proastă, cheltuielile urmând a fi suportate atât din casa publică (bugetul 
local), cât şi prin contribuţia particularilor3. Deşi fântânile publice erau 
inspectate cu regularitate de serviciile medicale, prin faptul că erau deschise 
şi mânuite fără restricţii, direct de către populaţie, ele contribuiau la 
răspândirea epidemiilor. Chiar şi în 1928, într-o inspecţie a primăriei, 
fântânile publice din Gai, au fost găsite într-o stare deplorabilă, majoritatea 
fiind defecte şi nefuncţionale4. În străzile mai îndepărtate, apa era 
distribuită, cu sacale trase de cai, iar intreprinderile industriale şi băile 
publice şi-au săpat propriile puţuri. 

În 1858, a fost construit în Cetatea Aradului, un turn de apă, de 
formă cilindrică, cu o capacitate de 35 m.c. Tot atunci a fost edificată şi 
instalaţia necesară alimentării cu apă a locomotivelor în gara feroviară 
arădeană, inaugurată la 25 octombrie5. În 1896, la Fabrica de vagoane şi 
locomotive, s-a construit o nouă casă a apei, unde, în cilindrul de 28 m 
înălţime, se puteau depozita 200 mc apă, pregătită din punct de vedere 
chimic şi termic pentru activitatea uzinală. În 1931 a fost modernizat 
apeductul Pavilioanelor Aviaţiei din Gai, apa fiind extrasă cu o pompă 
dublă, dintr-o fântână adâncă de 15 m şi urcată într-un bazin metalic din 
podul clădirii aerogării, de unde se folosea în menaj şi pentru closetele 
englezeşti destinate publicului.  

Dezvoltarea oraşului impunea însă edificarea unei reţele civile 
centralizate pentru alimentare cu apă şi canalizare. 
 

2 Scurt istoric al alimentării cu apă în sistem centralizat a 
Aradului (Cronologie) 

Demersurile şi principalele momente din evoluţia organizării 
sistemului de apeducte şi canale pentru populaţia Aradului, din care face 
parte Uzina de apă din strada Bucura şi clădirea numită Turnul de apă, de pe 
strada Ceaikovschi nr. 9 A, se pot prezenta sintetic în tabloul următor: 

1885 - Au fost angajate primele discuţii între municipalitate şi firma 
londoneză Mayer FT, privind introducerea în Arad a apeductelor, dar 
lucrările nu au fost finalizate din lipsa banilor.  

1891 (noiembrie) – Pe baza propunerilor prof. Hideg Kalman, 
primăria a organizat o conferinţă specială, consacrată alimentării centrale cu 

                                                
3 H. Medeleanu, I. Popovici, 1982, p. 527. 
4 În 1947, în Gai existau 11 cişmele acţionate manual, cu roată sau frânghie, din care doar 
cinci erau funcţionale (H. Truţă, 2011, p. 126). 
5 Turnul de apă, vizibil azi, de pe Calea Şase Vânători, necesar alimentării locomotivelor cu 
abur a fost rdificat în 1897 (D. Schemmel, 1975).  
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apă a Aradului, prin construirea unui apeduct din fonduri bugetare locale, 
subscripţie publică şi emiterea de acţiuni comerciale. 

1892 (19 ianuarie) – Au avut loc, în Arad, noi discuţii cu firma 
Mayer FT, pentru edificarea apeductului orăşenesc. 

1894 – Municipalitatea prin primarul Salacz Gyula6, a reluat 
discuţiile, privind introducerea în Arad (56.000 locuitori), a sistemului 
modern de alimentare cu apă potabila, format dintr-un apeduct, fără 
canalizare. Pentru aceasta, Consiliul local a constituit o Comisie de 
specialitate pentru Apeducte şi Canalizare, care urma să propună soluţii şi 
să organizeze o licitaţie, la care au prticipat alături de Mayer FT din Londra, 
firma arădeană Toth Kalman şi inginerul antreprenor din Budapesta Knuth 
Caroly. După licitaţie fiind abordată şi problema apelor reziduale, au fost 
declarate câştigătoare Mayer FT din Londra, ca antreprenor al apeductului şi 
Hughes & Lancaster antreprenor pentru canalizare, de tip Shone, atunci în 
premieră pentru Europa. Costul lucrărilor, uzina şi reţeaua de conducte, în 
lungime de 18 km, împreună cu edificiile aferente şi celelalte instalaţii, a 
fost evaluat la 1.556.691 coroane, termenul de finalizare fiind stabilit la trei 
ani. 

1894 (15 iunie) – A fost semnat cu firma Mayer FT şi 
Hughes&Lancaster, contractul edificarii sistemului de apă-canal în Arad. 

1894 (iulie-decembrie) – Prin demersurile municipalităţii a fost 
obţinut un împrumut de 850.000 florini, din care 816.720 florini, pentru 
dezvoltarea reţelei de apeducte şi canalizare. Împrumutul era garantat cu 
averea imobila a oraşului7, urmând să fie restituit în 50 de ani, prin 
contribuţia locuitorilor, în funcţie de avere (taxe şi impozite). 

1895 (5 februarie) - În şedinţa Comisiei pentru Apeducte şi 
Canalizare, ing. Eduards, reprezentantul antreprenorului 
Hughes&Lancaster a propus modificarea proiectului iniţial, în sensul 
construirii pe traseul apeductului, a unui turn de apă, în valoare de 60.000 
florini, necesar atât reglării presiunii în conducte prin preluarea eventualului 
surplus de apă cât şi pentru asigurarea unei rezerve, pe timpul nopţii când 
pompele nu funcţionau sau pompieristic în caz de incendii. 

1895 (11 februarie) – În şedinţa comună a Comisiei pentru Apeducte 
şi Canalizare şi Consiliul Local, iginerul şef Viragh Lajos, a expus 
memoriul antreprenorilor Mayer FT şi Hughes&Lancaster, privind 
construirea turnului de apă. După discuţii furtunoase, în final, s-a hotărât, ca 
                                                
6 Salacz Gyula (n. Gyula 1832 – m. Arad 1915), avocat, unul din cei mai longevivi primari 
ai Aradului (1875-1901) şi deputat parlamentar (1901-1905).  
7 Conform unui studiu arhivistic întocmit de ofiţerul vamal Marton Paulovits, patrimoniul 
oraşului Arad în 1896, era de 5.737.285 forinţi (UJJ Janos, 2011, p. 7). 
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noul obiectiv să fie edificat pe suprafaţa de manej a regimentului de călăreţi, 
de lângă capela Sfântului Florian, teren pus la dispoziţia oraşului Arad de 
către armată.  

1895 (18 februarie) – Cei interesaţi în apeduct s-au constituit în 
Societatea pe acţiuni pentru Apeducte din Arad, intreprindere finanţată de 
Prima Bancă Arădeană de Păstrare SA şi Banca Populară şi de Industrie 
SA. Capitalul de pornire, a fost de 1.000.000 florini, împărţit în 10.000 
acţiuni de câte 100 florini/bucata. În primele zile, de la lansarea pe piaţă, au 
fost vândute şi încasate 30% din acţiuni. Au fost adoptate Statutele 
societăţii, director general fiind numit Hajek Rezso. Ca antreprenor al 
clădirilor turnului şi uzinei de apă a fost angajată firma Hughes&Lancaster, 
Victoria Street London. 

1895 (24 aprilie) - Contractul, de construire a uzinei de apă arădene, 
a fost aprobat de Ministerul de Interne din Budapesta. Firma Mayer, a 
început sondajele, pentru a stabili locul amplasării a două fântâni pentru 
extragerea apei. Pentru clădirile uzinei a fost asigurată o suprafaţă de teren 
în apropierea Mureşului şi a Canalului Mureşel, pe actuala stradă Bucura.  

1896 (2 martie) - Comisia pentru Apeducte şi Canalizare, a aprobat 
importul de la firma Hughes & Lancaster (Londra), a conductelor şi a 
materialelor necesate instalării apeductelor şi canalizării. Pentru apeduct au 
fost aduse ţevi metalice (fontă), lungi de 2,6 m cu diametrul de 75-325 mm. 
iar pentru canalizare, tuburi din bazalt (ceramică), cu un diametru de 178 
mm, în valoare de 27.217 florini. 

1896 (1 august) - După nici doi ani, s-au încheiat lucrările de 
instalare a apeductelor. Locuitorii abonaţi, puteau de la această dată, timp de 
4 săptămâni, să folosească  gratuit apa. În continuare, preţul a fost stabilit la 
1,50-2 coroane pentru un hectolitru de apă necesară uzului menajer al 
populaţiei şi 0,75-1 coroane pentru un hectolitru de apă folosită în scopuri 
publice (cişmele, pompieri, stropit străzile etc). În cartierele oraşului, au fost 
montate 11 cişmele publice (60.000 florini), iar comandantului pompierilor 
Milos Stancovits, i s-a recomandat, să ia măsuri pentru instalarea pe 
conducte a robinetelor (hidranţi) pentru alimentarea sacalelor în caz de 
incendii. 
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Foto 1. Uzina de apa construită în 1896 
 
1896 (12 noiembrie) Câţiva specialişti, prezenţi la Congresul 

Inginerilor din Arad, analizând calităţile apei din apeducte, au constat că apa 
potabilă, este în general bună, dar este călduţă şi are gust de clor. Au fost 
luate măsuri, pentru îmbunătăţirea procesului de filtrare. 

1896 (15 noiembrie) A fost dat în folosinţă turnul de apă şi preluată 
reţeaua centrală a apeductului, în lungime de 26.420 m., cu o producţie 
zilnică de 1200 m.c. pe sistem deschis. (În procesul tehnologic, apa intra în 
contact cu aerul atmosferic). Cu acest prilej, a fost organizată o festivitate, la 
care, publicul a putut admira această construcţie  monumentală, unică pentru 
Arad, concepută de arhitecţii scoţieni Wiliam Dunn şi Robert Watson. 
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Foto 2. Acţie apeduct (1906) 

 
1915 – Uzina de apă, împreună cu toate instalaţiile şi clădirile, a 

trecut în administraţia oraşului Arad, sub forma unui serviciu comunal, 
înglobat în gestiunea Primăriei. Au fost forate noi puţuri de adâncime, care 
au mărit debitul zilnic de apă. 

1924 – Uzina de apă, a fost vizitată de bacteriologul român Victor 
Babeş, care a recomandat, extragerea şi exploatarea apei printr-un sistem 
închis (apa nu intră în contact cu aerul atmosferic), propunere care s-a 
aplicat, cu urmări dezastruoase, până în 1931. 

1925 (12 iulie) – S-a aprins de la un trăznet şi a ars acoperişul 
Turnului de apă. 

1925 – Au fost montate pe traseul canalului Schone, captatoare de 
grăsimi, care fiind valorificate industrial au scăzut preţul de cost al 
canalizării8.  

1926 - Intreprinderea Comunală Arad, avea în componenţă alături de 
Uzina de apă şi Canalizare. următoarele unităţi:  Tramvaiul comunal tractat 
de locomotive cu abur (benzină), organizat pentru povară şi călători;  
Fabrica de Gaz, cu folosirea lemnelor şi apoi a  cărbunelui; Atelierele de 
Instalaţie, Fabrica de Ghiaţă. 

1931 – Au început în regie proprie, sub conducerea ing. Mihai Tripa, 
lucrările de modernizare a Uzinei de apă, în sistem deschis, aplicat mai ales 

                                                
8 A.N. Arad,  Fond  PMA, D. 1/1925. 
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pentru pentru deferuginarea, demanganizarea apei şi eliminarea bioxidului 
de carbon. 

1934 (25 martie) - A fost dată în folosinţă noua Uzină de apă, 
reconstruită pe vechea fundaţie, cu o capacitate de 16.000 m.c./ 24h, la un 
necesar de 4.400 m.c. / 24h. Despărţămintele mai importante erau: sala de 
maşini, cu motoare electrice şi pompe centrifuge, sala filtrelor deschise şi 
rapide, sala filtrelor mecanice, instalaţia de deferuginare şi demanganizare, 
prin pulverizarea apei. Nisipul cuarţos necesar filtrării apei, era extras din 
Mureş. 

 

 
 

Foto 3. Uzina de apă II (1936) 
 
1938 (1 octombrie) –Reorganizarea, în conformitate cu Legea 

Exploarătii Comunale din 1938, a Intreprinderii Comunale a Municipiului 
Arad (ICA), cu gestiune proprie. Unitatea cuprindea alimentarea cu apă, 
canalizarea, transportul în comun de persoane, salubritatea, fabricile de gaz 
şi ghiaţă. Intreprinderea a mai purtat următoarele denumiri: Regia 
Intreprinderilor Municipiului Arad – RIMA (1946-1949), ICA (1949), 
Comunală Regională Arad – ICRA (1950-1955), ICA (1955-1957), 
Intreprinderea Comunală a Oraşului Arad – ICOA (1957-1968), 
Intreprinderea Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă Arad – 
IJGCLA (1968-1990). 
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1939 (16 septembrie) - Solemnitatea Sfinţirii noilor instalaţii ale 
Uzinei de apă9.  

1946 – În apropierea Uzinei de pe strada Bucura, au fost forate 8 noi 
puţuri, la o adâncime de 40 – 85 metri. 

1947 – a fost forat şi dat în exploatare, puţul nr. 9 cu o adâncime de 
91,50 metri. 

1948 (15 ianuarie) - A fost inaugurat primul puţ la o adâncime de 
120 m, în scopul măririi debitului de apă10. 

1950 – Intreprinderea Comunală Regională (ICRA), cuprindea 
Exploatarea de Apă-Canal cu secţiile: Producţia de apă, Canalizarea Shone, 
Canalizarea pluvială, Apometre, Branşamente, Canalul Mureşul Mort. 

1952 – S-au încheiat lucrările de reparare a Uzinei de apă şi 
extindere a apeductului în cartierul Grădişte. Producţia zilnică era de 9600 
mc. 

1956 (1 mai) - Bazinul turnului de apă, a fost umplut pentru ultima 
dată (400 t). 

1960 (14 august) – Pe suprafaţa dintre dig şi Mureş, au fost puse în 
exploatare, grupat în 4 staţii de pompare, 9 puţuri noi, cu o adâncime de 
13,50 – 81 m. Presiunea apei în conducte a fost stabilită la 2,5-3 atm. 
Numărul fântânilor publice din reţea a ajuns la 65, alături de 29 pompe de 
mână. 

1960 – Datorită stării avansate de uzură şi degradare, a fisurilor din 
pereţi, în dreptul ferestrelor, la clădirea turnului de apă, au început lucrări de 
consolidare, care nu au fost încheiate. În 1968, imobilul a fost scos din 
producţie, casat şi folosit în continuare ca depozit şi dormitoare pentru 
muncitorii sezonieri. 

1990 – Au începit lucrările de restaurare şi modernizare, a Turnului 
de apă, finanţate de noul proprietar, Galeriile Turnul de Apă din Arad, după 
planurile arhitecţilor: Adrian Ionulescu Rodica Feier, Corina Pat, inginerii 
Constantin Adjudeanu, Mihnea Truţă. O contribuţie esenţială şi-au adus-o 
Gheorghe Bucureşteanu şi Mihai Bartha. 

 1996 – Au fost inaugurate primele expoziţii temporare şi 
permanente la Galeriile Turnul de Apă, din Arad, strada Ceaikovschi nr. 9A.  

2006 (13 august) - Vântul puternic din timpul nopţii, a dezvelit în 
partea de nord vest a clădirii prin smulgerea unei părţi din învelitoarea din 
tablă rămânând descoperită o mare suprafaţă din acoperiş. Lucrările de 
reparaţii au fost efectuate de o echipă a firmei Kemecsey din Timişoara. 

                                                
9 Ziarul Ştirea, 17 septembrie 1939. 
10 Ziarul Patriotul, 16 ianuarie 1948. 
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3. Tehnologia exploatării apei 
Exploatarea în sistem public, centralizat, a apei potabile, a fost 

concepută la Arad, cu instalaţii complexe formate din: apeduct, canalizare 
menajeră şi pluvială. 

  
Apeductul 
În funcţie de sursă, sistemul de apeducte, fie exploatează apa 

superficială din râuri, lacuri, din izvoare sau o folosesc pe cea subterană. 
Alegerea sistemului celui mai potrivit depinde de condiţiile locale, însă, 
întotdeauna, atunci când împrejurările permit, aşa cum sunt cele din Arad, se 
preferă folosirea apei de adâncime (fosilă)11. 

La început, în Arad, apa era scoasă din cele două fântâni, cu un 
diametru de 4 m săpate lângă Mureş, la o adâncime de 41 m. Se folosea un 
sistem pneumatic (cu aer comprimat), numit Pompa Mamuth, acţionată de 
un motor cu abur, produs în intreprindere. Deşi în adâncime lichidul este 
incolor, curat, la un foarte scurt contact cu aerul atmosferic, se dezvoltă un 
proces chimic de descompunere a sărurilor de fier şi mangan urmat de 
precipitare (depunere sub formă solidă), care se observă şi cu ochiul liber. 
Această acţiune, începea în timpul pompării, când apa intra în contact cu 
oxigenul, şi avansa dealungul derulării întregii activităţi tehnologice. Fierul 
se află dizolvat în apa brută de cele mai multe ori ca ferobicarbonat. În 
contact cu oxigenul se formează o pojghiţă, care treptat se întăreşte, 
culoarea apei devenind galbenă, apoi tulbure, dar după depunerea fierului în 
formă de fulg, apa  redevine limpede. Unele industrii, nu pot folosi apa cu 
un conţinut de fier peste 0,2 mg/litru, aşa cum este cea din Arad, situaţia 
creind mari neajunsuri. Dintre sistemele de îndepărtare a fierului, mai 
folosită era metoda de oxigenare a apei prin pulverizare şi filtrare. 
Manganul, însoţeşte adeseori fierul, având similitudini în comportare. A fost 
semnalat pentru prima dată de Proskauer (1891) în apa de băut, atrăgând 
atenţia specialiştilor că deşi nu este vătămător asupra sănătăţii produce 
dificultăţi în exploatarea apei. Dizolvat în apă, manganul precipită mult mai 
greu, apa cu conţinut de mangan neputând fi folosită  în spălătorii, fabrici de 
vopsele, de hârtie, textile, etc. Chiar cantităţi mici de mangan în apă (0,5 
mg./l), produc neplăceri în spălarea albiturilor, lăsând urme vizibile, 
schimbându-i apei gustul. Demanganizarea se poate realiza prin aceleaşi 
procedee ca şi defierilizarea, dar precipitarea decurge mai greu. Din această 

                                                
11 În Berlin, până în 1876, s-a folosit apa pompată din  Spree, apoi s-a captat din puţuri, cu o 
instalaţie engleză, refăcută în 1883 şi 1886. Alte apeducte moderne au fost edificate la 
Darmstadt (1880), Leipzig (1880), Frankfurt pe Maine (1885). 
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cauză, era necesară şi folosirea cu precauţie a unor substanţe chimice, 
tehnologiile nefiind încă atunci puse la punct. 

Lichidul era trecut apoi, pentru depozitare în două rezervoare cu o 
capacitate de 1200 mc. fiecare, unde, alternativ, timp de 24 ore era lăsat 
pentru liniştire.  În continuare, cu ajutorul a doua pompe, Worthington (cu 
abur), apa, cu o temperatură de 13-14 grade Celsius, era trecută forţat în 
conducte, prin patru filtre mecanice care reţineau oxidul de fier şi mangan 
solid (precipitat).  

 

 
 

Foto 4. Sala maşinilor 
 
În momentul, când s-a încercat ridicarea producţiei, fiind timp 

insuficient pentru liniştirea apei, o parte din fier şi mangan, rămânea în 
continuare dizolvat şi deci nu mai era reţinut de filtre. Precipitând în 
conducte, le obtura în măsură crescândă, riscând distrugerea întregului 
sistem. Situaţia s-a agravat la o producţie de 6000 mc./zi, cât a ajuns în 
1924, astfel că apa n-a mai putut urca la etajele superioare, din lipsă de 
presiune. La astuparea ţevilor, contribuia şi prezenţa bacteriilor de fier şi 
mangan Chlamidothrix, Gallionella şi a algei Chenothrix poliyspora, 
descoperite la Arad, ca şi la Berlin, Dessau, Frankfurt, Halle etc. Această 
situaţie a generat nemulţumirea populaţiei, care nu a ezitat să şi-o manifeste 
deschis. Astfel, în 19 aprilie 1925, Reuniunea Chiriaşilor din Arad, a 



 192

formulat Consiliului local o moţiune, în care se arăta că apa este plină de 
mangan şi alte materii care devin periculoase sănătăţii. Nicăieri în 
Transilvania, apa nu este atât de rea şi de scumpă ca în Arad ia Reuniunea, 
prin vocea avocatului dr. Augustin Zeiner, solicită primarului să curme 
această anomalie12.  

 

 
 

Foto 5. Sala filtrelor deschise 
 

Deoarece extinderea şi modernizarea tehnologiei vechi a uzinei, 
proiectate iniţial pentru un debit de 1200 m.c./zi, ar fi costat foarte mult, s-a 
făcut propunerea ca instalaţia să lucreze pe sistem închis. Acesta presupunea 
ca apa să fie împinsă în conducte, cu motoare electrice şi  pompe centrifuge, 
inventate între timp, fără să mai intre în contact cu aerul atmosferic, mai ales 
că fierul şi manganul, neprecipitat (dizolvat) nu este dăunător sănătăţii. 
Acest proiect, a fost studiat în 1924 de dr. Victor Babeş13 şi dr. 
Meszelenyi14, iar în baza opiniei acestora, uzina a fost transformată. După 
punerea în funcţiune a noilor instalaţii, o perioadă, nu au existat plângeri din 

                                                
12A. N. Arad, fond PMA, D 38 / 1925, fila 76.  
13 Victor Babeş (1854-1926), medic, profesor  la Facultatea de Medicină din Bucureşti, 
membru al Academiei Române, unul din fondatorii microbiologiei moderne, autor al 
primului tratat de  bacteriologie din lume, precursor al ideilor asupra antibioticelor. 
14 J. Meszelenyi, directorul Laboratorului Chimic din Arad. 
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partea consumatorilor, considerându-se, atunci, că problemele au fost 
rezolvate. Se avea în vedere şi faptul că exploatarea prin sistem închis, avea 
avantaje şi din punct de vedere igienic, deoarece, apa scoasă din adâncime 
ajungea la consumator, fără a intra în contact cu aerul, fapt care făcea ca 
posibilităţile de infectare a acesteia să fie minime, lucru apreciat de dr. 
Victor Babeş. Şi temperatura apei, rămânea constantă, nefiind expusă 
mediului exterior ca în sistem anterior (deschis), iar din punct de vedere 
financiar, investiţia, odată făcută, a redus costurile de exploatare a apei cu 
60%.  

În realitate sistemul susţinut de Victor Babeş şi promovat de 
directorul Uzinei de apă Camile Kauffman, s-a dovedit a fi greşit. După un 
timp relativ scurt, au sosit reclamaţiile consumatorilor, care indignaţi 
susţineau că apa este mâloasă, plină de sedimente, datorat manganului care 
devenit moale, nu mai adera la pereţii conductelor ci apărea la robinet sub 
formă de suspensii. Nici spălarea întregii instalaţii, nu a rezolvat problema, 
deoarece, apa a devenit imposibil de băut şi folosit din cauza mirosului, 
datorat coroziunilor din instalaţii, apărut ca urmare a agresivităţii acidului 
carbonic din apă15. Nici aparatul cumpărat în acest scop de la firma Bamag – 
Buttner Werke A.G. Wien, cu 8263 dolari, nu a rezolvat această chestiune16.  

Plângerile populaţiei arădene, aşa cum arăta directorul uzinei Camile 
Kaufman, erau corecte, calitatea proastă a apei, datorându-se exclusiv 
acţiunilor conjugate ale fierului, manganului şi bioxidului de carbon agresiv. 
În 1928, consilierul Kerpel reclamând în Consiliul local, că apa de băut din 
Arad, este foarte rea susţinea că primăria e datoare să rezolve acest lucru. La 
propunerea chemării la faţa locului a unui expert din străinătate, primarul i-a 
replicat că apa nu va fi mai bună, până nu se schimbă întreaga reţea de 
apeducte, iar primăria nu are bani pentru aceasta17.  

Analizele demonstrau faptul că, deşi la uzină, după filtrare apa 
conţinea fier în proporţie de 0,09 mg./litru, acceptabil din toate punctele de 
vedere, dar, această cantitate, era mai mare în diferite puncte ale oraşului, 
lucru care se explica, exclusiv prin acţiunea bioxidului de carbon agresiv, 
care acţiona mai ales asupra ţevilor din fier forjat montate în timpul 
Primului Război Mondial. La oricare fântână publică, se observa mai ales 

                                                
15 Bioxidul de carbon din apă, se află în mai multe compoziţii. El poate fi: legat în 
monocarbonat de calciu sau magneziu, care nici prin fierbere, nu se elimină, semilegat în 
bicarbonat sau dicarbonat de calciu sau magneziu, care se elimină, parţial prin fierbere, sau 
sub forma de gaz. Bioxidul de carbon liber, este nevătămător din punct de vedere biologic, 
dar agresiv, deoarece dizolvă metalele (fier, plumb etc.). 
16 A. N Arad, fond PMA, D 57/1928, fila 172. 
17 Ibidem, D 38/1925, fila 229. 



 194

prezenţa manganului prin apariţia unei fâşii brune la locul scurgerilor. 
Analizele de laborator, atestau că, apa chiar după filtrare, conţinea o 
cantitate de mangan de 0,88 mg/l., care-i strica gustul şi făcea imposibilă 
folosirea ei de către unele industrii.  

O altă condiţie impusă uzinelor publice era aceea a izolarii fântânilor 
şi instalaţiilor, împotriva infiltrarii cu ape de suprafaţă, care conţin bacterii 
vătămătoare sănătăţii. Conform normativelor vremii, sterilizarea apei trebuia 
să fie sub 100 microorganisme / cm cub de lichid. Pentru aceasta, în sistem 
se aplicau procedee de curăţare, cu ozon, raze ultraviolete sau clor. În 
realitate, apa oraşului Arad, nu trebuia sterilizată, în nici un fel, deoarece 
fiind extrasă de la mare adâncime, este pură de la natură.  

Aceasta era situaţia în iulie 1928, când a sosit la Arad, ing. Edwards, 
reprezentantul firmei Hughes & Lancaster din Londra, care, contrar 
realităţilor, printr-o scrisoare s-a arătat satisfăcut de măsurile luate şi de 
modul cum este gestionat manganul din apeduct. Tot în acest sens, s-a 
declarat şi conducătorul tehnic al Uzinei de apă din Budapesta, care a fost 
consultat asupra acestui subiect18. 

În 1931, procedeele de extragerea şi exploatarea apei, au fost 
readaptate pe sistem deschis. Începând din 1934, noul director Mihai Tripa, 
după experimentări şi studii în marile centre din occident a introdus un alt 
sistem tehnologic, care consta din pulverizarea apei în camere speciale, cu o 
suprafaţă de 165 m.p.şi filtrarea ei ulterioară prin straturi succesive de cox, 
cu o grosime de trei metri, decantarea timp de o oră în bazine (622 m.c.), o 
nouă trecere prin filtre deschise, de unde prin jgiaburi, apa curată ajungea 
gravitaţional în două rezervoare şi apoi în bazinul de aspiraţie, de unde era 
pompată prin filtre închise (46 m.p.), în reţeaua de conducte, la o presiune 
de 3,5 atmosfere19. Prin aerisire, se eliminau gazele din apa brută, iar fierul 
şi manganul, devenind insolubile precipitau. Capacitatea zilnică de 
producţie, a ajuns astfel la 16.000 metri cubi, lungimea apeductului şi 
numărul familiilor deservite crescând permanent, odată cu dezvoltarea 
oraşului20.  

                                                
18 Raportul prezentat de ing Camile Kauffman, directorul Uzinele Comunale Arad, către 
Primăria Municipiului Arad, la 22 ianuarie 1930, în AN Arad, fond PMA, D. 50/1930, fila 
1-20. 
19 Ibidem, fond Intreprinderea Comunală Arad, D 1/1932. 
20 Ziarul Ştirea, 12 ianuarie 1934.   
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Foto 6. Pulverizarea apei 
 

Canalizarea de tip Shone a fost aplicată în premieră la Arad, de 
firma constructoare Hughes&Lancaster, apa uzată fiind acţionată mecanic, 
prin utilizarea unor forţe artificiale (pompe) şi gravitaţional. În perioada 
1895 - 1908, au fost montate, tuburi din bazalt (ceramică) de scurgere, cu un 
diametru de 178 - 300 mm, aşezate în pantă, la 2-3 m sub pământ, pentru ca 
apa să curgă gravitaţional, până la cele 6 staţiuni dejectoare, ale sectoarelor: 
Bulevardul Revoluţiei, Piaţa Avram Iancu, Piaţa Catedralei (1895-1896); 
Pădurice (1905); Strada Coşbuc şi Mărăşeşti colţ cu E. Potier (1909). La 
fiecare ejector, existau câte două vase din fontă, cu o capacitate de 500 - 
1000 litri fiecare, aşezate la nivele diferite. Dejecţiile colectate gravitaţional 
în bazinul inferior erau pompate în cel superior şi evacuate forţat, cu aerul 
comprimat, produs în hala comună de maşini a Uzinei de apă şi Canalizare. 
Se foloseau compresoare rotative, acţionate electric, apele uzate fiind 
revărsate pe terenurile agricole din afara oraşului (Ceala), special destinate 
acestui scop. Grăsimile se depuneau şi depozitau pe acest teren, iar apa 
filtrată în mod natural, se aduna în Mureşel. În anii care au urmat, reţeaua de 
canalizare, nu s-a dezvoltat în paralel cu apeductul, ci mult mai lent, 
investiţiile fiind mai mici. Din cauza numeroaselor greutăţi tehnice şi 
financiare, reţeaua Shone a fost puţin extinsă, în 1910 având o lungime de 
61 km. Abia în perioada interbelică, canalizarea pe acest tip a fost dezvoltată 
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pe străzile: 1 Decembrie, Dumbrava Roşie, B-dul Carol (1925); Războieni, 
Vasile Pagubă, Surorilor (1926), Teatrul de Vară (1928); Grănicerilor, 
Mihai Eminescu, Nicolae Grigorescu, Tudor Vladimirescu (1932). După 
1944, au fost legate la canalul Shone, pe o distanţă de 1500 m uzinele Astra 
şi Strungul. Pentru colectarea reziduurilor, se mai foloseau în mod frecvent 
rezervoare neetanşe săpate în pământ, fântâni transformate în puţuri 
absorbante, sau direct rigolele stradale din apropierea caselor familiale. 

Staţia de epurare, face parte din sistemul de canalizare şi a fost 
dezvoltată în câţiva ani. La început au fost folosite bazinele de decantare 
închise, dar nefiind eficiente, s-a trecut la purificarea apei prin decantare 
naturală pe o suprafaţă de 39 ha amenajată în Ceala şi câmpurile de filtrare 
de 24 ha, care însă, în scurt timp s-au colmatat. De aceea, în repetate rânduri 
digurile stabilimentului pentru apele uzate erau reparate şi înălţate. De la 
gura finală a canalului Shone se întindea teritoriul, aşa zis de purificare a 
apei şi care era considerată a fi fără stăpân. Aşa cum aprecia şi preda 
vremii, activitatea celor doi îngrijitori, care aveau datoria să întreţină 
canalele, şi să le cureţe sistematic apărându-le de vegetaţie era ca şi 
inexistentă. 

Canalul pluvial, pentru colectarea şi scurgerea apelor de ploaie, a 
fost inaugurat în 1872 (Ujj J, 2011, p. 38). El avea rolul de a colecta apele 
meteorice, care infiltrându-se greu în pământ, constituiau un alt pericol de 
inundaţii. În 1960 reţeaua de canale pluviale, avea o lungime de 73 km, în 
formă rotundă, ovoidală (Bd. Revoluţiei) sau de clopot (str. M. Eminesu, 
Ştefan Cicio - Pop, Piaţa Catedralei). Cu dimensiunile minime de 200 mm, 
scurgerea a fost construită din conducte, piatră şi cărămidă cu dimensiunile 
maxime de 1,8 m, pe porţiunea dintre strada Andrei Şaguna şi emisarul său 
Canalul Mureşel. Apele de ploaie colectate, se vărsau în Mureş, într-un 
singur punct, lângă fosta fabrică Teba, iar în Mureşel21, prin 17 guri de 
deversare.  

 
4. Turnul de apă 
Construirea turnului de apă, a fost hotărâtă de Comisia pentru 

Apeducte şi Canalizare, în şedinţele din 5 şi 11 februarie 1895. Atunci, ing. 
Eduards, reprezentantul antreprenorului pentru edificarea apeductului, a 
susţinut necesitatea, ca pe traseul acestuia să fie montat, la înălţimea de 30 
m, un bazin din oţel cu o capacitate de 400 tone. Rolul său era esenţial  atât 
                                                
21 Canalul Mureşel a fost săpat în 1889, la cererea fabricii de zahăr din Mezohegyes 
(Ungaria), pe traseul aproximativ al unui vechi braţ al Mureşului Datorită curgerii lente a 
apelor sale, se colmatează uşor astfel că până la curăţarea sa din 1959-1960, datorită 
depunerilor, nivelul albiei s-a ridicat cu aproape 2 metri faţă de cel iniţial. 
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în asigurarea gravitaţională, pe principiul vaselor comunicante a presiunii 
constante din conducte cât şi pentru a stoca o rezervă de apă necesară pe 
timpul nopţii, când pompele nu funcţionau dar mai ales în caz de incendii.  
Bazinul urma să fie tot timpul plin, legătura cu uzina şi oraşul fiind 
asigurată prin două conducte metalice, prevăzute cu vane de închidere 
acţionate manual şi cu supape gravitaţionale.  

 

 
 

Foto 7. Turnul de apă 
 
Pe seama referatului, prezentat de inginerul şef -Viragh Lajos, au 

avut loc discuţii aprinse, părerile fiind împărţite. Argumentelor, li se replica, 
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mai ales prin costurile ridicate ale investiţiei dar şi prin  lipsa de răspundere 
a antreprenorului care nu a prevăzut construcţia iniţial. Unii susţineau că 
imobilul putea fi înlocuit, prin folosirea pompelor cu aer, de tip Molnar. 
Deşi, în final, s-a hotărât, ca noul obiectiv să fie construit în Piaţa Attila, 
ulterior, cu acordul Ministerului Apărării, s-a acceptat edificarea turnului de 
apă pe manejul Regimentului de Călăreţi din strada Florian (Ceaikovschi), 
cedat oraşului, de către armată. În apropiere, se afla capela Sfântului Florian 
şi sediul Asociaţiei Pompierilor înfiinţate în 1836. 

Detalii arhitectonice 
Amplasarea turnului de apă, fiind în intravilan, se recomanda, din 

motive estetice, renunţarea la structura din oţel, frecvent utilizată pentru 
susţinerea unui rezervor la mare înălţime şi propunerea unei organizări cât 
mai vizibile din punct de vedere arhitectural. Este interesant să descoperim, 
maniera în care autorii, scoţienii William Dunn şi Robert Watson, cunoscuţi 
prin lucrările din Perthshire (Scoţia), au proiectat acest imobil. Clădirea 
sveltă, prismatică, înaltă de 35 m şi o suprafaţă la sol de 129,87 m.p. a fost 
concepută în forma unui turn medieval, fortificat, în secţiune pătrată, cu 
laturile exterioare de 11,396 m. Imobilul a fost ridicat pe o fundaţie din 
zidărie de cărămidă, de formă piramidală, cu lăţimea tălpii la bază de 2,40 
m. la adâncimea de 3,5 m22. 

Pereţii, cu grosimea cuprinsă între 112 cm la bază şi 45 cm la 
acoperiş sunt din cărămidă plină,. La fiecare din cele şapte nivele, planşele, 
sunt constituite din bolţişoare de cărămidă (16-20 cm), rezemate pe grinzi 
metalice profilate (I 14), dispuse la 1 m între axe, rezemate la capete atât pe 
ziduri, cât şi intermediar pe câte două grinzi metalice (I 40). Acestea, 
aşezate central la 4 m una de alta sunt rotite de la un planşeu la altul cu 90 
grade. Ele delimitează parterul de subsol şi cinci încăperi suprapuse pe tot 
atâtea etaje, legate printre ele cu scări în două rampe, unele masive din stejar 
(nivelele II-V) altele din piatră artificială cu balustrade metalice (nivelul I şi 
subsol).  

 

                                                
22 Fundaţia, de formă piramidală, a fost protejată în 1960 de o parte şi de alta cu un strat de 
beton de 20 cm. Tot atunci, la o adâncime de 80 cm faţă de pardoseala subsolului a fost 
turnată o placă de beton groasă de 20 cm.  
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Foto 8. Schiţa Turnului de apă (Secţiune longitudinală) 
 
Construirea din zidărie a unui turn circular, de forma rezervorului, 

amplasat în partea superioară, ar fi fost prea scumpă, astfel că William Dunn 
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şi Robert Watson au fost obligaţi să găsească soluţii arhitectonice 
corespunzătoare pentru fixarea bazinului cu suprafaţa circulară. În acest 
scop, s-a propus folosirea unui structuri tipice octogonale, aşezate asemenea 
unui capitel peste baza pătrată a imobilului. Astfel, la nivelul planseului de 
la etajul IV (cota +24,5 m), pe colţurile clădirii, au fost montate grinzi 
metalice (I 20), care schimbă secţiunea orizontală a clădirii, din pătrat în 
octogon. Pe noua formă a zidăriei, la cota de 27,80 m, a fost montată o 
grindă metalică circulară (I 24), pe care se sprijină mantaua rezervorului. 
Baza acestuia, de formă sferică, cu concavitatea în jos, este segmentată 
pentru autosusţinere, cu 22 plăci din oţel dispuse pe două rânduri în jurul 
unui disc cu raza de 1,10 m. Prin această formă, rezervorul devine stabil, iar 
prin distribuirea perfect simetrică a sarcinii, greutatea în sine este redusă 
Cilindrul a fost  ansamblat, prin nituire la faţa locului,  fiind montate patru 
rânduri verticale a câte 11 plăci din oţel (total - 44), lungi de 2,8 m, cu 
înălţimea cuprinsă între 0,80 – 1,30 m şi grosimea de 10 mm. Susţinerea  şi 
rigidizarea rezervorului a fost făcută printr-un sistem de 8 stâlpi metalici (I 
24), ridicaţi pe colţurile octogonului, contravântuiţi pe ambele direcţii cu 
corniere (L 90/90/10). 

 Deasupra bazinului deschis, cu o capacitate de 400 m.c., învelit cu o 
prelată de protejare suplimentară a apei împotriva contaminării, se află 
acoperişul neogotic, poligonal, cu 8 faţete (în opt ape), care reflectă forma 
rotundă a rezervorului. Este confecţionat din şarpantă metalică foarte 
înclinată, acoperită cu o astereală din lemn şi invelitoarea din tablă 
vopsită23. Pentru susţinere, prin intermediul unui inel central, a fost prinsă 
de stâlpii metalici de sprijin ai bazinului, o reţea ordonată de grinzi şi 
zăbrele (contravântuiri).  

Întreaga structură metalică, plăcile din tablă de oţel şi grinzile au fost 
confecţionate la Teplice (Praga) ridicate şi amplasate concomitent cu 
zidăria.  

În interior, au fost utilizate doar patru nivele. Subsolul era organizat 
ca atelier de întreţinere şi depozit de combustibil (lemne de foc, cărbuni), 
pentru uzul casnic al familiilor mecanicilor sau pompierilor care locuiau la 
parter. La nivelul întâi erau organizate birouri de percepere a taxelor 
uzinale, iar la etajul II, un mic laborator chimic cu registrele de observaţii 
aferente şi mira gradată pentru observarea nivelului apei în bazin.  

Publicul având acces până la etajul întâi, primele două holuri au fost 
prelucrate arhitectural. La parter uşa de intrare, care delimitează casa 
scărilor de celelalte încăperi, a fost vitrată, cu partea superioară din sticlă iar 

                                                
23 Până la incendiul din 1925, învelitoarea era din tablă de aramă. 
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cea inferioară din lemn şi zidărie. Luminatoarele laterale, cu ochiuri pătrate 
ale geamurilor prinse în rame metalice, susţin un evantai asemănător 
deschiderilor palladiene.  

La etajul întâi în micul antreu care precede sala propriu zisă, 
ornamentele sunt mai complexe. Uşa neoclasică, are o arhitravă, deasupra 
căreia se ridică o friză cu medalion central în care este înscris anul 
construcţiei - 1896 încadrat cu ramuri de laur. Lateral, un stâlp vertical 
separă alte două intrări, una spre etajele superioare, iar cealaltă spre o 
încăpere anexă. Partea superioară este ornată, pe întreaga suprafaţă cu o 
friză din baluştri de lemn.  

La etajele superioare, celelalte încăperi, nu erau folosite, existând 
chiar goluri în planşee cu o suprafaţă de 16 m.p. fiecare. Ultimul etaj, ocupat 
de rezervorul metalic, este deschis spre acoperiş. 

În exterior, zidurile sunt acoperite cu o cărămidă decorativă, de 
culoare roşie-gălbui. Elementele artistice se remarcă prin bosaje24 la colţuri, 
ancadramentele şi coloanele decorative ale ferestrelor, balcoane, cornişe, 
toate fiind amplasate identic pe fiecare faţadă, amintind astfel de practica 
arhitecturală din Scoţia. În acest sens, stilul ferestrelor de la parter şi etaj, 
probabil derivă de la cel utilizat de Mc. Laren în arhitectura Palace Court, în 
timp ce forma ferestrelor superioare provine din Town Hall Aberfeldy. 
Fereastrele de la parter sunt ornate cu pilaştri, şi arce plate, caracteristice 
stilului georgian şi victorian. La ferestrele  corespunzătoare etajului întâi, a 
fost montată intermediar o coloană ionică, necanelată, cu capitel în spirală, 
asemănătoare sulurilor de pergament, arcada rotundă, în stil romanic, fiind 
marcată cu bolţari radiari, tăiaţi în formă de pană, ale căror unghiuri 
urmăresc razele arcului, cheile de boltă, proeminente, fiind clar delimitate.  

Faţadele octogonului din partea superioară a turnului, au fost de 
asemenea prelucrate arhitectural. Cele formate la colţurile pătratului devenit 
octogon, sunt marcate cu turnuleţe adosate, caracteristice stilului arstocratic 
scoţian. Fiecare din ele sunt prevăzute cu trei ochiuri de geam montate în 
rame metalice. Pe celelalte faţade, au fost practicate câte patru ferestre 
acoperite cu obloane duble din stejar, care se deschiseau spre exterior. 
Streaşinile acoperişurilor foarte înclinate, nu sunt aliniate la acelaşi nivel, iar 
monotonia învelitoarei înalte este întreruptă cu patru lucarne proeminente, 
montate în dreptul faţadelor principale permiţând astfel şi iluminarea 
naturală a încăperii bazinului. Aceste detalii simple, conferă însă clădirii un 
aspect delicat şi decorativ 

                                                
24 Blocuri de piatră artificială scoase în relief. 
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În ansamblu, clădirea este asemănătoare, unei coloane gigantice, în 
care etajele superioare au cornişa ieşită (capitelul), iar şirul de ferestre 
crează un fel de caneluri ale fusului. 

 Balcoanele din piatră artificială şi fier forjat, sunt dispuse pe cele 
patru laturi, la ultimele două nivele superioare. 

Accesul în clădire a fost amenajat în zona centrală a faţadei dinspre 
stradă. Cuprinde un podium în trepte, ce duce spre intrarea simplă cu poarta 
retrasă în adâncime şi decorată prin bosarea blocurilor de piatră care 
înconjoară deschiderea. Cadrul rectangular, este marcat de o arhitravă 
decorativă şi cornişa proeminentă, inspirate din modele antice. Uşa dublă, 
este formată, din patru panouri de stejar, inegale, decorate prin aplicarea pe 
verticală a unor plăci de lambriu din acelaşi material.  

Incendiul  
La 12 iulie 1925, Petru Ardelean, pompier al oraşului, ieşit 

întâmplător în curtea cazărmii, din apropiere, a observat în jurul prânzului, 
că un fum gros ieşea din acoperişul turnului de apă. Alertată, în scurt timp 
au sosit la faţa locului formaţia de pompieri a oraşului, condusă de 
comandantul Iuliu Mihailovici, care după ce au tăiat cu toporul cablul 
electric, au stropit cu apă focul încins la etajele superioare. După ce a ars 
mai mult de două ore, acoperişul clădirii s-a prăbuşit însă peste ziduri. 
Comisia de cercetare constituită imediat, a constatat că incendiul nu a fost 
provocat de instalaţia electrică, aşa cum s-a crezut la început, ci din cauza 
trăznetului care a lovit clădirea în ziua anterioară. Deşi exista paratrăznet, 
prin căldura degajată, s-a aprins astereala din lemn de sub învelitoare.   

La scurt timp, Societăţile de Asigurare Dacia Română şi Agronomul, 
au pus la dispoziţia  comandantului pompierilor, pentru munca lor eficace, 
suma de 10.000 lei, cei 29 pompieri, participanţi la stingerea incendiului 
fiind deasemenea recompensaţi cu bani25. 

Pentru repararea imobilului, Comisia Economică a oraşului, a ţinut 
licitaţie minuendă în 30 sept 192526, în final, lucrarea fiind încredinţată 
antreprenorului Ioan Marian27, constructor şi arhitect, din Arad28. 

 

                                                
25 A. N. Arad, fond PMA, D. 20/1925, fila 1. 
26 Monitorul Oficiala al Oraşului, Arad, nr 38/ 1925, p. 314. 
27 Ioan Marian – maestru zidar, antreprenor, cu sediul de arhitectură în Arad, str. 
Kogălniceanu nr. 49. Este cunoscut mai ales prin construcţia clădirii aeroportului civil din 
Arad, inaugurată în 1936. 
28 A. N. Arad, fond PMA,. D. 166/1926, fila 209. 
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Foto 9. Repararea Turnului de apă, după incendiu (1926) 
 

Atunci, fără a fi schimbată forma şi dimensiunea streaşinei, zidul 
turnuleţelor din cele patru colţuri, a fost înălţat cu 30 cm, acoperişul a fost 
placat în interior cu lambriuri iar rezervorul a fost curăţat şi vopsit. De 
asemenea, s-a ţinut cont de recomandarea comandantului pompierilor, de a 
se monta o uşă de acces la coşul de fum al clădirii, care altfel, nu putea fi 
curăţat, fiind şi foarte îngust. 

 
Sfârşitul tehnic şi abandonarea 
Prin introducerea tehnologiilor moderne la apeduct, rolul turnului de 

apă a început să scadă, bazinul fiind umplut, pentru ultima dată, la 1 mai 
1956. 

Datorită stării avansate de uzură şi degradare, a fisurilor din pereţi, 
apărute mai ales în dreptul ferestrelor, în 1960 au început lucrări de 
consolidare, fără a fi însă finalizate. Proiectul prevedea protejarea fundaţiei 
cu beton, pe ambele părţi, amplasarea, la nivelul padoselii a unor tiranţi 
metalici, pentru încorsetarea clădirii, suprabetonarea planşeelor cu 5 cm. şi 
altele. În 1968, imobilul a fost scos din producţie, casat şi folosit în 
continuare ca depozit de materiale şi dormitoare pentru muncitorii sezonieri, 
clădirea degradându-se permanent. 

În prezent, clădirea numită Turnul de Apă, situată în strada 
Ceaikovschi nr. 9A, este înregistrată pe Lista oficială a monumentelor şi 
ansamblurilor de arhitectură, la poziţia 02B010. 
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5. Galeriile Turnul de Apă 
În 1990, clădirea a fost cumpărată de organizaţia Galeriile Turnul de 

Apă, în scopul valorificarii sale culturale. La acea dată imobilul, care a 
servit ani în şir reglării presiunii apei în conducte, se afla într-o stare 
avansată de uzură şi degradare. Zidurile, falnice şi viguroase altădată, 
prezentau fisuri şi spărturi, iar planşeele dintre nivele, ameninţau cu 
surparea. Întregul mobilier din lemn, (scări, tocuri de geamuri, uşi)  era în 
mare parte dispărut, iar din cel existent nu se mai putea folosi aproape 
nimic. Numeroasele colonii de porumbei, instalate la toate nivelele, 
fluctuaţia de muncitori sezonieri cazaţi în dormitoare improvizate, au adus 
semeţul turn de apă, în pragul ruinării. Conform experizelor de specialitate, 
construcţia în sine, se prezenta totuşi bine, iar intervenţiile propuse nu erau 
de natură să-i afecteze rezistenţa şi stabilitatea. Obiectivul principal avut în 
vedere de arhitecţii Adrian Ionulescu, Rodica Feier, Corina Pat, inginerii dr. 
Marin Marin, dr. Alexandru M. Botici, Constantin Adjudeanu, Mihnea 
Truţă, a fost consolidarea şi modernizarea monumentului, astfel încât să 
permită organizarea unor activităţi culturale complexe. Proiectul cuprindea 
desfacerea construcţiilor parazitare, refacerea instalaţiilor electrice, de apă-
canal, scărilor, tâmplăriei, pardoselelor a tuturor finisajelor, amenajarea 
spaţiilor de expunere şi vânzare.   

Lucrarea s-a executat în regie proprie, sub conducerea lui Gheorghe 
Bucureşteanu şi a maestrului zidar Mihai Bartha. Începând din 1996, oferta 
Galeriilor Turnul de Apă cuprinde: Expoziţie temporară şi permanentă de 
artă contemporană arădeană, Muzeul Apei şi al Pompierilor, sală de 
conferinţe, activităţi de club şi alte manifestări culturale, expoziţie în aer 
liber, belvedere. Activităţile s-au extins an de an, astfel că printr-o reaşezare 
a concepţiilor şi posibilităţilor, Turnul de Apă, tinde să devină azi, unul din 
semnele spiritualităţii arădene. 

Organizarea spaţiilor interioare 
Subsolul clădirii, dotat cu mobilier adecvat, a fost rezevat 

activităţilor de club, conferinţe, întâlniri ocazioale. O expoziţie permanentă 
cu robinete, contoare, ulcioare, recipiente pentru apă, însemne şi trofee ale 
formaţiilor civile de pompieri, completează recuzita sălii 

Parterul a fost rezervat administraţiei şi activităţilor de organizare 
La etajul întâi spaţiul este amenajat pentru expoziţii temporare de 

arte vizuale, documente, cărţi. Sala oferă prin şase suprafeţe independente 
acoperite de lumină uniformă, condiţii bune mai ales pentru prezentarea 
tinerilor artişti aflaţi în pragul afirmării, care încă nu dispun de o colecţie 
care să satisfacă exigenţele unei săli de dimensiuni mari mari. Din 1996, 
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când spaţiul a intrat în circuitul cultural, aici au expus zeci de artişti 
prezentând în premieră lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă. 

 Următoarele patru nivele sunt organizate cu expoziţii permante. 
Colecţia de artă plastică contemporană, prezentată la etajul II, prin 

cele peste 120 lucrări expuse, prezintă o sinteză a creaţiei artiştilor plastici şi 
fotografi arădeni, din ultimele decenii: portrete, natură moartă, peisaje, etc, 
genuri şi moduri de exprimare diferite, semnate de artişti arădeni începân cu 
a doua jumătate a secolului trecut. Tot acolo, se află şi lucrări din domeniu 
artelor populare: pictura naivă de autor: icoane pe sticlă din Banat şi 
Crişana, măşti, ţesături, ceramică, opere ale unor creatori anonimi. 

La etajul III, expoziţia permanentă care este întitulată sugestiv Apa, 
prezintă câteva din ipostazele acestui element omniprezent în viaţa 
economică şi socială: izvor de energie (machetele unor mecanisme tehnice 
ţărăneşti, fântâni, agregate pentru foraj, pompe, etc), igienă (instalaţii de 
spălat rufe, chiuvete, robinete, cazane de baie, vane, ştranduri, frizerii etc), 
mijloace de transport (plute, poduri mişcătoare), aliment (recipiente, 
răcitoare, ulcioare, ploşti, sticle de sifon, etc), sport (caiac, echipamente 
pentru polo, schi, patinaj). Colecţia de contoare şi alte instrumente pentru 
măsurat volumul, temperatura, viteza de curgere a apei, completează 
expoziţia 

 

 
 

Foto 10 Muzeul Pompierilor 
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Etajul IV este destinat pompierilor arădeni, constituiţi pentru prima 
dată într-o organizaţie, în 1834. Sunt expuse machete, obiecte şi imagini ale 
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, sfinţii protectori, 
comandanţi, echipamente, steaguri, trofee ale concursurilor şi parăzilor, 
regulamente, etc. 

La ultimul nivel, în spaţiul de sub rezervor expoziţia prezintă aspecte 
din Istoria alimentării cu apă a Aradului în sistem centralizat. De asemenea, 
vizitatorului îi este oferită posibilitatea de a intra în imensul bazin din oţel şi 
de a admira oraşul de la înălţimea de 35 m, privelişte deschisă prin cele 16 
ferestre, orientate spre toate punctele cardinale.  

Curtea 
Clădirea este retrasă din frontul străzii cu 3,40 m fiind amplasată 

izolat faţă de construcţiile înconjurătoare, având un spaţiu de protecţie 
(curte) în suprafaţă de 338 m.p. care a fost împrejmuită încă de la început. 
La frontul străzii Ceaikovschi, în lungime de 19,10 m gardul, este 
confecţionat din panouri de fier forjat fixate pe stâlpi şi zidărie din cărămidă 
aparentă, apărată de ploi cu streaşină din piatră. Pe celelalte laturi, spaţiul 
turnului de apă, a fost delimitat cu zid din cărămidă tencuită, întărit cu 
stâlpi. Începând din 1995, curtea a fost amenajată treptat prin îmbrăcare cu 
pavaj decorativ din piatră cubica (granit şi andezit), ornamentată cu o 
fântână decorativă din beton, pergole din lemn, acoperite cu plante şi 
mobilată cu lucrări de artă, căruţe de pompieri alte obiecte spatiale. 

Sunt expuse, căruţe, pe al căror cadru metalic sunt montate pompe 
acţionate manual de servanţii formaţiei de pompieri, cisterne mobile pentru 
transport apă, pompele Omnia şi Locomobilă.  

În 2013, au fost identificate în curtea turnului de apă, 23 specii de 
arbori şi arbuşti29, mai reprezentative fiind cele două exemplare de Platanus 
acerifolia (Aiton), Willd – platan, care, de peste un secol, flanchează 
intrarea în clădire. Se mai întâlnesc exemplare din următoarele specii de 
Gymnospermae: Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. – 
chiparos de California; Juniperus virginiana L. – ienupăr de Virginia; 
Platycladus orientalis (L.) Franco – tuie; Taxus baccata L. – tisă şi 
Angiospermae: Betula pendula Roth – mesteacăn; Buxus sempervirens L. – 
buxus, cimişir; Buxus sempervirens L. ’Suffruticosa’ – buxus, cimişir; 
Buxus microphylla Siebold & Zucc. – buxus, cimişir; Chaenomeles japonica 
(Thunb.) Lindl. ex Spach – gutui japonez; Chaenomeles cathayensis 
(Hemsl.) C.K.Schneid. – gutui japonez; Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – 

                                                
29 Identificarea a fost făcută, în vara anului 2013, de dr. Ioan Don, directorul Grădinii 
Botanice Pavel Covaci, din Macea. 
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forsiţie, ploaie de aur; Hedera helix L. – iederă; Hibiscus syriacus L. – 
zămoşiţă; Ligustrum ovalifolium Hassk. – lemn câinesc; Mahonia 
aquifolium (Pursh) Nutt. – mahonie; Parthenocissus tricuspidata (Siebold & 
Zucc.) Planch. – viţă japoneză; Philadelphus coronarius – iasomie, lămâiţă; 
Rosa sp. – trandafir; Syringa × persica L. – liliac persan; Syringa vulgaris 
L. – liliac; Viburnum lantana L. – dârmoz; Vitis vinifera L. subsp. vinifera – 
viţă de vie. 

La intrarea în curte, spre dreapta, se află Bustul lui Teodor Ceontea, 
o sculptură în ronde – bosse, cioplită în 1912 de Albert Andor30.  

Fiu de ţărani, născut în 10 august 1847, la Deda, judeţul Mureş, 
Teodor Ceontea (1847-1906), după încheierea studiilor ştiinţifice la 
Universităţile din Graz şi Viena, a fost numit profesor de matematică, fizică 
şi geografie la Preparandia Arădeană. Aici s-a făcut repede cunoscut, fiindu-
i încredinţate de-alungul carierei sale pedagogice şi culturale, funcţii 
însemnate: preşedinte al Reuniunii Învăţătorilor Români (1890),31 director al 
Editurii Diecezana, membru activ în Asociaţia Arădeană pentru Cultura şi 
Conservarea Poporului Român şi în Sinodul Eparhial. A lucrat cu succes şi 
în domeniul ziaristicii, a literaturii didactice, colaborând la Federaţiunea, 
Telegraful Român, Familia, Şcoala Română, Biserica şi Şcoala, unde a 
publicat poezii, eseuri, studii din domeniul educaţiei. Manualele sale, 
studiile din domeniul ştiinţelor naturii şi pedagogiei publicate în presă, 
conferinţele şi cursurile au fost redactate în spiritul marilor descoperiri ale 
vremii. În felul acesta a contribuit şi la orientarea practică a şcolii, 
îndemnând părinţii să-şi îndrume copiii spre industrie şi meserii. De 
asemenea, militând pentru larga folosire a intuiţiei în procesul de 
învăţământ, a depus interes pentru îndrumarea pedagogică a şcolilor, din 
părţile arădene, într-o vreme, când aceasta lipsea.  

 Din cauza eforturilor prelungite, în anul 1902, Teodor Ceontea s-a 
îmbolnăvit, situaţia sănătăţii sale agravându-se permanent, până la decesul 
său din anul 1906.  

                                                
30 Este înregistrat de MCC, INMI, LMI / 2004, jud. Arad, poz. 379, AR-III-m-B-oo664, 
Bustul profesorului Theodor Ceontea, Arad, Str, Academia Teologică nr. 9, 1912 ; HCJ, nr. 
53 / 2001, anexa 4 poz. 17, în MO, CJ, X, 2 / 2001 ; HCLMA, nr. 196 / 1999. 
31 Asociaţia, denumită Reuniunea Învăţătorilor Români de la Şcoalele confesionale greco-
orientale române din Dieceza Aradului a fost înfiinţată din iniţiativa lui Vincenţiu Babeş, în 
anul 1872, cu participarea a 310 învăţători români din judeţul Arad. În anul 1890, 
învăţătorii l-au ales ca preşedinte pe Teodor Ceontea, sub îndrumarea căruia, Asociaţia, a 
devenit un mijloc eficace de perfecţionare profesională a personalului didactic alături de 
alte obiective culturale şi sociale.  



 208

În anul 1912, învăţători din părţile Aradului, în semn de recunoştinţă 
binemeritată i-au ridicat fostului lor profesor Teodor Ceontea (1847 – 1906) 
un bust din marmură şi granit. Primele fonduri, desigur modeste, s-au 
constituit din veniturile concertelor organizate de învăţători cu prilejul 
Adunărilor generale, Conferinţelor Asociaţiei şi din donaţii. Cea de a XXI-a 
Adunare generală, ţinută la Arad, în 17-18 septembrie, 1911, a aprobat 
proiectul sculptorului Albert Andor32, urmând ca bustul cioplit în marmură 
albă de Carrara să fie aşezat în vechea grădină a Preparandiei, azi Seminarul 
Teologic. La temelia soclului din granit, s-a aşezat un document 
comemorativ. Inaugurarea sulpturii a fost cuprinsă în programul celei de a 
XXII-a Adunare generală, la 18 septembrie 1912, în prezenţa membrilor 
Reuniunii a soţiei, Riza Ciontea şi a celorlalţi membri ai familiei. Au 
participat de asemenea, cei peste 400 învăţători, delegaţi ai celor trei 
Reuniuni învăţătoreşti din Arad, Timişoara şi Oradea, corpul profesoral şi 
elevii Institutului pedagogico-teologic, alţi invitaţi.  

După anul 2000, bustul din marmură a dispărut de pe soclul din 
granit, care încă există, la marginea unui teren sportiv improvizat în curtea 
Seminarului Teologic. După mai mulţi ani, fragmente din monumentul spart 
în mai multe bucăţi, au fost recuperate, iar bustul restaurat de sculptorul 
arădean Mihai Takacs, a fost repus pe soclu în curtea Turnului de Apă. 
Dezvelirea lucrării, a avut loc, în cadru festiv, la 15 noiembrie 1912, în 
prezenţa oficialităţilor şi a unui numeros public. 

 
Bibliografie 

Arad es videke, Arad, 1896; Arhivele Naţionale Arad, Fonduri: Primăria 
Municipiului Arad, 1925-1930; Intreprinderea Comunală Arad; Buletinul Municipiului 
Arad, 8 sept. 1938 – 8 sept. 1939; Curelea Th., Rostul aparatelor automate de spălare şi 
folosul pe care-l aduc în exploatarea canalizării oraşelor, în revista Urbanismul dec. 1936, 
p. 503; Gaal Jeno, Arad varasmegye er Arad szabad kiralyi varos kozgazdasagi, 
kozigazgatasi es kozmuvelodesi allapatamak leirasa; Medeleanu Horia, Popovici Ioan, 
Ziridava, 1982.  Roşu V. Alimentarea oraşelor cu apă, în Academia Română, 
Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, Tomul II, 1901-1906, Bucureşti, 1906; Ştirea, 
Oameni şi fapte, 1936-1937, Album închinat MS Regelui Carol II; Truţă Horia, Arad-Gai, 
scrieri monografice, Arad, 2011; Ţârcuş Gheorghe, Scurt istoric al Intreprinderii 
Comunale a Oraşului Arad, 1960 (manusris); Ujj Janos, File din istoria urbanizării 
Aradului, Arad, 2011; Ziarul Patriotul, 1948; Ziarul Ştirea, Arad, 1939;    

                                                
32 Albert Andor  (n. Baja, Ungaria, 1876, sculptor maghiar) Absolvent al Şcolii Superioare 
de Arte Industriale din Budapesta, Albert Andor, a studiat sculptura cu Matrai apoi cu 
Strobel Alajos. S-a făcut cunoscut mai ales după câştigarea premiului Harkanyi prin 
realizarea bustului Munkacsy. (Muveszeti, I, p.18) Deşi nu era arădean a petrecut mult timp 
în acest oraş, realizând câteva portrete şi monumente funerare. Cea mai mare perioadă a 
vieţii şi-a petrecut-o la Gyor în Ungaria. 
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Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul 
Arad (1886) 

 
 

Augustin Mureşan, 
Complexul Muzeal Arad 

 
 
Abstract 

The author presents the  1886 flag of the volunteer firefighters  of 
Şiria, Arad  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. With his left hand he is holding   a 
shield- shaped  waterskin  full of water coming from the clouds. On the back 
of the flag , there is the emblem of the volunteer firefighters of Şiria.  
 
Keywords: Crişana, the volunteer firefighters,19th century, flag, vexillology  

 
 
Numărându-se printre instituţiile care au avut un rol deosebit în viaţa  

comunităţilor sociale, formaţiile de pompieri voluntari au desfăşurat de-a 
lungul existenţei lor o bogată activitate1, pentru apărarea vieţilor omeneşti, a 
bunurilor materiale  contra incendiilor şi calamităţilor naturale. Interesul 
pentru cunoaşterea istoriei acestor instituţii, sporit de faptul că ele au fost o 
prezenţă activă atât în centrele urbane cât şi în localităţile rurale a dus la 
identificarea şi punerea în circuitul ştiinţific a unor variate mărturii istorice: 
documente2, reprezentări heraldice3, steaguri4, sigilii5, piese de apărare 
individuală şi uniforme6 etc. 
                                                
1 Vezi C. Brătescu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii formaţiunilor de pompieri 
voluntari din sudul Banatului (1870-1940), în „Pagini din istoria pompierilor”, 1978, 
Bucureşti, 1978, pp. 201-202 şi 170 de ani de la înfiinţarea primei formaţiuni organizate de 
stingere a incendiilor din municipiul Arad, 2004. 
2 Vezi Horia Medeleanu, Ioan Popovici, Organizarea serviciului de pompieri în oraşul 
Arad în anul 1798, în „Ziridava”, XIV, pp. 527-531. 
3 Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976, pp. 215-216. 
4 În acest sens, vezi Ion Panţuru, Muzeul Pompierilor, în „Revista Muzeelor”, nr. 3, 1984, 
p. 7 unde sunt menţionate şi reproduse drapele de pompieri; Hedy Kiss, Steagul Formaţiei 
de Pompieri Voluntari din Tormac, judeţul Timiş, în „Analele Banatului”, S. N., 
Arheologie–Istorie, XII-XIII, 2004-2005, Edit. Mirton, Timişoara, pp. 547-564; Dumitru 
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Menite a-i individualiza pe posesori, izvoarele heraldice şi 
vexilologice se remarcă prin faptul că ilustrează plastic caracterul instituţiei, 
reliefează prin limbaj specific artei şi ştiinţei blazonului nivelul tehnic 
propriu diferitelor epoci. 

În judeţul Arad la unele dintre formaţiile civile de pompieri se mai 
păstrează steagurile vechi sau mai noi7, alături de cele cu care sunt astăzi în 
dotare. Pierderile însemnate suferite de această categorie de izvoare, datorită 
vicisitudinilor vremurilor impun o grijă deosebită pentru identificarea, 
evidenţa şi conservarea celor care străbătând deceniile şi veacurile au ajuns 
până la noi. 

În rândurile de mai jos prezentăm un steag din anul 1886 aparţinând 
Formaţiei de Pompieri Voluntari din localitatea Şiria8, judeţul Arad. Acest 
steag are următoarele componente: flamura, hampa şi vârful hampei. 
Flamura steagului confecţionată din două feţe detaşabile din mătase 
(brocart) de culoare bordo, ornamentată cu motive florale  şi vegetale are o 
formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 130 cm x 110 cm, iar laturile 
exterioare dotate cu franjuri din fir de mătase de aceeaşi culoare. 

Pe o faţă a flamurei, pe o broderie lucrată cu fir de mătase colorată 
este înfăţişat Sfântul Florian9 (Fig.1), patronul pompierilor, în picioare, cu 
plete aurii, înveşmântat în costum asemănător ostaşilor romani purtând togă 
roşie uşor modelată cu alb, prinsă pe umărul stâng cu o fibulă de culoare 
aurie, platoşă gri şi tunică scurtă albă. Pe cap poartă coif gri cu panaş negru, 
iar în picioare, sandale maronii, legate de pulpe cu cureluşe. Personajul 
menţionat este reprezentat stând pe nori albi şi însoţit de figuri heraldice 

                                                                                                                        
Ţeicu, Mircea Taban, Augustin Mureşan, M-Kiss Hedy, Din istoria vexilologiei bănăţene, 
Reşiţa, 2007, p, 6, 9, coperta III ş.a. 
5 Vezi Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, D. G. A. S., 
Bucureşti, 1984, p. 105 şi pp. 226-227. 
6Carol König, Cristian M. Vlădescu, Armamentul armatei române în războiul pentru 
obţinerea independenţei de stat a României din 1877-1878, în „Studii şi materiale de 
muzeografie şi istorie militară”, nr. 10, 1977, pp. 159-160. 
7 Vezi 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. 
8 Steagul se păstrează la sediul Formaţiei Civile de Pompieri din localitatea Şiria, judeţul 
Arad, nr. inv. 311. 
9 Sfântul Florian este sărbătorit în data de 4 mai, vezi 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. 
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care definesc plastic atribuţiile sale: cu mâna dreaptă el ţine o cofă maronie 
cu care toarnă apă peste o casă având pereţii gri şi acoperiş ascuţit roşu, în 
flăcări, iar cu mâna stângă susţine un burduf gri în formă de scut, plin cu 
apă; de burduful menţionat alimentat din nori atârnă o sfoară. 

 
Fig. 1 

                                                            
 Pe cealaltă faţă a flamurei (Fig.2) identificăm următoarea compoziţie 
(realizată din acelaşi fir de mătase): un colac gri format din frânghia de 
salvare peste care s-au plasat o cange şi un târnăcop de pompier, încrucişate, 
ambele trecute prin colac şi susţinând în centru un furtun verde, încolăcit de 
două ori pe cozile portocalii ale celor două unelte specifice şi o dată pe 
sfoara strânsă în formă de colac; extremităţile furtunului sunt adecvate 
operaţiunilor de stingere a focului, la un capăt având un dispozitiv de fixare 
– racordare la pompă, sprijinit pe mânerul cangei, iar la celălalt o terminaţie 
în formă conică – ţeava de refulare a apei atârnată pe coada cangei prin 
colac. 
 Deasupra colacului format din frânghie, între cele două unelte s-a 
plasat o cască de pompier neagră aşezată în profil şi dotată cu o creastă aurie 
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şi cu o agrafă în forma  unei rozete de aceeaşi culoare imitând un cap de leu; 
fibula fixează totodată un şnur şi o curea care se închide deasupra vizierei cu 
o cataramă. Sub reprezentarea descrisă mai sus s-a scris cu fir metalic 
auriu:1886, anul confecţionării steagului.  
 

 
Fig. 2 

                   
Opiniem că pe flamură, alături de reprezentările descrise a fost scris 

şi un text (legenda) care să denumească instituţia şi să menţioneze 
localitatea unde aceasta activa10.   

Hampa steagului cu o lungime de 3,36 m confecţionată din lemn de 
esenţă tare (probabil stejar) vopsită galben are extremitatea superioară 
(vârful hampei) din alamă, în formă de lance cu marginile laterale scobite 
care stă pe un disc ornamentat din acelaşi metal (Fig. 3). Lungimea vârfului 

                                                
10 Steagul a fost confecţionat în anul 1886, la înfiinţarea formaţiei de pompieri voluntari sau 
la o aniversare a acesteia. Deşi flamura steagului nu mai are legenda, identificarea lui am 
făcut-o cu ajutorul hampei pe a căror plăcuţe metalice sunt gravate numele şi prenumele 
unor locuitori din Şiria care au sprijinit formaţia, a unor membri ai formaţiei de pompieri 
din localitate etc, aşa cum vom vom vedea mai jos la prezentarea amănunţită a acestei părţi 
componente a piesei vexilologice. 
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hampei este de 36 cm. Pe ambele părţi ale vârfului hampei s-au redat 
însemne specifice acestui domeniu de activitate: două toporaşe de pompier 
plasate cu vârful în sus şi încrucişate, legate la mijloc cu o “panglică-
furtun”, iar deasupra acestora între cele două unelte casca de pompier 
înfăţişată celei reprezentate pe flamură. 

 

 
 

Fig. 3 
 
Interpretate aceste simboluri reprezentate pe flamură şi pe vârful 

hampei definesc instituţia posesoare, atestă nivelul tehnicii, nivel desigur 
reflectat de uneltele specifice utilizate la acea dată în stingerea incendiilor. 

Flamura este prinsă de hampă prin 38 de ţinte (cuie) de alamă. Pe 
hampă s-au bătut 79 plăcuţe din acelaşi metal. În dreptul flamurei s-au 
plasat 44 plăcuţe de formă dreptunghiulară dintre care 19 prevăzute cu 
inscripţii. Începând de sub flamură, alte 35 plăcuţe în formă de scut toate cu 
inscripţii sunt fixate de jur împrejurul hampei. De sus în josul hampei, pe 
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floarea plăcuţelor se află înscrise numele şi prenumele unor localnici care au 
sprijinit formaţia de pompieri, numele şi prenumele unor pompieri şi 
formaţii de pompieri voluntari care au participat şi s-au remarcat la diferite 
activităţi specifice, inclusiv reprezentanţi ai organelor politico-
administrative locale, o adevărată cronică ce aminteşte lupta oamenilor cu 
focul şi stihiile naturii. Privind şi citind cu atenţie inscripţiile de pe plăcuţele 
metalice bătute pe hampă aflăm următoarele nume şi prenume, formaţii de 
pompieri voluntari şi alte date: Bohuş Z. Antonia11, Gr. Breda Bohuş, Gr. 
Breda Ilona, Bohuş V. Iulia, Bohuş Laszlo, Bartha Mona, Bohuş Istvan, 
Vallerian Iosif, Barthe Lajos, Török  János, Steger Vendel, Schmidt Iacob, 
Fritz Lajos, Klement Lajos, Majsai Lajos, Szabó Karoly, Szabó Gyula, Staul 
Iózsef, Schmidt Terecz, P. V. Ch.[işineu Criş], P. V. Ineu, P. V. Nădlac, P. 
V. Aradul Nou, P. V. Vladimirescu, P. Selejan-primar, Zimermann C.-
secretar, P. V. Radna, P. V. Sebiş, P. V. Sânicolau12, P. V. Covăsânţ, P. V. 
Jimbolia, P. V. Grefner I com.(andant) de formaţie, P. M. R. Şiria13, P. V. 
Aj. (utor) com.(andant)- Haas Ioan, P. V. Teodorovici Ioan, P. V. Turzan 
D.(aniel), P. V. Vamosi Iosif, P. V. Zimermann Ioan, Notar-Sasu Todor, 
Tov. Pretor Şandru, P. V. Mureşel14, P. V. Frumuşeni, P. V. Săvoi Pavel, P. 
V. Sfânta Ana, P. V. Şiria-8 mai 194915, P. V. Iuhasz Ioan, P.V. Teodorovici 
Ioan, P. V. Lipova, P. V. Pecica, P. V. Traunau16, P. V. Rovine17, P. V. 
Pădureni18, P. V. Acs Iosif, P. V. Mayer Iacob, com.(andant) de grupă. Deşi 
a fost confecţionat în anul 1886, acest steag a fost folosit şi în 1949 aşa cum 
aflăm înscris pe plăcuţa menţionată mai sus şi probabil şi în anii următori 
până când a fost înlocuit cu unul nou. Starea de conservare a steagului este 
mediocră având flamura sfâşiată înspre partea flotantă, iar franjurii desprinşi 
                                                
11 Antonia Z. Bohuş (1803-1890) a cărui monument se află în centrul Şiriei (vezi Horia 
Truţă, Dan Demşea, Monumente de for public, însemne memoriale, construcţii decorative şi 
parcuri din judeţul Arad, Edit. Nigredo, Arad, 2007, p. 106) s-a remarcat prin activităţi 
caritabile pe care le-a iniţiat ori în care a fost implicată şi de ajutorare a revoluţionarilor 
paşoptişti închişi printre care şi Eftimie Murgu, vezi M. Toacsen, E. Glück, S. Palcu, 
Meleaguri arădene – Ghid turistic, Arad, 1972, p. 175 şi Dan Roman, Oameni de seamă ai 
Aradului, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2011, pp. 285-286. 
12 Sânicolau (azi Sânicolau Mic, cartier al municipiului Arad). 
13 Este vorba de organizaţia locală a Partidului Muncitoresc Român. 
14Despre Formaţia de Pompieri Voluntari din localitatea Mureşel, vezi Doru Sava, Aradul 
Nou-Mureşel. Istoria unui cartier, povestea unei lumi, Edit. Promun, Arad, 2011, p. 383. 
15 Data 8 mai 1949 gravată pe o plăcuţă de pe hampă se referă la ziua, luna şi anul când 
aceste formaţii de pompieri voluntari s-au reunit la Şiria unde au desfăsurat o activitate 
specifică acestei categorii de pompieri. 
16 Traunau (azi satul Aluniş, comuna Frumuşeni, judeţul Arad). 
17 Rovine (aşezare inclusă azi în componenţa oraşului Pecica, judeţul Arad). 
18 Pădureni (azi cartier al oraşului Chişineu Criş, judeţul Arad). 
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pe mici porţiuni. Valoarea acestui steag constă în aceea că a aparţinut unei 
puternice formaţii de pompieri voluntari din secolul al XIX-lea care şi-a 
desfăşurat activitatea de apărare contra incendiilor folosind forţe şi mijloace 
proprii. El exprimă preocuparea localnicilor pentru apărarea vieţilor 
omeneşti, bunurilor materiale şi spirituale având la bază ca modalitate de 
organizare principiul voluntariatului. 
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Monografiile locale între istorie şi istoriografie 
- Cazul Arhiepiscopiei Aradului -  

 
 

Pavel Vesa 
 
 

I. NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA MONOGRAFIEI UNEI 
COMUNITĂŢI LOCALE. IZVOARE ISTORICE 

Avem reflexul unei istorii a românilor privită de sus. Istoria noastră 
este, în mare măsură, istoria războaielor purtate de noi, de regulă cu 
agresorii din afară, de regulă victorioase, pe cele pierdute le trecem sub 
tăcere, minimalizând consecinţele. Apoi cea a domniilor, a mişcărilor, 
sociale şi economice, tratate, de regulă, pe provincii istorice până la 
înfăptuirea României Mari (1918).  

Nicolae Iorga, la începutul deceniului trei al secolului trecut, atrăgea 
atenţia asupra faptului că la istoria celor „mari”, există şi un alt nivel, o 
„istorie a ţării prin cei mici”1. Istoria unei ţări nu se rezumă, nici pe departe, 
numai la gesturi şi acţiuni grandioase. Ea are loc la bază, în viaţa concretă a 
oamenilor, de multe ori anonimă, în localităţile noastre, în modul în care ne-
am hrănit şi îmbrăcat, ne-am manifestat social, cultural şi religios, în 
mentalitatea noastră, în aptitudini şi vocaţii. 

Identificarea istorică a unei localităţi, pastorală şi misionară a unei 
parohiei, sunt absolut necesare. Locuitorii trebuie să cunoască istoria 
localităţii, a comunităţii lor ecleziastice, marile evenimente din viaţa 
acesteia, a şcolii şi a celorlalte instituţii locale, a marilor personalităţi care s-
au ridicat din mijlocul lor.  

În încercarea de reconstituire cât mai veridică a trecutului istoric al 
unei comunităţi locale, trebuie avut în vedere toate paletele de izvoare 
istorice care pot aduce clarificări în acest sens. Urmelor materiale scoase la 
lumină cu prilejul săpăturilor arheologice, fondurilor arhivistice şi lucrărilor 
de istoriografie, li se alătură şi alte surse, multă vreme considerate de 
importanţă secundară. Izvoarele care să exprime direct lumea satelor, şi în 
limba proprie, au fost identificate în categorii zise „alternative”.  

O primă sursă de documentare constă în memoria însumată, 
amintirile comune, „memoria colectivă atât de puţin sigură, atât de puţin 

                                                
1 Nicolae Iorga, Istoria ţării prin cei mici, în „Revista Istorică”, VII (1921), nr. 1-3, p. 26. 
Studiul a fost republicat în N. Iorga, Despre cronici şi cronicari (Ediţie îngrijită de 
Damaschin Mioc), Bucureşti, 1988, pp. 213-237. 
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susţinută prin mijloace exterioare”2, atât de pretabilă ţeserii legendelor. 
Memoria colectivă nu este altceva decât o transmitere din generaţie în 
generaţie, de multeori alunecoasă, transformându-se într-un instrument 
excelent de eliminare şi de transformare, fiind „lipsită de scriere adăugată la 
eorile înregistrării de către fiecare creier individual şi înţelesurile diferite ale 
cuvântului”3. 

Pe memoria colectivă se clădeşte conştiinţa de sine a oricărei 
comunităţi, identitatea ei, şi este „stratul cel mai profund în rememorarea 
trecutului, dar şi cel mai puţin orânduitAmintirile unei comunităţi, reperele 
ei în timp, sunt o altfel de istorie, „dar nu sunt mai puţin istorie decât 
Războiul Peloponeziac al lui Tucidide sau Mediterana lui Braudel”4. 
Memoria colectivă a înregistrat şi transmis date despre o mulţime de 
evenimente sau personalităţi din comunităţile respective. Transimte, pentru 
o mulţime de sate, vechea vatră, de unde se mută pe un alt amplasament, în 
acelaşi hotar, în timpuri nedefinite şi locul pe care fusese biserica, cel mai 
adesea însemnat cu o troiţă sau prin denumirile: Satul bătrân, Dealul 
bisericii, La bisericuţă, Balta bisericii, Sub biserică, Valea popilor, Dealul 
popii, Câmpul bisericii, Cimitirul vechi, care le perpetuau amintirea peste 
secole.  

Avem de a face, pe de o parte, cu amintiri „efective” care ăi legă 
între ei pe membrii unei comunităţi restrânse, unor cercuri primare de 
sociabilitate, iar pe de altă parte, cu amintiri „învăţate”, tot mai prezente pe 
măsură ce cercul se lărgeşte5. 

Însemnările manuscrise făcute pe filele cărţilor de cult păstratele în 
stranele bisericilor, scrise de către cei „mici” despre cei „mici”6, constituie o 
altă sursă de docuemntară. „Pe baza lor - afirma N. Iorga - e posibil să fie 
scrisă acea istorie care nu e compusă, ci numai însăilată, notată incidental 
şi sporadic, de cei modeşti şi puţin cărturari uneori care nu se gândesc, nici 
la un patron, nici la un public, ci pun pe hârtie ce ştim din simplul impuls, 
instinctiv de a nu lăsa ca faptele să se piardă ori din nevoia de a face şi pe 
alţii, necunoscuţi, martori ai suferinţelor, isprăvilor şi întâmplătoarelor 
bucurii ale lor”, completând fericit „istoria ţării”, cea „oficială” şi 
„solemnă” pe care „o voiesc, o cer, o revăd, adesea şi o schimbă, o aprobă 

                                                
2 Henri Berr, Cuvânt înainte, la Marc Bloch, Societaea feudală, vol. I, Iaşi, 1996, p. 9. 
3 Marc Bloch, op. cit., vol. I, p. 132. 
4 Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti, 1998, p. 96. 
5 Ibidem, p. 97. 
6 Problematica însemnărilor de pe filele cărţilor de cult a fost abordată de N. Iorga în două 
lucrări: Inscripţii şi însemnări, Bucureşti, 1906 şi Inscripţii din Bisericile României, vol. I-
II, Bucureşti, 1907-1908. 
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pentru folosul faimei lor domnii întâi, puternicii de sub cârmuirea lor pe 
urmă”7. 

Acolo unde lipseşte din biserici imortalizarea prin inscripţii sau 
pisanii a anului zidirii sau restaurării unui locaş de cult, aceste date, de 
multe ori, sunt suplinite de însemnările pe care preoţii, învăţătorii, cântăreţii 
de strană, epitropi sau chiar de crâsnici, le fac pe filele vechilor cărţi de cult 
aflate în altar sau strană. 

Însemnările manuscrise de pe cărţi, sunt deosebit de semnificative 
pentru că ne pun la dispoziţie acele fapte care, în mentalul colectiv rural, 
erau selecţionate, considerate memorabile, demne de a fi transmise. Multe 
însemnări se referă la viaţa comunităţii, a satului. Însemnările lor 
îmbrăţişează aproape toate domeniile de viaţă bisericească, culturală, 
naţională, socială, sanitară, judiciară din parohiile şi satele respective. Aceşti 
cronicari parohiali consemnează de multe ori şi întâmplări ori evenimente de 
interes general, desfăşurate în plan regional: cutremure de pământ, războaie, 
revoluţii, comete, inundaţii, epidemii, schimbări de domni şi guverne, vizite 
arhiereşti, toate putând fi utilizate în multe cazuri pentru completarea 
cunoştinţelor de istorie, geologie, medicină şi din alte domenii. Având în 
vedere că aceşti cronicari, uneori anonimi, sunt contemporani ai 
evenimentelor descrise, adesea martori oculari şi auditivi, însemnările lor au 
caracterul unor măturii veridice, constituind tot atâtea izvoare documentare, 
la care cercetătorii pot recurge cu toată încrederea8.  

Când în şedinţa consilierilor culturali din Patriarhia română, ţinută la 
Bucureşti în 8 mai 1930 se pune problema ca toate eparhiile să înlocuiască 
toate „cărţile rituale cu litere slavone bătrâneşti, prin cărţi tipărite cu litere 
străbune latine”, preotul dr. Gheorghe Ciuhandu propunea ca „înainte de ce 
s-ar face menţionata înlocuire ar fi bine ca înscripţiile de prin vechile cărţi 
bisericeşti să fie transcrise cu îngrijire, colecţionate, revizuite şi studiate, 
apoi publicate pentru a împiedica pierderea acestui material preţios pentru 
istoria noastră bisericească şi culturală”9.  

Secţia culturală a Episcopiei Aradului preocupată de chestiunea 
strângerii de material istoriografic necesar redactării unei monografii 
istorice a eparhiei, face apel la preoţii cunoscători a scrierii chirilice pentru a 
descifra şi transcrie însemnările de pe cărţile vechi de cult aflate la acea dată 
în bisericile din parohii, precum şi inscripţiile din biserici, de pe iconostase, 
                                                
7 N. Iorga, Despre cronici şi cronicari, p. 213. 
8 Gheorghe Cotoşman, Inscripţii şi însemnări din bisericile Mitropoliei Banatului, în 
“Mitropolia Banatului (în continuare: “M. B.”), anul XIV, 1964, nr. 9-10, pp. 592-593. 
9 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului (în continuare: A. A. Aradului), grupa III, dosar 
385/1930, doc. 6602, f. 353. 
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tetrapoade, sfeşnice, icoane „şi alte eventuale monumente religios-
culturale”10.  

În Arhiva Arhiepiscopiei Aradului există un dosar de 427 file 
cuprinzând rapoarte ale preoţilor referitoare la cărţile de cult existente la 
acea vreme în bisericile lor dar şi o mulţime de însemnări de pe filele lor 
îngălbenite. Ele se constituie într-o importantă sursă istoriografică pentru 
cercetările de istorie locală11. 

Nu există pentru secolul al XVIII-lea sau prima jumătate a celui 
următor, monografii propriu-zise dar există unele însemnări cu caracter 
monografic. Însemnările sunt interesate de istoria unor instituţii ale 
comunităţilor, a bisericii şi şcolii. Însemnările reprezentau o etapă în 
memorarea istoriei comunităţilor locale. Există şi o istorie orală a localităţii, 
anterioară, coborând adeseori în legendă. Se poate susţine că există o 
direcţie proprie, chiar la nivel rural spre ceea ce mai târziu s-a numit 
monografism 12. Au existat şi istorici, puţini la număr, care, prin documente 
scrise, mărturii orale, vestigii de viaţă practică, au făcut eforturi pentru a 
pune în valoare cele mai diverse categorii de surse pentru a reconstitui 
„viaţa care a fost” în cadrul unei comunităţi, mai ales din mediul rural13. 

Crâmpeie de viaţă date la iveală de zapise, însemnări pe manuscrise 
sau cărţi, pisanii, au farmecul lor pentru că resuscitează – fie şi pentru o 
clipă – pe aceşti „muţi ai istoriei” (formula aparţine lui Georges Lafebvre), 
despre care ştim atât de puţin – deşi ei alcătuiesc grosul şi talpa ţării. 

În baza informaţiilor arhivistice putem reconstitui un sistem 
administrativ, istoria unor instituţii dar lumea satelor, rămâne încă tăcută 
dacă nu vom folosi toate genurile de izvoare. „Istoria – scria Lucien Febvre 
– se face cu documente scrise, desigur, dacă există. Dar ea se poate face, 
trebuie să se facă cu tot ceea ce ingeniozitatea istoricului poate 
utiliza…Deci cu slove, cu semne, cu peisaje şi acoperişuri, cu forme de 
relief şi cu buruieni, cu eclipse de lună şi arelaje, cu expertize făcute de 
geologi şi cu analize chimice pentru săbiile de metal”14. 

Dacă istoricul preocupat de trecutul, în general al părţilor noastre, 
mai ales în epoca modernă, nu are motive de a se plânge de sărăcia 
arhivelor, atunci însă când este vorba de investigarea ruralului românesc, a 

                                                
10 Ibidem, doc. 6063, f. 397. Vezi Circulara din 28 februarie 1931 a episcopului Grigorie 
Comşa al Aradului (1925-1935). 
11 A. A. Aradului, grupa III, dosar 385/1930, 427 file. 
12 Carmen Albert, Cercetarea monografică în Banat (1859-1948), 2002, pp. 9, 10; vezi şi 
Valeriu Leu, Banatul între arhaic şi modern, Reşiţa, 1993, pp. 27-28. 
13 Alexandru Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, 1989, p. 273. 
14 Idem, Biruit-au gândul. Note despre istorismul românesc, Iaşi, 1983, p. 323. 
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vieţii rurale sub toate aspectele ei, lucrurile se schimbă. Depozitele 
arhivistice sunt constituite dintr-o documentaţie administrativă şi 
economică, în ce mai mare măsură, din domeniile industriei tradiţionale în 
zonă. Cotidianul rural, factorul uman cu toate grijile, cunoaşterea şi 
necunoaşterea lor (ştiinţa şi neştiinţa lor), lipsa informaţiei, ameninţă să 
compromită investigaţia cercetătorului istoric. În aceste împrejurări, apelul 
la memorialistică, apoi la istoria orală, devine vital. 

Atâtea câte se mai păstrează astăzi, acest tip de manuscrise 
(monografii şi cronici locale), trebuie identificate, prin arhivele bisericeşti 
(episcopie, protopopiate, parohii), naţionale, şcolare sau chiar la particulari. 
Multă vreme acestea au fost considerate ca fiind neînsemnate, nerelevante, 
„mărunte” în prejudecăţile unora, dar fără de care noile direcţii 
istoriografice nu pot fi parcurse. Numai pentru faptul că ele provin de la 
oameni „neînsemnaţi”, tocmai aceasta le dă valoare, fiindcă tot interesându-
ne de fapte majore, am ignorat de fapt o istorie întreagă. 

În general, preoţii şi învăţătorii au fost foarte activi în această 
direcţie. Uneori, aceştia, au comis memorialistică în mod involuntar. 
Dornici să scrie istoria parohiei în care îşi desfăşurau activitatea, dar, lipsiţi 
de documente, marea lor majoritate ignorau arhivele parohiale şi şcolare 
locale, unii apelau la propriile amintiri sau la amintirile altora. Rezultatul nu 
putea fi o istorie propriu-zisă, ci un document util numai istoricului în care 
acesta va descoperi chipul satului de odinioară, mentalitatea şi sensibilitatea 
comunităţilor rurale. 

Nu odată puteam auzi despre „hârtii fără valoare”, aruncate de 
preoţi sau învăţători. Din păcate, puţine arhive parohiale sau şcolare au 
rămas anterior secolului al XIX-lea, în unele locuri nici măcar din această 
perioadă. Datorită neglijenţei celor ce trebuiau să le păstreze în bună ordine, 
multe arhive parohiale şi şcolare s-au pierdut pentru cercetătorul de astăzi. 
Din fericire însă, în unele parohii se mai păstrează texte scrise de preoţi sau 
învăţători, conştienţi de rostul cunoaşterii trecutului comunităţii locale 
pentru membrii ei. În general, aceste texte nu aveau o destinaţie anume 
îndreptată spre tipar. În penuria de informaţii, de izvoare narative, nu ne 
putem însă dispensa de ele, aceste contribuţii „mărunte” rămân vitale pentru 
cercetătorul istoric.  

Pe lângă izvoarele istorice amintite menţionăm şi documentele 
parohiale care se constituie într-o sursă indispensabilă istoriei locale. Fondul 
documentar, divers şi disparat, alcătuit de-a lungul timpului pe lângă fiecare 
Episcopie, protopopiat, parohie, într-un număr destul de mare, în raport cu 
alte fonduri, în raport cu vicisitudinile cu care s-au confruntat creatorii lor. 
Aceste fonduri, urmărite sistematic pe o perioadă mai lungă de timp, sunt de 
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o deosebită diversitate oferind posibilitatea reconstituirii istoriei locale, la 
toate nivelele sale instituţionale: administrative, ecleziastice şi şcolare. 

Prin intermediul acestor arhive, în faţa cercetătorului se nasc 
elemente ale vieţii cotidiene din comunităţile locale respective, fie din 
mediul rural, cât şi din cel urban. Aceste nuclee joacă un rol esenţial prin 
puterile proprii, ridică şi întreţin clădiri ale administraţiei locale, edificii 
locale, susţin singuri personalul de cult: preot, cântăreţ, crăsnic, îl 
înzestrează cu odoare liturgice, cărţi, lumânări şi tămie, făină pentru prescuri 
şi vin. Tot ei ridicau şi întreţineau şcolile şi învăţătorii. Satele dăruiesc 
bisericii donaţii colective, fără să se asocieze direct unor momente 
deosebite, mărturisesc dorinţa generală a credincioşilor de ridicare a 
bisericii. În multe filii, unde pe lângă biserică exista deja o casă parohială, 
puţin teren arabil, instituirea unui preot comportă mai puţine greutăţi pentru 
acea comunitate. Sunt realităţi dezvăluite de arhivele ecleziastice.  

 
II. ÎNDEMNURI PENTRU SCRIEREA DE MONOGRAFII 

LOCALE 
Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, constituie 

declanşarea unei acţiuni ample de alcătuire a unor monografii sau cronici 
locale. Tot mai mulţi preoţi şi învăţători, reprezentanţi de seamă ai 
intelectualităţii rurale, încep să redacteze o „cronică” a parohiei. Ideea unor 
astfel de monografii nu era nouă. Încă în anul 1864, Ioan Moldovan, fost 
notar comunal, în cadrul Adunării generale a Asociaţiei naţionale arădene 
pentru cultura poporului român, a înaintat un plan pentru elaborarea unor 
monografii comunale. Pentru că proiectul nu s-a realizat, redacţia ziarului 
„Tribuna poporului” a reluat ideea în 1897, când, odată cu îndemnul pentru 
elaborarea unor astfel de lucrări prezintă şi un plan ce avea să cuprindă două 
părţi. Partea I avea să includă: 1. Originea şi fizionomia română a poporului 
din comuna respectivă; 2. Limba şi graiul vorbit; 3. Doinele şi cântecele 
bătrâneşti din sat; 4. Dansurile poporului; 5. Costumele şi îmbrăcămintea; 6. 
Datini şi obiceiuri la nuntă, botez, înmormântări şi şezători; 7. Alimentaţia 
oamenilor; 8. Religia; 9. Creşterea şi educaţia copiilor; partea a II 
cuprindea: 1. Originea comunei - documente, tradiţii; 2. Întinderea comunei; 
3. Străzile comunei şi denumirea lor; 4. Biserica şi şcoala; 5. Alte 
aşezăminte culturale; 6. Industriaşi, meseriaşi şi negustori; 7. Arhitectura 
comunei şi 8. Economia15. Nu cunoaştem să se fi întreprins ceva în această 
direcţie. 

                                                
15 Magazin de bogăţii naţionale, în „Tribuna Poporului (în continuare: „Trib. Pop.”), anul I, 
nr. 45 din 8/20 martie 1897, pp. 213-214. 
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Între cele două iniţiative surprindem dispoziţia, din 1890, a 
episcopului Ioan Meţianu al Aradului (1874-1898), adresată tuturor 
oficiilor parohiale prin care se ordona o „anchetă” ce avea la bază un 
chestionar cu 70 de întrebări, fiecare cu mai multe subpuncte, grupate în 
cinci capitole, şi anume: starea religios-morală, viaţa casnică-familială, 
starea culturală, viaţa socială, starea şi dezvoltarea economică16. 

În anul 1900, Vasile Mangra (1850-1918), într-un articol publicat în 
revista „Biserica şi Şcoala”, a insistat asupra necesităţii şi oportunităţii 
promovării unor astfel de lucrări cu caracter monografic despre sate, 
sugerând celor doritori să lucreze pe acest teren un plan de investigare şi de 
grupare a materialului faptic, mai riguros şi mai apropiat de cerinţele unei 
monografii sociologice de tip gustian, decât cel după care fuseseră întocmite 
unele monografii din alte ţinuturi. Acest plan „acoperea” cu material faptic 
trei cadre („istoria comunei”, „geografia comunei”, „poporaţiunea 
comunei”) şi două manifestări, economice („starea sau condiţiunile sociale 
ale poporului”) şi spirituale („starea culturală a poporului”, „datini şi 
obiceiuri naţionale şi religioase”, „literatura populară”)17.  

Probabil că sub impulsul celor propuse de Vasile Mangra, 
învăţătorul Petru Vancu (1865-1925) din Măderat a publicat şi el un 
îndemn pentru redactarea unor monografii ale comunelor. În viziunea sa, 
fiecare monografie trebuia să cuprindă „toate întâmplările şi lucrurile 
însemnate [...] tradiţiile ce sunt despre felurite locuri din hotar, cari tradiţii 
de multe ori asemănate cu datele istorice ne spun curatul adevăr. Nu este 
comună în care să nu fie atare loc, despre care bătrânii satului să nu ştie 
poveşti că acolo a fost atare mănăstire, ori cetate, că într-alt loc sunt gropi cu 
oase multe de pe vremea uriaşilor, etc.”18.  

Numai cercetări sistematice pe întreaga arie de jurisdicţie a diecezei 
arădene puteau conduce la acoperirea golurilor existente în informaţia 
istorică şi spori astfel şansele unor construcţii istoriografice de ansamblu. 
Considerând arhivele parohiale ca fiind „un izvor bogat pentru istoria 
bisericească în genere şi pentru istoria eparhiei noastre în special”, preotul 
Moise Popovici (1865-1948)19 din Seghişte (Bihor). În 1903, în 

                                                
16 Adnecsu la cerculariulu consistorialu dto 1-13 octomvrie 1890, Nru 2086, în „Biserica şi 
Şcoala” (în continuare: „Bis. şi Şc.”), anul XIII, nr. 42, 1890, pp. 332-335. 
17 Vasile Mangra, Satele noastre. Invitaţie la monografiere, în „Bis. şi Şc.”, anul XXIII, nr. 
1, 1 ianuarie 1900, p. 5. 
18 Petru Vancu, Monografiile comunelor, în „Trib. pop.”, anul IV, nr. 9 din 15/27 ianuarie 1900, 
p. 3. 
19 Despre viaţa şi activitatea sa vezi: Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, 
Ediţia a doua, revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, pp. 393-394. 
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Manuscripte vechi (“Bis. Şi Şc.”, anul XXVII, nr. 35, 31 august/13 
septembrie 1903, pp. 293-294), descriind Minei în manuscris din 1740 şi un 
Ceaslov din 1733, îşi exprimă convingerea că în parohii “se vor mai fi 
aflând pe la bisericile noastre şi câte dintr-însele ne sunt lăsate pradă dintelui 
vremii, ori doară chiar şoarecilor. Ce bine ar fi dacă toate acele manuscripte 
s’ar aduna şi depune spre bună păstrare în vre-o bibliotecă undeva. Făcând 
astfel, posteritatea ne-ar binecuvânta”. În anul următor, tot în revista 
oficioasă a Episcopiei Aradului, pledează în continuare pentru salvarea 
cărţilor, manuscriselor vechi şi documentelor istorice, dând o listă a lor şi 
descriind două manuscrise şi o carte20. 

Tot preotul Moise Popovici, în şedinţa din 1904 a Sinodului eparhial 
arădean, propune ca toţi preoţii, pe baza documentelor din arhivă, a 
manuscriselor, a cărţilor vechi şi însemnărilor de pe ele, să scrie monografia 
parohiei în care îşi desfăşurau activitatea sacerdotală. Lucrările urmau a fi 
adunate la Consistoriul eparhial unde o comisie să le aprecieze iar cele mai 
bune să fie tipărite şi distribuite parohiilor din cuprinsul eparhiei. Datele 
oferite de aceste monografii puteau oferi informaţii preţioase pentru o 
viitoare sinteză istorică. Sinodul eparhial considerând potrivită propunerea 
lui Moise Popovici şi transpune problema spre studiu Consistoarelor 
eparhiale de la Arad şi Oradea21. 

Sinodul eparhial din 1905 consideră că „a desvălui trecutul, a aduna 
material istoric: documente, inscripţiuni vechi, pentru a construi istoria 
bisericei din dieceza Aradului, este una dintre cele mai esenţiale probleme ce 
ni se impun”. La 15/28 mai 1906 episcopul Ioan I. Papp al Aradului (1903-
1925) trimite o circulară tuturor oficiilor „protoprezviterale şi parohiale” prin 
care se cerea fiecărui paroh „a compune cronica bisericei”, sub titlul, Cronica 
bisericei parohiale din comuna... în care să prezinte date despre biserică 
(hram, material de construcţie, o descriere a picturii, anul edificării şi sfinţirii 
bisericii şi prin cine) dacă a existat şi un alt locaş de cult (anul construcţiei, 
materialul, hramul), ce cărţi existau în strană şi însemnările manuscrise, 
antimise, protocoale de circulare, matricole bisericeşti (botezaţi, cununaţi, 
decedaţi), şirul preoţilor şi al învăţătorilor cu anii de funcţionare, date despre 
şcoală, numărul caselor, ale familiilor şi enoariaşilor, despre averea 
bisericească şi fundaţiuni. Manuscrisele trebuiau adunate la protopopiate până 
la 1/14 septembrie, iar la Consistoriul eparhial trebuiau să ajungă până la 1/14 
                                                
20 Moise Popovici, Pentru posteritate, în “Bis. şi Şc.”, anul XXVIII, nr. 19, 9/22 mai 1904, 
pp. 166-167. Tot despre cărţi vechi a mai publicat: Date istorice, în “Bis. şi Şc.”, anul 
XXVIII, nr. 34, 23 august/4 septembrie 1904, p. 243.  
21 Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română greco-orientală a 
Aradului ţinute în sesiunea ordinară a anului 1904, Arad, 1904, p. 14-15, 34. 
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noiembrie 190722. În Arhiva Arhiepiscopiei Aradului se păstrează mai multe 
manuscrise cu titlul, Cronica bisericei parohiale... din unele parohii arădene. 
Toate sunt expresia îndrumărilor primite prin circulara amintită, însă nu toate 
se ridică la un anumit nivel, ele sunt inegale ca valoare.  

Mereu au existat îndemnuri pentru acest fel de însemnări 
manuscrise, însă nu în toate parohiile au fost luate în considerare, sau cel 
puţin nu deţinem date despre existenţa lor. În articolul Cronice din parohii, 
publicat în „Biserica şi Şcoala” din anul 190623, Petru Popa, pe atunci 
proaspăt absolvent al Institutului Teologic din Arad24, pleda ca fiecare preot 
„să fie îndatorat” a ţine o „cronică” în care să menţioneze orice eveniment 
din cele mai de seamă şi mai variate din viaţa socială, economică, pastorală, 
culturală, naţională şi bisericească din parohia sa. În perspectiva lui Petru 
Popa, informaţiile cuprinse în aceste „cronici” puteau furniza un preţios 
material care să reflecte „viaţa noastră bisericească din dieceză”. 

Probabil sub impulsul circularei episcopului Ioan Papp, din iniţiativa 
lui Sever Secula, în revista „Biserica şi Şcoala” (anul XXI, nr. 23 din 3/16 
iunie 1907, pp. 5-6) a fost publicat apelul pentru Monografiile comunelor. 
Concurs cu premii, o iniţiativă a Comitetului central al „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiu”. Se propunea un premiu celor care „s-au 
hotărât să facă descrierea amănunţită (monografia) comunelor din comitatul 
Sibiu”, iniţiativă prezentată preoţilor şi învăţătorilor arădeni. Ca modele 
pentru viitoare monografii comunale fiind recomandate lucrările lui R. Simu 
despre Orlat, a lui I. Muntean despre Gura Râului şi cea a lui Petru Vancu 
despre Măderat. În viziunea lui Sever Secula “era o necessitate iminentă 
pentru ştiinţa, pentru viaţa şi viitorul poporului românesc, să se facă 
monografiile comunelor noastre, ca să rămâie viitorului ordonarea în faguri 
a muncii albinelor adunătoare de miere”25. 

În anul 1911, preotul Moise Popovici din Seghişte a reluat problema 
monografiilor parohiale, în viziunea sa, atât de necesare pentru scrierea 
sintezei istorice a Episcopiei. El dă exemplul celorlalte „biserici surori” care 

                                                
22 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Arad (în continuare: A. N. D. J. Arad), Fond 
oficiul parohial ortodox român Arad-Centru, dosar 33 (1906-1908), Circulara nr. 2463 din 
1905, f. 4-4 v.  
23 „Bis. şi Şc.”, anul XXX, nr. 12, 19 martie/1 aprilie 1906, p. 5; nr. 13, 26 martie/8 aprilie 
1906, p. 5-6. 
24 A absolvit studiile teologice în anul şcolar 1904-1905, apoi preot în Oşorhei (Bihor). A 
publicat volumul Cuvântări (Oşorhei, 111 p.) şi a fost un permanent colaborator la revistele 
„Biserica şi Şcoala” (Arad) şi „Legea Românească” (Oradea). 
25 Sever Secula, O frumoasă carte, în “Bis. şi Şc.”, anul XXIX, nr. 15, 10/23 aprilie 1905, 
pp. 117-118. 
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aveau deja asemenea lucrări istoriografice, pe când „noi întârziem încă a 
scoate la lumină istoria diecezei noastre”26. 

În contextul împlinirii, în 1912, a unui secol de la înfiinţarea 
Preparandiei arădene, Roman Ciorogariu vedea ca pe lângă „scrierea 
monografiei Institutului pedagogic teologic din Arad, precum şi a 
apostolului românismului Moise Nicoară” şi extinderea cercetărilor asupra 
şcolilor confesionale” şi „să se impună şi o scurtă istorie a comunelor”27. 

Importanţa studiilor de istorie locală pentru o sinteza istorică a 
eparhiei arădene a fost înţeleasă şi de unele instituţii culturale şi şcolare, 
intrând în sfera de preocupare deosebită a cercurilor româneşti din această 
perioadă. În acest scop, „Reuniunea învăţătorilor români” lansează un apel 
către învăţători, iar „Asociaţia Naţională” din Arad deschide un concurs, 
lucrarea lui Petru Vancu, Monografia comunei Măderat (Arad, 1905) fiind 
foarte apreciată. Intenţia era să stimuleze intelectualitatea satelor în direcţia 
unor astfel de cercetări, pentru că „n-ar trebui să rămână o singură comună 
românească fără astfel de monografie”.  

În anul 1928, cel care a dat câteva studii de pătrunzătoare analiză a 
artei medievale şi moderne bănăţene, Ioachim Miloia (1897-1940), pe 
atunci director al Muzeului Bănăţean din Timişoara, lansa un „Apel” către 
preoţi, profesori, învăţători „precum şi tuturor intelectualilor cari ştiu 
aprecia însemnătatea istoriei trecutului românesc” din ţinuturile de la sudul 
Mureşului pentru a cerceta arhivele parohiilor, primăriilor, şcolilor şi să 
răspundă la Chestionarul istorico-arheologic trimis spre orientare. 
Cuprindea opt părţi (I. Comuna; II. Biserica; III. Şcoala; IV. Asociaţii 
culturale şi Reuniuni de cântări; V. Antichităţi; VI. Etnografia; VII. 
Fotografii – biserica, şcoala, părţi din sat, preoţi, învăţători, primari, 
locuitori; VIII. Date despre comună în afara celor cuprinse în chestionar), 
fiecare cu mai multe puncte28. 

Ideea unor cronici parohiale nu este abandonată nici în perioada 
interbelică. Revista „Biserica şi Şcoala”, în articolul de fond intitulat, Cronica 
                                                
26 Material pentru istoria diecezei noastre, în „Bis. şi Şc.”, anul XXXV, nr. 36, 4/17 
septembrie 1911, p.4-5. În partea a doua a acestui studiu a publicat o monografie a parohiei 
Câmpanii de Jos cu filialele Câmpanii de Sus şi Sighiştel. A mai publicat: Date pentru 
istoria bisericească („Bis. şi Şc.”, anul XXX, nr. 21, 21 mai/3 iunie 1906, p.2-3) în care 
face referiri la biserica de lemn din Mierag, la însemnări de pe filele cărţilor de cult; Un 
antimis din 1692 („Bis. şi Şc.”, anul XXX, nr. 25, 18 iunie/1 iulie 1906, p. 2-3; nr. 26, 25 
iunie/8 iulie 1906, p. 3. 
27 [Roman R. Ciorogariu], Istoria şcoalelor noastre, în „Bis. şi Şc.”, anul XXXII, nr. 21 din 
25 mai/7 iunie 1908, p. 1. 
28 Chestionarul a fost descoperit de noi în arhiva neinventariată a şcolii din parohia 
Lalaşinţ, protopopiatul Lipova.  
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parohiei29, reia problema, care în viziunea semnatarului [Ilarion V. Felea], 
„trebue să frământe pe toţi preoţii veacului nostru”, trasând în mare şi planul 
unei astfel de lucrări istorice. După numai câţiva ani, în 1941, preotul Aurel 
Muşet30, în articolul Cronicele parohiale31, a pus din nou în discuţie 
problema monografiilor parohiale. „A culege aceste date şi a le intercala în 
datele pe care le mai poate furniza tradiţia – înseamnă a readuce în faţa 
prezentului istoria trecutului, care deatâtea ori răscoleşte în străfundul 
sufletelor noastre sentimente de pietate şi admiraţie. Intelectualii satului au un 
rol deosebit de însemnat în alcătuirea acestor cronici. Fiecare sat ar trebui să-
şi aibă o schiţă monografică şi această schiţă ar fi cu atât mai interesantă, cu 
cât ar reuşi să reprezinte satul, din cele mai vechi timpuri, sub toate aspectele 
lui şi până în timpurile de faţă. Preoţii ar trebui să aibă o deosebită dragoste şi 
râvnă, să caute să afle cât mai multe date în legătură cu faptele care ar putea fi 
trecute în paginile aşa ziselor Cronici parohiale. Care sunt cele mai vechi 
urme, despre existenţa satului, care a fost felul de viaţă a locuitorilor, fapte şi 
oameni din viaţa satului, dezvoltarea socială, morală, economică şi materială 
a satului, şcoli şi biserici, obiceiuri şi datini şi alte mărturii de felul acestora, 
vor face parte din lucrurile care urmează a fi dezvoltate pe larg în cuprinsul 
fiecărei cronici de felul acesta [...] preoţii să aştearnă rânduri după rânduri, în 
cronica parohială, pe care cei ce vor veni vor avea obligaţia s-o continue, 
pentruca astfel cât mai complectă şi precisă să treacă din mână în mână şi din 
generaţie în generaţie”. 

În anul 1943, istoricul Gheorghe Cotoşman (1904-1977), pe atunci 
profesor la Academia Teologică din Caransebeş, în colaborare cu Consiliul 
eparhial al Episcopiei Timişoarei, preocupat de cercetarea istoriei parohiilor 
de la sudul Mureşului, a trimis în trei rânduri (iunie 1943, mai 1944, iulie 
1944), chestionare tuturor parohiilor32. În primul chestionar, cel din iunie 
1943, se cereau date „despre toponimia, toponomastica şi onomastica” 
localităţilor; în cel de-al doilea date despre biserică şi şcoală, iar în cel de-al 
treilea, se cereau date mai ample despre parohie, biserică, şcoală, antimise, 
                                                
29 Anul LXIII, nr. 35, 27 august 1939, pp. 289-290. Articolul este nesemnat, dar apaţine 
preotului prof. dr. Ilarion V. Felea. 
30 Aurel Muşet s-a născut la 23 septembrie 1907 în Vărzarii de Sus (Bihor).A funcţionat ca 
preot în Girişul de Criş, protopop de Ceica, consilier referent la Episcopia Oradiei, apoi 
preot în Olosig. A fost un permanent colaborator la „Noua Gazetă de Vest” şi „Legea 
Românească”. A publicat: Cele două acorduri dintre Statul român şi Vatican (1932). 
31 „Legea Românească”, anul XXI, nr. 9, 1 mai 1941, pp. 70-71. 
32 Cele trei chestionare le-am descoprit în arhiva parohiei Lalaşinţ din protopopiatul Lipova. 
Răspunsurile la aceste chestionare pot aduce informaţii preţioase despre trecutul parohiilor 
ortodoxe de la sud de râul Mureş. Pentru complexitatea chestionarelor le vom reproduce în 
anexă. 
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matricole, preoţi, învăţători, lista membrilor adunării parohiale şi probleme 
de etnografie. 

Gh. Cotoşman, cercetând arhivele parohiale şi pe cele ale primăriilor 
comunale, a identificat “acte de o seosebită importanţă pentru trecutul vieţii 
româneşti” de la sudul Mureşului. El a realizat un ciclu de monografii de 
commune şi biserici, sub genericul Din trecutul Bănatului, dintre care 
amintim: Comuna şi bisericile din Sânicolaul Mare (Timişoara, 1934); 
Comuna şi bisericile din Comloşul-Mare şi Lunga (Timişoara, 1934); 
Comuna şi bisericile din Nerău (Timişoara, 1935); Comuna şi bisericile din 
Giridava-Morisena-Cenad (Timişoara, 1935);Comuna şi bisericile din 
Pesac (Timişoara, 1936);  

După al doilea Război mondial „am reuşit să ştergem cu buretele 
într-un mod absolut brutal toate aceste memorii fragmentare, care erau odată 
organic integrate în memoria noastră colectivă. Istoriografia clasică din 
secolul al XIX-lea şi din prima parte a secolului XX nu a făcut niciodată 
aşa. Citeşti istoria oraşelor româneşti medievale sau premoderne, până în 
secolul al XIX-lea şi chiar până la al doilea război mondial, monografiile 
oraşelor, comunelor, satelor şi, din această literatură de istorie locală, uneori 
integrată în sintezele marilor noştri istorici, răzbate o lume plurală, o lume 
de identităţi multiple, dinamice, vii”33. 

 
III. ISTORIA LOCALĂ ÎN PREOCUPAREA UNOR ASOCIAŢII 

CULTURALE 
La propunerea lui Vasile Mangra, Asociaţia naţională arădeană, cu 

prilejul Adunării generale din anul 1899 propunea concentrarea forţelor 
intelectualilor, de a colecţiona materiale pentru „publicarea unor lucrări în 
care să se cuprindă istoricul fiecărei comune din comitatul nostru şi din cele 
învecinate locuite de români”34.  

În perioada interbelică, la fel ca în multe oraşe din ţară, şi în Arad s-a 
format un mic nucleu cu preocupări istorice, grupat în jurul revistei 
„Hotarul”35, unde s-au putut întâlni iubirea de trecut, curiozitatea ştiinţifică 
şi studiile de istorie locală, adesea de bună calitate şi întotdeauna utile. 

                                                
33 Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi, Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorii şi 
morală în România, Iaşi, 2002, p. 117. 
34 „Trib. Pop.”, anul V, nr. 95, 24 mai/6 iunie 1901, p. 4; anul VII, nr. 177, 28 
septembrie/11 octombrie 1903, p. 3. Vezi şi Ioan Bolovan, Asociaţia naţională arădeană 
pentru cultura poporului român 1863-1918. Contribuţii monografice, Cluj-Napoca, 1994, 
p. 111. 
35 Pentru amănunte despre revistă vezi: Nae Antonescu, Revista „Hotarul” din Arad (1933-
1940), în „Ziridava”XIII, 1980, pp. 599-604. 
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Redactorii şi colaboratorii revistei, participau la ceea ce s-a numit în epocă 
„localism creator”36, iar în planul care ne interesează aici la o considerabilă 
vitalitate a istoriografiei noastre. Studiile de istorie locală se caracterizează 
prin bogăţia informaţiilor de arhivă. Eduard I. Găvănescu tipăreşte un 
interesant studiu, în mai multe foiletoane, despre Târguri arădene. Isaia 
Tolan, a intenţionat să scrie o monografie istorică a Aradului, din care ne-a 
lăsat doar câteva schiţe, unele tipărite în publicaţiile vremii, altele au rămase 
în manuscris. O selecţie din toate acestea a fost cuprinsă în cartea lui Isaia 
Tolan, File din istoria Aradului (Bucureşti, 1999), culegere de texte îngrijită 
de Horia Medeleanu şi Călin Tolan. 

În anul 1932 şi-a început activitatea Institutul Social Banat-Crişana - 
secţia culturală din Arad, având ca scop cercetarea realităţilor sociale din 
Banat şi Crişana, elaborarea de monografii pentru localităţile judeţului 
Arad37. Încă din primul an, Institutul şi-a propus, „ca program minim de 
activitate” între altele, tipărirea Monografiei familiei Mocioni a lui Teodor 
Botiş, Colecţionarea materialului folkloristic din jud. Arad, de Nestor 
Covaci, Cadrul istoric al comunei Sâmbăteni, după metoda monografică a 
Institutului Social Român, şi Activitatea artistică a comunei Sâmbăteni, 
studii datorate lui Octavian Lupaş (1908-1972)38, doctor în drept, ajutor de 
primar al Aradului, membru în Adunarea eparhială a Aradului.  

Institutul a patronat şi editarea monografiei ţinutului Hălmagiu scrisă 
de Traian Mager39 (1887-1950), intitulată: Aspecte din Munţii Apuseni. 
Ţinutul Hălmagiului. Monografie (vol. I-IV, Arad, 1937-1939). A călătorit 
din sat în sat cu căruţa şi a coborât pe uliţele satelor pentru a afla toponimia 
localităţilor, a nota proprietarii de pământ şi familiile lor de baştină. Nu i-au 
scăpat semnificaţiile privind circulaţia oamenilor şi a descoperit realităţi 
istorice din Ţinutul Hălmagiului. A situate prezentarea localităţilor 

                                                
36 Alexandru Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, 1989, p. 184. 
37 A. N. D. J. Arad, Fond „Astra” - despărţământul cultural Arad, dos. 276/1934, f. 1; dos. 
300/1936, f. 2; Fond Prefectura Judeţului Arad, Acte administrative, dos. 11 790/1933, f. 1. 
38 Victor Caţavei, Documentele secţiei culturale din Arad a Institutului Social Banat-
Crişana, în „Ziridava”, XVIII, 1993, pp.358-359. Pentru activitatea Institutului Social 
Banat-Crişana, vezi: A. Negru, op. cit., pp. 114-128; Carmen Cornelia Bălan, Institutul 
Social Banat Crişana (1932-1946). Recuperarea culturală şi sociologică a moştenirii 
Institutului Social Banat Crişana, Timişoara, 2001; C. Albert, op. cit., pp. 67-164. 
39 A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, dos. 16, f. 130; Pentru cercetări monografice 
în ţinutul Hălmagiului, a primit din partea Institutului suma de 1 500 lei, cf. V. Caţavei, op. 
cit., p. 361; Pentru viaţa şi activitatea sa vezi: Ed. I. Găvănescu, Profesorul Traian Mager, 
în „Catedra. Culegere de studii”, Arad, iulie, 1972, pp. 119-126; Marin Nedelcu, Traian 
Mager (1887-1950), în „Ziridava”, XI, 1979, pp. 727-740. 
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hălmăgene în perspectivă istorică, semnalând, de la atestarea documentară 
prezenţa românilor în istorie. 

Metoda de investigaţie a lui Traian Mager se orienta după cercetările 
sociologice ale profesorului Dimitrie Gusti, preşedintele Institutului Social 
Român. A strâns o voluminoasă arhivă pe care a încercat să o publice sub 
forma unor studii şi articole în „Tribuna nouă” şi „Românul” din Arad, dar 
mai ales în revista „Hotarul”, unde a iniţiat un serial despre trecutul şi 
prezentul Ţării Hălmagiului. Cercetând trecutul acestei zone, Traian Mager 
a pus la dispoziţia publicului, nu numai o operă de valoare prin conţinutul ei 
istoric, geografic şi social, mult apreciată şi la scară naţională, ci şi un 
exemplu demn de urmat. Evenimentele care au urmat anului 1939, l-au 
împiedicat a publica şi ultimul volum despre viaţa sufletească a oamenilor 
din Ţara Hălmagiului. În primăvara anului 1939, el depunea la Academia 
Română unele dintre izvoarele mai importante ale arhivei sale.  

Profesor la Şcoala Normală din Arad, Traian Mager iniţiază 
programul “cercetările monografice-sociologice ca mijloc de educaţie în 
şcoala normală”. Potrivit programului fiecare elev era obligat să alcătuiască 
monografia satului natal după un plan stabilit de profesor. Se considera că 
elevii, căutând date despre satul lor, vin în contact cu bilbioteci, arhive, 
manuscrise, cu tradiţia locală şi istoria localităţii. O lucrare apreciată a fost 
cea dedicată localităţii Şepreuş, datorată unui elev din clasa a IV-a a Şcolii 
Normale40. 

Tot lui Traian Mager îi datorăm cele două studii despre şcolile de la 
Hălmagiu din perioada 1850-186841. Traian Mager prezintă procesul 
dezvoltării reţelei şcolare din Ţara Hălmagiului în această perioadă, plecând 
de la constatrea că înfiinţarea şcolilor naţionale din zonă s-a făcut în urma 
intervenţiei directoratului şcolar din Oradea. El presupune că au existat şcoli 
şi înainte de 1850, dar nu deţinea informaţiile necesare.  

 
IV. CRONICI ŞI MONOGRAFII ÎN MANUSCRIS  (SEC. AL XIX-

LEA) 
Episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768), prin circulară 

din 15 noiembrie 1751, în care fixa atribuţiile preoţilor, impunea 
obligativitatea parohilor de a introduce şi o „cronică” a parohiei în care să fie 
                                                
40 Lucian Ienăşescu, Aspecte privind activitatea despărţământului arădean al Institutului 
Social Banat-Crişana, în vol. “90 de ani de administraţie românească în Arad. Culegere de 
studii şi comunicări” (Coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), Arad, 2010, pp. 258-259. 
41 Şcoalele de la Hălmagiu în epoca absolutismului 1850-1860 („Bis. şi Şc.”, anul LIII, 
1929, nr. 9, pp. 7-9; nr. 10, pp. 8-10; nr. 11-12, pp. 10-13); Şcoalele de la Hălmagiu în 
epoca absolutismului 1858-1868 („Bis. şi Şc.”, anul LIII, 1929, nr. 15, pp. 7-8). 
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menţionate toate evenimentele mai importante pentru a fi cunoscute de 
urmaşi42. Din păcate, în afară de însemnările de pe filele cărţilor bisericeşti, 
nu avem date despre vreo „cronică parohială” din această perioadă. 

Istoria locală a constituit pentru mulţi un farmec deosebit, prin 
capacitatea ei de a scoate la lumină viaţa oamenilor obişnuiţi, care nu s-au 
învrednicit de atenţia altor observatori. În decursul timpului, au existat 
preoţi şi învăţători care au înţeles importanţa istoriei locale pentru 
comunitate, lăsând însemnări asupra vieţii comunităţii în care şi-au 
desfăşurat activitatea sau cronica unor evenimente la care au fost martori. 
Cu toţii au fost interesaţi de cunoaşterea trecutului localităţii/parohiei, mai 
ales din grija de a lăsa posterităţii faptele petrecute în comunitatea lor in cele 
mai îndepărtate timpuri.  

Satele dispuneau deja de o elită intelectuală capabilă de o astfel de 
performanţă. Cele mai multe producţii istoriografice privind istoria vieţii 
rurale arădene, fiind dată, cum era şi firesc, de această elită intelectuală a 
satelor, preoţi şi învăţători43. Amintim, în acest sens, contribuţiile datorate 
preoţilor Partenie Gruescu (1813-1872) de la Căpălnaş44, Constantin 
Popovici de la Comlăuş45, George Lupşa (1845-1920) de la Dieci46 sau cea a 
învăţătorului Iosif Ţiucra (1819-1877) de la Bârsa47.  

O primă cronică pe care o cunoaştem este cea datorată învăţătorului 
Iosif Ţiucra din Bârsa, manuscris intitulat Merturia tempului. Întemplarile 
din lumea largă în catu am pututu vedea şi audi, precum şi despre ai miei 

                                                
42 Ştefan Lupşa, Istoria Eparhiei Aradului, vol. I, Arad, 1958, f. 421. Din păcate nu am 
putut verifica sursa documentară a istoricului Şt. Lupşa. 
43 Pentru întocmirea unei monografii parohiale cele mai bune indicaţii ni le furnizează 
studiul părintelui prof. dr. Mircea Păcurariu, Monografiile parohiale. Scurte îndrumări 
pentru preoţi, publicat în „Mitropolia Ardealului”, anul XX, 1975, nr. 6-8, pp. 416-438. 
Vezi şi Idem, Monografiile parohiale, în „Telegraful Român”, anul 152, nr. 1-4 din 1-15 
ianuarie 2004, p. 3. 
44 Descrierea etnografică şi topografică a comunităţii şi cercumstările ei din Sinteşti, o 
monografie a comunei natale, scrisă în 1859. Manuscrisul este publicat de Ion B. Mureşanu 
în Monografia unui sat bănăţean din anul 1859, în „Revista Institutului Social Banat-
Crişana.”, anul XIII, 1944, nr. 1-2, pp. 115-126 şi nr. 3-4, pp. 293-308. Pentru amănunte 
vezi: C. Albert, op. cit., pp. 18-19; Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, 
2008, pp. 110-115. 
45 Constantin Popovici, Cronica despre episcopii Aradului şi parochia sa Comlăuş, 1885, 
vezi: P. Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, Arad, 2004, p. 96. 
Constantin Popovici „parochu şi asesoriu consistorial” din Comlăuş, a publicat studiul 
intitulat: Despre săvârşirea mântuirea oamenilor prin Iisus Cristosu, în „Lumina”, Arad, 
anul I, nr. 23, 3 decembrie/21 noiembrie 1872, p. 94. 
46 Vezi: P. Vesa, Comuna Dieci. Monografie istorică, Arad, 2009, p. 192. 
47 Vezi: Idem, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, pp. 95-96. 
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cei mai dinainte şi cei de faţă până la finea anului 1874, culese şi 
prescurtate în Bersa. Prin Înveţiatorulu Iosifu Ţiucra48.  

Lucrarea este o adevărată cronică a satului, pentru că, după un 
capitol consacrat familiei Ţiucreştilor, începând cu popa Pătruţ, atestat în 
1718, autorul consemnează cu migală şi talent principalele evenimente din 
viaţa satului Bârsa, începând cu anul 1846 şi sfârşind în 8 martie 1874, „era 
la 10 ore” când, socotindu-şi împlinită menirea, îşi încheie lucrarea, 
neuitând să adauge, după obiceiul vremii: „Să fie afurisitu de Dumniedieu 
cine va strica această carte”49. 

După cum reiese din scurta introducere, el putea fi abonat la unele 
ziare şi reviste din epocă, dintre care amintim Tuti fruti (Pesta), Concordia 
(Pesta), Amicul şcoalei (Sibiu), Amicul poporului (Sibiu), Gazeta de 
Transilvania, dar şi la foi de limba germană. Cunoştea scrierile mai 
importante ale ardelenilor, cum ar fi istoria lui Alexandru Papiu Ilarian şi 
lucrările lui Petru Maior. Pe lângă date din timpul revoluţiei de la 1848-
1849 şi alte întâmplări politico-naţionale şi socio-economice ale timpului, 
interesante sunt informaţiile despre satul Bârsa, sau despre fenomene 
astronomice, climă, calamităţi, epidemii. 

Cu siguranţă că învăţătorul Iosif Ţiucra nu a fost un caz izolat. Au 
mai existat preoţi sau învăţători autori de asemenea Cronici şi în alte parohii 
în care să fie menţionate, de-a lungul timpului, evenimentele cele mai 
importante desfăşurate în comunitatea locală respectivă. Din păcate, puţine 
cunoaştem despre aceste Cronici. Din 1885, datează Cronica despre 
episcopii Aradului şi parochia sa Comlăuş, scrisă de preotul Constantin 
Popovici. Manuscrisul are 5 pagini in folio, scris în limba română cu 
caractere latine. Din păcate, nu cunoaştem unde se păstrează, ea este 
semnalată, în 1968, de istoricul Gheorghe Liţiu50. 

Lui George Dârlea, îi datorăm Monografia comunei Almaş (1896), 
învăţător în Almaş, după nume, pare a fi originar din sat sau din 
împrejurimi. La şcoala din sat funcţiona din anul 1879 şi era un om instruit, 
cu o vastă cultură, el rămâne ataşat acestui mediu, ca mai toţi intelectualii 
porniţi din mediul rural. A simţit că este de datoria sa de a lăsa posterităţii 
imaginea satului în care îşi desfăşura activitatea, a locuitorilor, aşa cum o 
purta în sine. Ne oferă date importante şi foarte utile pentru reconstituirea 

                                                
48 Lucrarea manuscrisă se află în posesia dr. Pavel Covaciu din Arad. O copie xerografiată 
se află şi în posesia noastră.  
49 Pentru mănunte vezi: Elena Rodica Colta, „Diariul” învăţătorului Iosif Ţiucra din Bârsa, 
în „Aradului Cultural”, nr. 1-2, 2003, pp. 96-113. Mărturia tempului este publicată de Ioan 
Godea în Bârsa, comună din Ţara Zărandului – monografie, Arad, 2012, pp. 294-350. 
50 Începuturile Catedralei din Arad, în „M. B.”, anul XVIII, 1968, nr. 1-3, nota 2 p. 84 
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lumii almăşene din veacurile trecute. Reuşeşte să redea o imagine complexă 
a comunei Almaş, din perioada medievală până spre sfârşitul celei moderne. 
Se dovedeşte a fi un atent şi înzestrat observator, cu o bună cunoaştere a 
comunităţii locale, a instituţiilor de seamă, Biserica şi Şcoala.  

Din câmpul observaţiei învăţătorului George Dârlea nu scapă din 
vedere date despre port, obiceiuri şi datini la marile praznice împărăteşti ale 
anului bisericesc – Ajunul Crăciunului, Crăciun, Bobotează, Paşti, Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe – sau cu prilejul evenimentelor însemnate din viaţa 
comunităţii (naştere, cununie, înmormântare). Reţine atenţia obiceiul din 
ziua de Crăciun, când, „îndată după serviciuul divin, care se termină la 
amiază, ba uneori şi la unu oră, urmează prânzul, apoi tot omul merge, cu 
mic cu mare, la pomenirea morţilor, în cimitirul din Luncă. A doua zi în 
cimitirul de către gară. La aceste cimitire se ridică pause (colac fără ou) 
pentru sufletele răposaţilor”. Astăzi, acest obicei nu se regăseşte între 
ceremoniile bisericeşti, cu timpul, probabil în vremea regimului comunist, s-
a dispus încetarea enoriaşilor de a se mai manifesta în acest fel în ziua de 
Crăciun. 

 
V. MONOGRAFII DIN SECOLULUI AL XX-LEA 
V. 1. Monografii în manuscris 
Din prima jumătate a secolului al XX-lea deţinem date despre mai 

multe cronici sau monografii locale, întocmită în urma Circularei Nr. 2436 
din 15/28 mai 1905 a episcopului Ioan I. Papp În ordinea cronologică a 
redactării lor, amintim pe cea datorată preotului Alesandru Nica51, Cronica 
bisericei parochiale gr. ort. din Almaş (1906), care în în mare parte ţine 
cont de planul cuprins în circulara episcopului. Începe cu istoria parohiei şi 
se încheie cu istoria şcolii, cuprinzând cele două instituţii importante ale 
unei comunităţi: Biserica şi Şcoala. Aminteşte despre prima biserică, despre 
satele vechi dispărute, şirul preoţilor şi al învăţătorilor din Almaş.  

Tot ca răspuns la circulara episcopului Ioan Papp, în anul 1907, 
preotul George Lupşa din Dieci, redactează Cronica bisericei parohiale 
Dieci, prima monografie a satului. Încercare modestă, lipsită de o informaţie 
documentară şi istoriografică bogată, fundamentată în cea mai mare parte pe 
tradiţia locală şi pe evenimentele trăite de autor. Lucrarea cuprinde 
momente mai importante din viaţa comunităţii, cu referire la viaţa socială, 
economică, bisericească şi culturală a diecenilor din secolele XVIII şi XIX. 
Trăind în mijlocul parohienilor săi, împărtăşind cu ei bucuriile şi necazurile, 

                                                
51 Alesandru Nica s-a născut în Vaşcău şi a absolvit Institutul Teologic din Arad în 1890. În 
1894 a fost hirotonit de episcopul Ioan Meţianu pentru parohia Almaş. 
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prezentându-ne autentice fresce din viaţa satului şi a locuitorilor. Preotul G. 
Lupşa prezintă şi date despre bisericile vechi, despre cea actuală, despre 
locuitori cu ocupaţiile lor, despre cărţile de cult cu însemnările manuscrise 
făcute pe filele lor.  

Tot ca rod al circularei episcopului mai menţionăm: Ioan Biro, 
Cronica bisericei parochiale din comuna Iarcoş; Valeriu Dronca, Cronica 
bisericei parohiale din comuna Berindia, protopresbiteratul Buteni; 
Terenţiu Micluţia, Cronica bisericei parochiale din comuna Cuiediu; 
Augustin Mihulin, Cronica bisericei parochiale ortodoxe române din 
comuna Sebiş; Ioan Munteanu, Cronica parohiei Buhani; Lazăr Oprea, 
Cronica bisericei parochiale din comuna Chisindia; Ioan Popovici, Cronica 
bisericei parochiale din comuna Bârsa; Ştefan Stan, Cronica bisericei 
parochiale din comuna Văsoaia, toate datând din anul 190752. 

Aceste Cronici în manuscris sunt forme a căror istorie nu se lasă prea 
lesne urmărită, deşi tributare diletantismului, cercetarea şi publicarea lor cu un 
studiu comparativ ar fi obiectul unei interesante lucrări. Cu toate acestea, 
publicarea lor, ne-ar da o imagine a lumii rurale arădene de la începutul 
secolului al XX-lea aşa cum se constituie ea în lumina acestor documente 
memorialistice53.  

Din anul 1928, preotul Ioan Bogdan din Dieci54 începea Cronica 
Parohiei Dieci55, cu date despre trecutul satului, o parte preluate din 
manuscrisul lui George Lupşa. Urmaşii săi la altar, preoţii Ioan Iancu (1930-
1950), Gheorghe Cavalu (1950-1973) şi Ioan Daşcău (1973-1991), 
menţionează în cronică evenimentele mai importante desfăşurate în parohie 
în cursul fiecărui an calendaristic.  

Preotul Gheorghe Cereanţ56 în 1932 redacta Cronica parohiei 
Almaş57. Lucrarea începe cu un Cuvânt înainte, în care autorul prezintă şi 

                                                
52 În realitate ele sunt cu mult mai numeroase, presupunem că fiecare preot a răspuns 
apelului episcopului Ioan I. Papp, ele păstrându-se în Arhiva Arhiepiscopiei. 
53 Exemplul unui asemenea demers este cel al istoricului bănăţean Valeriu Leu, Modernizare şi 
imobilism. Sate şi oameni din Banat la începutul veacului XX în documente memorialistice, 
Reşiţa, 1998, 124 p. 
54 Preot în Dieci între 1922-1928. 
55 Manuscrisul se păstrează în Biblioteca Parohiei ortodoxe române Dieci. 
56 Gheorghe Cereanţ (1907-1986). s-a născut la 6 ianuarie 1907 în comuna Pecica. După 
absolvirea şcolii primare din localitatea natală, a urmat cursurile Liceului “Moise Nicoară” 
din Arad, iar apoi, cursurile Academiei teologice din acelaşi oraş, pe care le-a absolvit în 
anul şcolar 1928-1929. După ce timp de doi ani a funcţionat la Centrul eparhial arădean, în 
1931 a fost hirotonit pe seama parohiei Almaş, pe care a păstorit-o fără întrerupere până la 
pensionare, în 1969. Pentru realizările sale a fost distins cu rangul de iconom-stavrofor. La 
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sursele istorice folosite. Pe lângă matricolele parohiale, unele „notiţe” din 
cărţile bisericeşti existente atunci în biblioteca parohială sau stranele 
bisericii, menţionează şi lucrările, mai vechi, datorate învăţătorului George 
Dârlea şi cea a preotului Alesandru Nica. Din istoriografia vremii aminteşte 
lucrările lui Márki Sándor şi Sömögy Gyula. În ce priveşte arhiva parohială, 
autorul menţionează că ea „se păstrează de la 1856 (şi) am cetit-o toată”. Pe 
lângă sursele menţionate, preotul Gheorghe Cereanţ s-a folosit, după cum 
însăşi mărturiseşte, şi de „tradiţia care se păstrează din bătrâni”. 

Lucrarea începe cu date despre originea comunei, biserică, averea 
bisericii, retribuirea preoţilor, obiceiuri religioase, despre şcoală şi 
administrarea comunei. După prezentarea acestor date, preotul Gheorghe 
Cereanţ introduce o „cronică” ce începe cu anul 1828 şi continuă cu 1845, 
1850, 1862, 1886, prezentând din doi în doi ani, uneori din trei, 
evenimentele cele mai importante din istoria parohiei şi a comunităţii. După 
plecarea preotului Gheorghe Cereanţ din parohie, urmaşii săi, au ţinut 
prezentarea evenimentelor aproape anual. Ultimele menţiuni datează din 
anul 2008 şi le datorăm preotului Ioan Daşcău. 

Tot din deceniul patru al secolului trecut, preotul Ioan Iosif 
Ardelean (1883-1949) alcătuia Cronica parohiei Micălaca Veche (17 file), 
în care a menţionat evenimentele mai însemnate din viaţa cotidiană, 
bisericească şi culturală a localităţii. Manuscrisul, până în anii din urmă se 
păstra în Biblioteca parohiei Arad-Micălaca Veche58. Tatăl preotului din 
Micălaca, preotul Iosif Ioan Ardelean (1849-1920), a publicat Monografia 
comunii Chitighaz (Arad, 1893)59.  

Tot din această prioadă avem Monografia satului Baia, judeţul Arad, 
datorată lui Ana I. Manolache60, lucrare rămasă în manuscris61. 

Cronica parohiei Zimbru (1935), datorată preotului Valer Cristea62, 
se păstrează în altarul bisericii din Zimbru (protopopiatul Sebiş)63. 

                                                                                                                        
30 ianuarie 1986 a trecut la cele veşnice, fiind înmormântat în Cimitirul “Eternitatea” din 
Arad, cf. “M. B.”, anul XXXVI, 1986, nr. 1, p. 124. 
57 Se păstrează în Arhiva Parohiei ortodoxe române Almaş. 
58 Toate încercările noastre de a da de urma manuscrisului au fost zadarnice. Manuscrisul este 
semnalat de preotul Gheorghe Căvăşdan în Monografia istorică a parohiei Arad-Micălaca-
Veche, 1956. 
59 A mai publicat: Buchetul meu. Poesii, Arad, 1902. 
60 Se află în posesia prof. Viorel Nistor din Arad. 
61 Din această lucrare a publicat numai Slujitorii altarului în Baia, în „Şcoala vremii”, anul 
VIII, nr. 1, ianuarie 1937, pp. 18-21. 
62 Valeriu Cristea, originar din Leheceni (judeţul Bihor), a absolvit secţia pedagogică a 
Institutului pedagogic-teologic din Arad la sfârşitul anului şcolar 1891-1892, apoi învăţător în 
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Manuscrisul lucrării (112 file), scris “cu peniţa pe un caiet-registru cu 
liniatură dictando, având o etichetă şcolară aplicată pe coperta de carton gros, 
păstrat în dublă învelitoare din hârtie de ambalaj”64. Lucrarea cuprinde 
numeroase date despre vechimea satului, a parohiei, a şcolii şi evoluţia lor în 
timp, şirul preoţilor şi al învăţătorilor, amănunte despre domnii de pământ, 
minele de fier in zona învecinată şi alte evenimente petrecute de-a lungul 
timpului în comunitatea locale şi a celor din jur. Din păcate, după trecerea la 
cele veşnice a preotului Valer Cristea, Cronica nu a mai fost ţinută la zi, fiind 
abandonată această practică65. 

În anul 1935, în revista “Ardealul” (nr. 9 din 1935, pp. 1-2) era 
prezentat manuscrisul lucrării Monografia comunei Covăsânţ, datorată 
preotului profesor Nicolae Bâru (1884-1967)66.  

Învăţătorul şi folcloristul Petru Ugliş Delapecica (1885-1977), care, 
o lungă perioadă şi-a desfăşurat activitatea didactică pe valea Crişului Alb, 
ne-a lăsat trei monografii săteşti: Monografia comunei Bodrog67, 
Monografia comunei Pecica68 şi Monografia Gura-Honţului69, din care 
numai cea din urmă a fost publicată70. Dacă despre prima monografie nu 
deţinem date, cea a localităţii sale natale, Pecica, “se distinge prin caracterul 
ştiinţific pe care îl posedă, datorită întemeierii explicaţiilor pe baza 
realităţilor socio-culturale din localitate”71. 

Monografia Gura-Honţului a început-o în 1922, odată cu transferul 
său la şcoala din localitate şi a fost finalizată în 13 mai 1973, după cum 

                                                                                                                        
Sohodol (Bihor), iar între 1894-1935 preot în Zimbru (protopopiatul Sebiş de astăzi). În 29 
septembrie 1935 a trecut la cele veşnice. 
63 Un exemplar dactilo se păstrează în fondul de documente al A. N. D. J. Arad. 
64 Paul Nicuşor, Cronica parohiei Zimbru (scrisă de preot Valer Cristea), în vol. „Zărandul”, 
Arad, 2010, p. 175. Autorul studiului face un comentariu pertinent la textul Cronicii, de care 
trebuie să ţinem seama. 
65 Cronica a fost publicată în volumul: Marin Rizea, Eugenia Rizea, Dorel-Crăciun Moţ, 
Cristian Geamănu, Gurahonţ – Gură de rai, Ploieşti, 2009, pp. 50-132. Din păcate, editorii 
nu au însoţit textul Cronicii de note şi comentarii care erau foarte necesare, motiv pentru 
care doar o semnalăm ca fiind publicată în volumul amintit. 
66 Despre viaţa şi activitatea preotului Nicolae Bâru vezi: P. Vesa, Clerici cărturari arădeni 
de altădată, Arad, 2008, pp. 369-371. 
67 Nu cunoaştem unde se află manuscrisul. 
68 Manuscrisul s-a aflat în posesia prof. dr. Vasile Popeangă. 
69 Un exemplar dactilo, se păstrează în Biblioteca Liceului „Ioan Buteanu” din Gurahonţ. 
70 Monografia comunei Gurahonţului a fost publicată în volumul: M. Rizea, E. Rizea. D. C. 
Moţ, C. Geamănu, op. cit., pp. 134-242. Din păcate, la fel ca în cazul Cronicii de la Zimbru, 
monografia lui Petru Ugliş-Delapecica, nu este însoţită de note şi comentarii, atât de 
necesare pentru o mai bună înţelegere a cititorului. 
71 Vasile Popeangă, Studii despre Preparandia din Arad, Arad, 2011, p. 285. 
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însuşi mărturiseşte pe una din filele manuscrisului. Nu ne propunem să 
analizăm lucrarea însă, este de menţionat că multe din afirmaţiile sale, mai 
ales cele pentru perioada veche, nu au nici un suport documentar sau 
istoriografic, ele se bazează mai mult pe istoria orală. În schimb, sunt 
interesante datele despre evenimentele pe care le-a petrecut în timpul 
activităţii sale la Gurahonţ, dar şi după pensionare, despre personalităţi 
locale, viaţa ecleziastică şi culturală a comunităţii locale. Sunt destule 
motive pentru care o considerăm o lucrare valoroasă, ridicându-se cu mult 
peste alte monografii locale, rămase în manuscris sau chiar tipărite. 

Considerăm interesante însemnările preotului Nicolae Ionescu 
(1883-1940), paroh la biserica din Gai între 1921-1940), despre începuturile 
aşezării şi frământările locuitorilor români ortodocşi pentru construirea 
actualei biserici72. Din păcate, se păstrează numai un fragment din 
însemnările preotului, celelalte, probabil s-au distrus în urma unei inundaţii 
care a avut loc la casa parohială din Gai. Convingerea noastră este că 
manuscrisul este un fragment din Cronica parohiei Gai73, începută de 
preotul Nicolae Ionescu, continuată de urmaşi.  

Avem cunoştinţă şi despre alte monografii locale datorate unor preoţi 
sau învăţători, din păcate însă nu am putut da de urma manuscriselor. Despre 
o Cronică în manuscris, din 1913, a satului Beneşti, datorată unui învăţător 
local, aminteşte Florian Dudaş74, fără a da şi alte date despre conţinutul 
lucrării. Istoricul şi etnologul Ioan Godea, semnalează şi el o Cronică a 
satului Mocirla (Lunca Teuzului), scrisă în deceniul al treilea al secolului al 
XX-lea de învăţătorul Romulus Ile care a funcţionat la şcoala din Mocirla 
între anii 1926-192975. Alte manuscrise sunt cele datorate lui Cornel Lazăr, 
Cronica bisericii din Hălmagiu (1907); Ignaţie Dihor, Cronica parohială 
Toc; Lazăr Miloi, Traian Miloş, Cronica parohiei Sâmbăteni; Ilie Moţiu, 
Cronica parohiei Chesinţ. Despre o monografie a satului şi a bisericii din 
Honţişor, lucrare datorată preotului Simion Mercea, aflăm dintr-un studiul al 
istoricul Ioan Godea76. 

Cronici în manuscris sunt forme a căror istorie nu se lasă prea lesne 
urmărită, deşi tributare diletantismului, cercetarea şi publicarea lor cu un 

                                                
72 Vezi: Horia Truţă, Arad – Gai. Scrieri monografice, vol. I, Arad, 2011, pp. 335-337. 
73 La H. Truţă manuscrisul poartă titlul: Note despre Gai, Ibidem, p. 335, nota 1. 
74 Vechile pravile româneşti descoperite în vestul Transilvaniei, în “B. O. R.”, anul XCVI, 
1978, nr. 7-8, p. 798; Idem, Tipărituri româneşti din secolul al XVII-lea identificate în 
părţile Zărandului, în „M. B.”, anul XXV, 1975, nr. 1-3, p. 72. 
75 Cf. Ioan Coste, Ioan Godea, Lunca Teuzului - Mocirla, Bucureşti, 1990, pp. 26, 105, 106. 
76 Vzi: Ioan Godea, Biserica de lemn din Honţişor, publicat în „Aradul cultural”, nr. 1-2, 
2002, p. 52.  
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studiu comparativ ar fi obiectul unei interesante lucrări. Cu toate acestea, 
publicarea lor, ne-ar da o imagine a lumii rurale arădene de la începutul 
secolului al XX-lea aşa cum se constituie ea în lumina acestor documente 
memorialistice. Exemplul unui asemenea demers este cel al istoricului 
bănăţean Valeriu Leu, Modernizare şi imobilism. Sate şi oameni din Banat 
la începutul veacului XX în documente memorialistice (Reşiţa, 1998, 124 
p.). 

*** 
După instaurarea puterii comuniste, cei care manifestau interes 

pentru istoria locală intrau în atenţia organelor de supraveghere şi erau 
“sfătuiţi” să renunţe la astfel de preocupări. Manuscrisele erau reţinute 
pentru “studiere” şi numai în cazuri extrem de rare cazuri au putut fi 
recuperate de către autor, dar fără pesmisiunea de a le continua. Mai târziu 
s-a permis elaborarea şi publicarea monografiilor de localităţi condiţionată 
însă de faptul ca cel puţin jumătate din numărul total de pagini al lucrării să 
se refere la perioada de timp ulterioară datei de 30 decembrie 1947. 
Respectiva cerinţă ducea la o nefirească şi totodată ştiinţific păgubitoare 
bagatelizare a multor secole de evoluţie istorică, lucru greu de acceptat de 
către cei mai mulţi dintre autorii de monografii locale. 

Din perioada de după 1948, cunoaştem mai multe monografii locale 
rămase în manuscris datorate unor preoţi, cadre didactice, ingineri, studenţi, 
la cei din urmă ca lucrări de licenţă.  

Preotul Gheorghe Căvăşdan, în 1956, pe atunci preot paroh la 
biserica “Sf. Mc. Gheorghe” din Arad-Micălaca Veche, redactează lucrarea 
Monografia istorică a parohiei Arad-Micălaca Veche (Sibiu, 1956) 
susţinută ca lucrare de licenţă la catedra de Istorie bisericească sub 
îndrumarea pr. prof. dr. Ştefan Lupşa de la Facultatea de Teologie din Sibiu. 
Este o lucrare interesantă, cu bogate date geografice, istorice şi etnografice. 
Cea mai mare parte din economia lucrării cuprinde istoria ecleziastică ale 
comunităţii: începuturile parohiei, biserica veche şi cea actuală, şirul 
preoţilor cu scurte date biografice, şcoala confesională, corurile bisericeşti, 
date despre cimitir şi filiile parohiei. 

Amintim lucrarea Monografia comunei Dezna, judeţul Arad (107 f), 
prezentată ca lucrare de licenţă/diplomă de profesorul Cornel Balaci la 
Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istoria României a Universităţii 
“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca77. Bazată pe documente inedited din 
Arhivele arădene (Arhiepiscopiei, Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană 
Arad) dar şi edite, existente în istoriografie, autorul reuşeşte să redea o 

                                                
77 Îndrumător ştiinţific prof. univ. dr. Bujor Surdu. 
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frumoasă frescă a trecutului localităţii Dezna pe parcursul a câtorva secole. 
Este prima şi singura monografie a localităţii după cea a Corneliei Bodea 
(1916-2010) despre cetatea Deznei apărută în anul 1937 în mai multe 
numere din revista “Hotarul” şi în extras. 

Interesantă este Istoria satului Rădeşti (Rădeşti, 1978, 74 file) 
datorată ţăranului autodidact Jurca Rada78, la care a lucrat ani de zile. 
Manuscrisul, bazat şi pe unele lucrări tipărite din domeniul istoriografiei, 
dar, mai mult pe tradiţia locală păstrată în mentalul colectiv local. 
Preocupările lui îl fac să calce şi pe urmele arheologiei. Florian Dudaş, în 
anul 1973, într-un ziar arădean, menţiona: “În satul Rădeşti, de lângă Almaş, 
bătrânul Jurca Rada, urcând Dealul Budinilor, observă în anul 1970 în mai 
multe locuri mulţime de hârburi. Adună cu atenţie câteva zeci de bucăţi pe 
care apoi le trimite la Cluj. Hadrian Daicoviciu îi răspunde: Sunt urmele 
unei aşezări dacice din secolele V-IV î. e. n.”79. 

Mai amintim cazul învăţătorului Ştefan Bozian din Şeitin, pasionat 
cercetător istoric, în urma unor îndelungate cercetări , a intrat în posesia 
unor bogate date despre satul natal în care îşi desfăşura activitatea. Datele 
adunate şi redactate într-o monografie a localităţii, Însemnări monografice 
despre comuna Şeitin, judeţul Arad (Şeitin, 1979). Lucrarea, cu toate că 
suferă de un anumit dirijism al mentalităţii epocii în care a fost redactată, 
cuprinde informaţii preţioase despre trecutul îndepărtat sau recent al 
localităţii. Un cercetător cu probitate ştiinţifică, învăţătorului Ştefan Bozian 
i se datorează multe din descoperirile arheologice de pe teritoriul localităţii 
Şeitin80. El a salvat “3 vase, o agrafă de argint şi un pahar de sticlă. 
Obiectele se datează în secolele III-IV şi aparţin populaţiei daco-sarmatice, 
care popula atunci teritoriul Crişanei şi al Banatului. Deosebit de preţios e 
paharul de sticlă cu fundul conic, decorat jur împrejur cu patru rânduri de 

                                                
78 Jurca Rada (1906-1984), s-a născut în Rădeşti în familia brigadierului silvic Rada. Şcoala 
primară în satul natal (1912-1916), avându-l învăţător de Nicolae Boşcaiu; clasele a cincea 
şi a şasea, le-a absolvit la şcoala din Cil (1916-1918). În 1921, pe când avea doar 15 ani 
organizează primul cor bărbătesc; înfiinţează mai multe coruri şi fanfare în sate de pe valea 
Crişului Alb. Instrumentist, dirijor de cor şi fanfară, compozitor, culegător de folclor, a 
prelucrat mai multe cântece populare, a fost o personalitate a Ţării Zarandului. În 29 iunie 
1984, în vârstă de 78 de ani, a trecut la cele veşnice. Alte amănunte despre viaţa şi 
activitatea sa vezi: Vasile V. Rada, Rădeşti – Judeţul Arad o aşezare multimilenară, Arad, 
2010, pp. 200-203. 
79 Florian Dudaş, Oameni care reconstituie istoria, în “Flacăra Roşie”, anul XXX, Arad, nr. 
8 939, sâmbătă, 2 iunie 1973, p. 3. 
80 Ştefan Bozian, împreună cu Mihai Blăjan şi Constantin Şiclovan, a publicat studiul: 
Descoperiri arheologice în comuna Şeitin, judeţul Arad, în „Apulum”, Alba Iulia, XIV, 
1976, pp. 423-431. 
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adâncituri ovale. De la începutul perioadei feudale, din secolul al X-lea, 
datează mai multe piese de podoabă presate din bronz găsite într-un 
mormânt de călăreţ, care au fost donate muzeului nostru”81 (n. n. Muzeul 
Judeţean din Arad). 

Amintim şi lucrarea datorată lui Moca Traian, Monografia comunei 
Pilul-Mare, judeţul Arad. La 700 de ani de la atestarea documentară 1283-
1983 (Arad, 1986), păstrată în fondul Arhivelor Naţionale, Direcţia 
Judeţeană Arad82. Lucrarea cuprinde date despre trecutul satului, al parohiei 
ortodoxe, cu precizări despre amplasamentul vechii biserici, schimbarea 
vetrei satului şi edificarea noului locaş de cult. 

În anul 2008 Gheorghe Păsculescu elabora lucrarea monografică 
intitulată: Istoric. Satul Cicir. Biserica şi Şcoala. 1296-2000 (Cicir, 2008, 48 
file), în care surprinde aspecte sumare din trecutul satului natal83.  

Aceste monografii, fără o intenţionalitate istoriografică, important 
fiind însă faptul că relatează aspecte din trecutul comunităţii, obiceiuri, 
îndeletniciri. Interesante pentru caracterul lor de izvor narativ dar şi pentru 
că inserează argumentarea şi spiritul istoric. Este evidentă la unii preoţi şi 
învăţători din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a 
celui următor, preocuparea pentru istoria locală, multora dintre ei insuflată 
de profesorii Institutului pedagogic-teologic sau a Şcolii Normale, mai 
târziu a Academiei Teologice din Arad. La unii dintre ei forma de 
organizare şi prezentare a materialului istoric este încă de nuanţă 
cronicărească, amintind de cronicile secolului al XVIII-lea. 

 
 
V. 2. Monografii tipărite 
 

V. 2. 1. Monografii de localităţi 
 
Istoria locală a preocupat mereu şi preocupă în continuare nu numai 

pe preoţi ci şi pe unele cadre didactice, ca o expresie a ataşamentului faţă de 
locul de origine, dar şi pentru că, în definitiv, fără ea nu se putea ajunge la o 
sinteză temeinică. În părţile Aradului, învăţătorul Petru Vancu (1865-

                                                
81 Fl. Dudaş, Colaboratorii amatori ai Muzeului arădean, în “Flacăra Roşie”, sâmbătă, 19 
noiembrie 1960, p. 4. 
82 Cota 13 228. 
83 S-a născut în 1928 în Cicir, a absolvit cursurile Liceului Comercial de băieţi din Arad, 
promoţia 1947-1948 şi a fcut parte din grupul 70 al mişcării de rezistenţă armată 
anticomunistă. A fost deţinut politic între 1948-1955. 
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1925)84 din Măderat, încă în anul 1903, considera cercetarea istorică drept 
un „atestat al trecutului” insistând asupra faptului că trebuie „să avem barem 
în lumină palidă o icoană din viaţa noastră”. Era conştient că monografiile 
„nu se fac şezând la masă ci culegând tradiţii [...] după aceea răscolind 
praful din arhivele comitatelor şi ale feudalilor, unde a bună seamă se vor 
afla documente privitoare la fiinţa şi trecutul vieţii noastre naţionale”85. Îl 
considerăm ca un deschizător de drum în cercetarea şi publicarea 
monografiilor istorice ale satelor arădene. 

Ca răspuns la apelul lui Ioan Dariu şi Iuliu Vuia de a alcătui – 
primul, Albumul învăţătorilor, celălalt, Istoria şcoalelor, încă în 1895 
înregistrează prima încercare a lui Petru Vancu de a prezenta Istoria Şcoalei 
din Măderat86. Studiul este publicat şi în „Arhiva Societăţii ştiinţifice şi 
literare din Iaşi” (anul X, 1899) sub titlul, Istoria Şcolii gr. or. din Măderat 
(Cott. Arad-Ungaria)87. Un alt studiu, păstrat în manuscris, valoros ca 
informaţie şi documentare istorică este, Ţara Crişurilor, în care tratează 
istoria şcolii române din Ungaria până la înfiinţarea Preparandiei din Arad 
(1812). Intenţia lui Petru Vancu era să publice un studiu de mari dimensiuni 
asupra Istoriei şcolii române din Ungaria88. 

Între 1891-1895 elaborează studiul intitulat Românii din Ungaria şi 
ţinutul lor89, „însoţită de hărţile comitatelor ungurene dintre Carpaţi, Tisa şi 
Dunăre”. Studiul, deşi are un caracter geografic, etnografic şi statistic, vrea 
să argumenteze că „nu numai în Arad locuiesc români, ci şi în Ungaria şi 
încă tot aşa de mult ca în Ardealul de astăzi”. Demersul lui Petru Vancu este 
bogat în date şi interesat prin statistica locuitorilor comitatelor şi a fiecărei 
comune în parte. 

Din 1900 începe a lucra la Monografia comunei Măderat, tipărită 
abia în anul 1905 în „Tiparul Tipografiei diecesane gr.-orientale române” 
din Arad. În ce priveşte metoda de investigaţie, autorul precizează: 
„Informaţiunile, după cum se va vedea în text, le-am luat parte din scrisorile 

                                                
84 Petru Vancu (1865-1925), s-a născut la 21 iunie 1865, a absolvit Preparandia din Arad 
(1884) şi a funcţionat învăţător în Măderat (1884-1925). A fost un permanent colaborator al 
ziarelor arădene. Cel mai mult a colaborat la „Tribuna Poporului”. A murit în anul 1925 la 
Măderat. 
85 Din viaţa noastră, în „Trib. Pop.”, anul VII, nr. 25 din 21 iunie 1903. 
86 „Tribuna”, anul XII, Sibiu, 23 august 1895. 
87 În 1908-1909 publică un fragment şi în „Reuniunea învăţătorilor români” (Arad) al cărei 
redactor era. 
88 Manuscrisul se păstrează la urmaşii lui Petru Vancu, cf. Melente Nica, Petru Vancu 
(1865-1925), în „Anuarul Liceului Pedagogic Arad pe anul şcolar 1972-1973”, Arad, 1973, 
p. 232. 
89 „Buletinul Societăţii geografice române”, Bucureşti, 1896. 
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vechi, parte de la bătrânii comunei şi parte mai mare din cercetările mele 
proprii, făcute aproape 19 ani de funcţionare în această comună”. 
Monografia era considerată de Nicolae Iorga, „deplină, metodică şi 
limpede”, iar pentru viitoarele monografii, „poate fi privită ca model”90. 
Prin această afirmaţie, marele savant istoric căuta să impulsioneze asemenea 
cercetări şi pentru alte localităţi.  

Învăţătorul Petru Vancu, cunoscând bine locuitorii în mijlocul cărora 
trăia, observând toate împrejurările vieţii acestora, cercetând trecutul 
comunei a adus o preţioasă contribuţie la istoricul comunei Măderat. În cele 
127 de pagini înfăţişează teritoriul comunei, apoi locuitorii sub raportul 
naţionalităţii şi confesiunii, acordând o atenţie deosebită celor două instituţii 
importante ale satului: Biserica şi Şcoala. Autorul tratează despre ocupaţia 
locuitorilor, în care se opreşte asupra agriculturii, viticulturii, meseriilor, 
negoţului, albinăritului şi mătăsăritului. În alte capitole descrie portul şi 
locuinţele sătenilor, apo se opreşte asupra datinilor şi credinţelor populare, 
la administraţia comunei şi istoricul ei. 

Unii istorici considerau monografia lui Petru Vancu mult superioară 
altor monografii săteşti apărute până atunci aşa dum erau cele datorate lui 
Romul Simu, Ioachim Munteanu şi Nicolae Cărpinişan91. 

În părţile arădene, probabil şi sub influenţa demersurilor întreprinsă 
în direcţia cercetărilor istoriei satelor, s-au înregistrat şi unele încercări de 
monografii locale, cum sunt cele datorate lui Cornel Leucuţia (Din trecutul 
comunei Şimand)92, şi Iancu Ştefănuţ (Monografia comunei Mândruloc)93.   

Caracterizată de Nicolae Iorga ca „o adevărată comoară pentru 
cercetători în mai multe direcţii”, lucrarea lui Petru Ţiucra-Pribeagul, 
Pietre rămase. Contribuţie la Monografia judeţului Arad (Bucureşti, 1936), 
se înscrie între principalele lucrări de referinţă mai ales pentru zona 

                                                
90 Cf. N. Iorga, O luptă literară (Ediţie de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Studiu 
introductiv, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu) vol. II, Bucureşti, 1979, p. 303. 
91 Ne referim la Monografia comunei Orlat (învăţător Romul Simu); Monografia 
economică-culturală a comunei Gura Râului (preot Ioachim Munteanu) şi Monografia 
comunei Rehău (preot Nicolae Cărpinişan), apărute la Sibiu în 1897. Pentru amănunte vezi 
Andrei Negru, Din istoria cercetării sociale româneşti. Institutul Social Banat-Crişana, 
Cluj-Napoca, 1999, pp. 18-24. 
92 „Bis. şi Şc.”, anul XLIII, nr. 7, 1919, pp. 2-3. A mai publicat un articol despre 
Mitropolitul Moise Putnic, în “Bis. şi Şc.”, anul XLIII, nr. 15, 7/20 aprilie 1919, pp. 2-3. 
93 “Bis. şi Şc.”, anul XLV, 1921, nr. 47, pp. 1-2; nr. 48-49, p. 2; nr. 52, p. 3; anul XLVI, 
1922, nr. 1, pp. 5-6; nr. 5, pp. 3-4; nr. 7, pp. 2-3. Învăţătorul Pascu Cociuban a elaborate şi 
el Monografia localităţii Mândruloc, rămasă în manuscris, însă nu deţinem alte amănunte 
despre lucrare. 
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Nădlacului şi a împrejurimilor. Des citată de istoricii arădeni, ea rămâne un 
model pentru oricine doreşte să întocmească o monografie de localitate. 

Anul 1937 a marcat apariţia primei monografii a cetăţii Dezna, o 
parte din istoria localităţii, datorată Coneliei Bodea (1916-2010), după 1990 
membru al Academiei Române. Studiul intitulat: Cetatea Desnei. De la 
primele dibuiri până la căderea în ruină (Arad, 1937, 24 p.), urmăreşte 
istoria cetăţii din perioada romană şi după retragerea administraţiei romane 
până în secolul al XIII-lea, când, datorită creşterii pericolului dinspre Răsărit 
a determinat pe regii Ungariei să o întărească şi să o utilizeze ca „cetate 
regală”. Lucrarea scrisă cu multă acribie, a atras atenţia istoricilor vremii. 

Amintim şi micro-monografia lui Petru Volungan (funcţionar CFR), 
intitulată Monografia comunei Roşia Nouă, judeţul Arad (16 pp.), tipărită nu 
înainte de anul 1944 (lipseşte foaia de titlu). Lucrarea cuprinde date sumare 
despre aşezarea satului, ocupaţiiile locuitorilor, despre biserică şi şcoală, 
preoţi şi învăţători, despre intelectualii originari din Roşia Nouă şi puţine 
date despre obiceiuri „de sărbători”. 

De-alungul timpul au mai fost tipărite numeroase monografii locale, 
dintre acestea amintim cele datorate lui Ioan Motorca, Monografia 
aşezărilor Moroda-Iermata Jud. Arad (Arad, f. a.); Idem, Cercetări şi date 
monografice la comuna Seleuş cu satele aparţinătoare, Seleuş, Cighirel, 
Moroda, Iermata (Arad, 1982). Din păcate în perioada comunistă a existat o 
interdicţie de a tipări monografii locale, pe de o parte, pe de alta, pentru că 
trebuiau să fie reflectate “marile” realizări ale socialismului multilateral 
dezvoltat, nici autorii care au existat nu au fost prea dispuşi a tipări rodul 
muncii lor. 

*** 
Interesul pentru istoria locală cunoaşte, în ultima vreme, o renaştere 

şi dintr-un motiv obiectiv, ca un reflex la interdicţiile succesive din perioada 
comunistă. Pornite de la cazuri zonale, fie că au avut în vedere realităţile 
instituţionale, fie că s-au referit la evoluţia comunităţilor dintr-o anumită 
unitate geografică bine individualizată, dovedesc utilitatea traseului de la 
particular la general în planul cunoaşterii istorice. Reconstituirea şi redarea 
istoriei locale, constituie, considerăm noi, un loc aparte, căreia trebuie să-i 
acordăm o tot mai mare atenţie. Ar fi de prisos să mai încercăm a demonstra 
utilitatea şi necesitatea imediată a investigaţiei ştiinţifice în acest domeniu. 
Se impune însă o constatare: neglijarea contribuţiilor de istoriografie locală, 
prejudiciază şansele de cunoaştere a trecutului unei comunităţi locale, mai 
ales din mediul rural, care mai puţin a intrat în câmpul observaţiei 
cercetătorilor istorici consacraţi. 
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Din anul 1990 până astăzi, au apărut o mulţime de monografii de 
localităţi, în mediul rural mai ales, în cel urban, despre unele cartiere ale 
municipiului Arad. O parte din aceste monografii pot fi considerate modele 
pentru alte lucrări, altele însă, pot deveni modele cum nu trebuie să arate o 
monografie de localitate. 

Monografiile din prima categorie respectă un plan ordonat şi logic al 
demersului istoriografic întreprins, epuizează o bogată bibliografie, atât în 
urma unor cercetări în bibliotecile şi arhivele arădene (A. N. D. J. Arad, 
Arhiva Arhiepiscopiei) sau în arhivele locale (parohie, primărie, şcoală), 
folosind trimiterile/notele de subsol, într-un mod deontologic. Mulţi dintre 
autori nu neglijează istoria orală pentru a putea prezenta obiceiurile şi 
tradiţiile, confecţionarea costumelor populare, modalităţile de construire a 
caselor, forma vechilor gospodării.  

Dintre monografiile bine elaborate, bazate pe o bogată bibliografie, 
cu multe trimiteri la fondurile arhivistice, amintim, doar câteva, în ordinea 
cronologică a apariţiei lor: Ştefan Costea, Dumitru D. Costea, Şeitin. O 
aşezare milenară românească de pe Mureşul Inferior (Arad, 1998); Iosif 
Dohangie Cojan, Monografia comunei Săvârşin (Arad, 2000); Victor 
Bleahu, Monografia oraşului Lipova din judeţul Arad (Timişoara, 2001, 
472 p.); Ovidiu Someşan, De la Bucin la Buteni (Arad, 2005); Felicia-
Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică (Arad, 2007, 
304 p.); Ioan Tuleu, Cintei – satul dintre bălţi (Arad, 2008, 215 p.); Pavel 
Vesa, Comuna Dieci. Monografie istorică (Arad, 2009, 278 p.); Petru 
Nicoară, Tatiana Tudur, Cornelia Foster, Monografia comunei Păuliş 
(Arad, 2010; Ediţia a II-a, Arad, 2012); Vasile Rada, Rădeşti – Judeţul 
Arad, o aşezare multimilenară (Arad, 2010, 478 p.)94; Rodica Colta, Doru 
Sinaci, Monografia comunei Şepreuş (Arad, 2010, 154 p.); Rodica Colta, 
Doru Sinaci, Ioan Traia, Căprioara. Monografie (Arad, 2011, 304 p.); 
Colta Rodica, Doru Sinaci, Natalia Tomi, Monografia comunei Covăsânţ 
(Arad, 2012, 294 p.); Ioan Godea, Bârsa, comună din Ţara Zărandului - 
monografie (Arad, 2012, 360 p.); Rodica Colta, Doru Sinaci, Secusigiu – 
monografia, Arad, 2013, 440 p. 

Monografiile din cea de-a doua categorie pătimesc din mai multe 
puncte de vedere. În primul rând, autorii nu dovedesc destulă cunoaştere a 
istoriografiei problemei, iar arhivele locale sunt neglijate în totalitate. 
Autorii nu au un plan bine elaborat (structurat) iar despre modalitatea de 
citare ce să mai vorbim. Unora dintre ei le-a fost mult mai uşor să citeze 
direct nota de subsol a cărţii consultate. Din păcate, în multe din aceste 

                                                
94 Cuvânt înainte de dr. Ioan Haţegan, Academia Română Timişoara (pp. 11-12). 
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monografii au fost investite eforturi financiare, care, nu mai pot fi 
recuperate, în timp ce autorii unor lucrări monografice bine elaborate, nu au 
posibilităţi financiare pentru tipărire. Unele dintre “monografii” nu au 
menţionat anul şi locul apariţiei. 

În urmă cu câţiva ani, atunci când a fost constituit Colectivul 
Monografic care s-a pus sub oblăduirea Centrului Cultural Judeţean Arad, s-
a stabilit ca monografiile care urmau să fie pregătite pentru tipar, să fie citite 
de doi sau mai mulţi membrii ai acestui colectiv. În calitate de încă sau fost 
membru, nu cunosc să se fi parcurs acest traseu, cel puţin la unele 
monografii care sunt departe de a se ridica la un anumit nivel ştiinţific. Cu 
toate acestea, ele pot furniza unele date interesante, e drept, foarte puţine, 
despre trecutul localităţii respective. 

Din peisajul istoriografic arădean amintim şi unele lucrări prin care 
autorii au dorit conservarea elementelor representative în graiul unei 
comunităţi, a tradiţiilor, obiceiurilor, o modalitate de a aduce un elogiu 
satului natal care le-a păstrat de-a lungul vremii. Este vorba de: Florica 
Ranta Cândea, Carol Feher, Carte, vouă, fiilor satului (Arad, 2006); Carol 
Feher, Elena Feher, Florica R. Cândea, Macea, alean şi dor (Arad, 2007); 
Idem, Rapsozi şi rapsodii măcene (Arad, 2009). Autorii în cărţile lor 
“reconstituie o lume pierdută, surprinde elemenete ale prezentului rural, cu 
speranţa unei proiectări perpetue în timp”. Lucrările amintite “reuşesc să 
devină un glosar de imagini pierdute ori pe cale de a se  pierde, de sorginte 
măceană. Riturile, obiceiurile, termenii surprinşi în glosare de diversă 
natură, atestă vechimea şi continuitatea locuitorilor pe aceste meleaguri”95.  

În încheiere dorim să menţionăm că importanţa cronicilor şi 
monografiilor locale este foarte cunoscută pentru a mai insista asupra 
genului. Luate ca sinteze de bază pentru alte lucrări, mult mai ample, care 
acoperă geografic o arie mai întinsă, ele oferă posibilitatea unor analize 
aprofundate ale multiplelor aspecte pe care le abordează. 

 
 
 

V. 2. 2. Monografii de cartiere ale municipiului Arad 
 

Aradul este un conglomerat de cartiere96, multe foste de sine 
stătătoare, cu instituţii administrative proprii, care mereu au căutat să-şi 

                                                
95 Laura Orban, Macea, spiritualitate şi folclor, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, anul V, nr. 
3 (18), septembrie 2009, pp. 186-187. 
96 Arad-Centru, Bujac, Gai, Grădişte, I. G. Duca - Poltura, Şega, Calea 6 Vânători, 
Micălaca Nouă, Micălaca Veche şi Aradul Nou, Pârneava, Sânicolaul Mic. 
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menţină identitatea. Acesta este motivul constituirii, în 2009, a unui colectiv 
monografic pentru sprijinirea elaborării unor monografii a fiecărui cartier. 

Preocupări pentru conservarea identităţii unui cartier datează de la 
începutul celui de-al treilea deceniu al secolului trecut. O primă monografie 
dedicată cartierului Pârneava este cea datorată lui Moise Colarov, “fiu al 
cartierului, profesor, istoric, etnograf, coautor al monografiei etnografice a 
fostului comitat Arad (1893)”97. Lucrarea sa, intitulată Monografia 
circumscripţiei Pârneava a cercului Arad. Viaţa şi obiceiurile românilor 
din Circumscripţia III, apărută la Arad în 1928, prezintă, în mod plastic, 
istoria, credinţa, obiceiurile frumoase şi diferite datini cultivate de locuitorii 
cartierului de-a lungul timpului. M. Colarov în paginile revistei “Aradul” 
(nr. 3, 1932, p. 4; nr. 4, 1932, p. 3) publică o Schiţă istorică a oraşului Arad, 
fără a avea o mare anvergură ştiinţifică, spre deosebire de prima sa lucrare. 
Pe lângă afirmaţia că Aradul este cel mai vechi oraş, el mai menţionează şi 
un eveniment care în mod sigur nu a avut loc, cum că aici se păstrează 
amintirea lui Decebal şi Traian, atribuind celui dintâi întemeierea oraşului. 
În aceeaşi notă de legendă afirmă că dacii care au murit în luptele cu oastea 
lui Traian au fost înmormântaţi la Glogovăţ în cele cinci coline care se 
păstrează şi astăzi. 

O a doua monografie despre acelaşi cartier este cea a profesorului 
Virgiliu Bradin, Pârneava, suburbiul românesc al Aradului. Contribuţii 
monografice (Arad, 2008)98. Cartierul este unul dintre cele mai vechi ale 
Aradului, făcând parte din vatra oraşului de mai târziu încă de la începuturi. 
În carte sunt surprinse şi aduse la lumină momente din viaţa românească, 
unde românii au fost majoritari încă de la începuturile comunităţii. 
Dezvoltarea şi evoluţia în timp a cartierului este strâns legată de vecinătatea 
sa cu oraşul Arad. 

Al doilea cartier căruia i se dedică o monografie este Sânicolaul Mic, 
datorată unui fost funcţionar public, Vasile Motocea. Lucrarea intitultă: 
Sânicolaul Mic. Aşezarea cu cinci cimitire, a apărut în două ediţii (Arad, 
2000 şi 201299). Atestată documentar în 1453, beneficiind multe secole, de 
statutul de comună de sine stătătoare, în anul 1950 a fost alipit la oraşul 
Arad, devenind cartier al acestuia. 

Impulsionaţi de demersurile lui Vasile Motocea şi Virgiliu Bradin, în 
2009 se ia hotărârea ca fiecare cartier să sărbătorească „Zilele Cartierului”. 
                                                
97 Virgiliu Bradin, Pârneava, suburbiul românesc al Aradului. Contribuţii monografice, 
Arad, 2008, p. 7. 
98 Cartea are un Cuvânt înainte semnat de prof. univ. dr. Corneliu Pădurean (pp. 5-6). 
99 A doua ediţie a cărţii beneficiază de un Cuvânt înainte semnat de conf. univ. dr. Adrian 
Niţu, pe atunci deputat. 
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Cu acest prilej, în anul 2010, la iniţiativa profesorului Doru Sinaci, director 
adjunct al Centrului Cultural Judeţean Arad, se începe un proiect de 
elaborare a unor monografii pentru cartierele Aradului. Astfel, au fost 
posibile apariţia monografiilor a încă patru cartiere. 

În 2010, în urma propunerii directorului adjunct al Centrului Cultural 
Judeţean Arad, apărea Micălaca. Monografie (Arad, 2010), datorată unui 
grup de autori: Augustin Mureşan, Doru Sinaci, Rodica Colta şi Felicia 
Oarcea. Atestată documentar în anul 1177, secole la rând, Micălaca a 
beneficiat de administraţie proprie, până în anul 1930 când a fost alipită la 
oraşul Arad, devenind un cartier al acestuia. 

La numai un an de la apariţia monografiei Micălăcii, apărea cartea 
lui Doru Sava, Aradul Nou – Mureşel. Istoria unui cartier, povestea unei 
lumi (Arad, 2011). Autorul, folosind surse edite şi inedite, dar şi mărturia 
unor locuitori, reuşeşte să redea imaginea cartierului aşa cum a existat de-a 
lungul timpului, populat, mai ales, cu locuitori de etnie germană. 

Tot în anul 2011, a apărut lucrarea intitulată Cartierul Bujac. 
Contribuţii monografice (Arad, 2011), avându-i ca autori pe Vasile Pop, 
Moise Ardelean, Ioan Buşan, Mariş Tafie, Dan Demşea, Doru Sinaci. 
Aproape jumătate din economia lucrării este consacrată Parohiei ortodoxe 
române din cartier, studiu bine elaborat de preotul dr. Vasile Pop, parohul 
din Bujac. 

În acelaşi an, apărea, poate cea mai bine elaborată monografie de 
cartier tipărită până astăzi. Este vorba de Arad – Gai. Scrieri monografice 
(vol. I, Arad, 2011, vol. II, Arad, 2012), datorată profesorului Horia Truţă. 
Elaborată cu multă pasiune de unul care şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa în casa bunicului, preotul paroh Nicolae Ionescu din această 
parohie, autorul reuşeşte să redea o imagine veridică a trecutului cartierului 
Gai. În baza unei bogate bibliografii, edită şi inedită, Horia Truţă reuşeşte să 
realizeze o restituire monografică a acestui cartier, multietnic şi 
multiconfesional, locuit de români, sârbi şi unguri, ortodocşi, romano-
catolici şi reformaţi.  

Nu putem să nu amintim micro-monografie, Biserica Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil, Arad-Micălaca Nouă (Arad, 2004), textul 
aparinând istoricului de artă Horia Medeleanu, apărută din iniţiativa 
preotului paroh Nicolae Marcu şi a Consiliului parohial. Lucrarea cuprinde 
o scurtă prezentare a parohiei şi bisericii parohiale (pp. 3-8) şi un număr de 
30 reproduceri color (pp. 9-48) a picturii datorate pictorului Cornel Cenan. 

 
VI. MONOGRAFIA JUDEŢULUI ARAD 
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Redactarea unei monografii a judeţului Arad a fost pusă pentru 
prima dată în 1924, făcându-se primul pas concret spre realizare, când 
primăria municipiului Arad a creat un fond ce în cele din urmă nu a mai fost 
alimentat, suma iniţială fiind prea mică pentru începerea cercetărilor. Până 
în 1932 nu s-a mai întreprins nimic. La 29 ianuarie 1932, comisiunea 
interimară a municipiului decide să instituie un concurs pentru cea mai bună 
lucrare monografică ce s-ar întocmi asupra judeţului Arad, urmând ca 
sarcina redactării precum şi cheltuiala de tipărire să o suporte tot primăria. 
Decizia n-a putut să rezolve o problemă atât de complexă100. 

Impulsionat probabil de ce s-a scris până atunci despre ţinuturile 
arădene şi de apelul deja amintit, în anul 1939, diaconul Aurel Tripon, pe 
atunci directorul Tipografiei Diecezane din Arad, prin intermediul unui 
fluturaş expediat tuturor parohiilor, aducea la cunoştinţa preoţilor că lucra la 
Monografia judeţului Arad, ce avea să cuprindă „biografia pe scurt a satelor 
din judeţ”. El se adresa preoţilor pentru a-l „ajuta să completez acest capitol 
comunicându-mi tot ceace ştiţi despre satul pe care-l păstoriţi. Aşa de 
exemplu: istoricul satului, câtă populaţie are, câte numere de case, de ce 
religie e populaţia, extinderea hotarului în jug. cat., cât pământ arabil, 
fânaţă, pădure, livezi, vii etc.; În era românească în ce direcţie a progresat; 
s-a zidit biserică, şcoală sau Casă Culturală, în ce societăţi religioase, 
culturale sau economice este reâncadrată populaţia ? Ce loc de excursie sau 
staţiune balneată sau climaterică are ? În cazul că aveţi biserică şi şcoală 
nouă, rog să mi-se trimită fotografia lor”101. Din păcate, proiectul lui Aurel 
Tripon nu a prins contur.  

După mai bine de trei decenii, în anul 1972, Gheorghe Toduţă, 
Vasile Grec şi Nicolae Lujanschi, publicau lucrarea intitulată: Localităţile 
judeţului Arad (Arad, 175 p.), editată de Secţia de Propagandă a Comitetului 
judeţului de Partid şi Consiliului Popular Judeţean Arad102. După o 
introducerer sumară despre judeţul Arad (pp. 9-18), în care ponderea o deţin 
datele despre realizările din industria şi agricultura socialistă locală. Sunt 
prezentate apoi municipiul Arad, oraşele şi comunele cu satele 
aparţinătoare. Ponderea este aceeaşi ca şi la prezentarea judeţului. Dacă la 
comune industria lipseşte, în schimb sunt prezentate marile realizări ale 
membrilor C. A. P. – urilor sau I. A. S. – urilor. La fiecare localitate este 
menţionată poziţia geografică, distanţa de reşedinţajudeţului Arad, apoi 
                                                
100 Pentru amănunte vezi: Corneliu Radu, Monografia românească a judeţului Arad, în 
„Hotarul”, anul V, nr. 1-2, 1938, pp. 21-26 
101 Document descoperit de noi în Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Dieci, neinventariat.  
102 Cuvânt înainte de Andrei Cervencovici, pe atunci Prim-secretar al Comitetului judeţean 
al P. C. R., preşedinte al Consiliului popular judeţean. 
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suprafaţa în km2, satele aparţinătoare comunei, populaţia la 1 ianuarie 1972 
şi date despre realizările din “unităţile socialiste”. Deşi o lucrare de 
propagandă, ea deţine şi unele date utile cercetătorului istoric de astăzi. 

O monografie a judeţului Arad a apărut numai în anul 1978, Aradul, 
permanenţă în istoria patriei (Arad, 1978, 842 p.), datorată unui colectiv de 
istorici arădeni (Aurel Ardelean, Mircea Barbu, Doru Bogdan, Andrei 
Caciora, Victor Caţavei, Eugen Glűck, Otto Greffner, T. Hegyi, Geza 
Kovách, Eduard Ivanof, George Manea, D. Nica, Vasile Popeangă, Doina 
Radu, Rodica Rădulescu, Alexandru Roz, Nicolae Roşuţ, Mircea Timbus, 
Gheorghe Toduţă, Ianoş Ujj). Lucrarea este deficitară din mai multe puncte 
de vedere. Scrisă într-o epocă în care şi istoriografia românească traversa o 
perioadă dificilă, suferă din cauza unei anumite direcţii impuse de regimul 
comunist. Cu toate acestea, se remarcă părţile dedicate istoriei vechi, 
medievale şi moderne din istoria părţilor arădene supuse demersului 
istoriografic amintit. Din păcate, cea mai mare parte a cărţii cuprinde 
realizările socialismului în judeţul Arad. 

În toamna anului 2010, un grup de cercetători istorici arădeni au 
adus în discuţie realizarea unei monografii noi a judeţului Arad, redactată 
dintr-o altă perspectivă decât a fost cea tipărită în perioada comunistă, 
aplicând şi o nouă metodă de lucru. Din păcate, după mai multe întâlniri, la 
ultima au participat şi prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru al Academiei 
Române şi prof. univ. dr. Ioan Bolovan, iniţiativa a rămas numai în faza de 
discuţii nerealizându-se nimic concret. 

*** 
Nicolae Iorga vedea în monografiile locale pe care le-a prefaţat cu 

atâta bunăvoinţă, mărgăritarele mărunte dar semnificative de adevăr istoric 
pe care erudiţi din academice cabinete nu le puteau niciodată aduce la 
lumina ştiinţei. Într-adevăr acele monografii “slabe” considerate de unii, dar 
prefaţate de N. Iorga, au devenit peste decenii surse informaţional-ştiinţifice 
indispensabile cercetătorilor pentru elaborarea unor studii istorice de 
sinteză. Fără de datele păstrate exclusiv în respectivele monografii istoria 
noastră ar fi mai săracă şi lipsite de măruntul dar esenţialul detaliu local103. 

Nu se va putea scrie niciodată pe deplin o istorie a poporului român 
până nu se va cunoaşte istoria localităţilor noastre cuprinsă în „însemnările 
mărunte” de pe cărţile de cult sau cronicile parohiale rămase în urma 
preoţilor şi învăţătorilor, iar viaţa satelor nu se poate cunoaşte fără viaţa 
acestor preoţi şi învăţători. De aceeaşi părere era, în anul 1935, preotul şi 

                                                
103 Liviu Mărghitan, Monografi, monografii sau elogiul unei munci nerăsplătite, în „Aradul 
cultural”, decembrie 1999, p. 111. 
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istoricul Niculae M. Popescu, care susţinea că „nu se va putea scrie 
niciodată pe deplin o istorie a poporului românesc până nu se va cunoaşte 
istoria satelor”104.  

 
 

ANEXE 
 
I. MONOGRAFII DE LOCALITĂŢI 
I. 1. MANUSCRISE 
Baba, Teodor. Istoria vieţii bisericeşti a românilor din Ţara Zărandului, 

zona Ineu-Buteni, 1978 (în posesia autorului). 
Balaci Cornel, Monografia comunei Dezna, judeţul Arad (lucrare de 

diplomă susţinută la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii “Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca), 107 f. 

Bâru, Nicolae, Monografia comunei Covăsânţ, 1934 (manuscris păstrat în 
Muzeul bisericesc din Covăsânţ). 

Belean, Simion, Istoricul parohiei şi al bisericii din Bârsa, 1982 (Arhiva 
Parohiei ortodoxe române Bârsa). 

Biro, Ioan. Cronica bisericei parochiale din comuna Iarcoş, 1907 (o copie 
în posesia noastră). 

Bogdan, Ioan. Cronica Parohiei Dieci (Biblioteca Parohiei ortodoxe române 
Dieci). 

Boroş, Ioan. Monografia comunei Zăbrani (Biblioteca Judeţeană Timiş, 
Secţia documente, inv. 32275). 

Bozian, Ştefan. Însemnări monografice despre comuna Şeitin, judeţul Arad, 
1979 (manuscris aflat în păstrarea familiei). 

Brad, Ioan. Monografia satului Caporal Alexa, comuna Sântana, judeţul 
Arad, 1976 (Lucrare de Licenţă în posesia autorului). 

Bundiş (Căruntu), Adriana. Monografia comunei Sântana până în anul 
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Ideea de dreptate în filosofia lui Herbert Spencer 
Referinţa la Spencer este necesară, dată fiind influenţa concepţiei 

sale în epocă şi, mai cu seamă, asupra lui Vasile Goldiş. În viziunea sa, 
Herbert Spencer consideră că societatea este analogă organismului biologic. 
Asemănător corpului uman alcătuit din organe – rinichii, plămânii şi inima – 
societatea este alcătuită din instituţii – familia, religia, educaţia, statul şi 
economia.  

Evoluţia societăţii este similară cu evoluţia organismului. Aşadar, o 
societate cunoaşte toate etapele dezvoltării unui organism, de la naştere până 
la moarte, ceea ce este reflexul acţiunii unor legităţi. Prin această idee, 
Herbert Spencer pune bazele teoriei sistemice despre societate. Progresul 
social este efectul evoluţiei sociale în mod organic. În acest sens, el a fost 
adeptul selecţiei şi evoluţiei naturale a societăţii, iar dezvoltarea socială este 
posibilă numai prin această selecţie naturală. De aceea, Spencer a susţinut 
ideea neintervenţiei guvernului în adoptarea legislaţiei. În societate trebuie 
să acţioneze selecţia naturală astfel ca numai cei, care s-au dovedit capabili 
să se adapteze la cerinţele realului, să supravieţuiască, şi vor fi perpetuate 
numai acele forme sociale ce au rezistat la exigenţele evoluţiei naturale.  

Evoluţia socială este, după Spencer, divergentă şi nu lineară iar, în 
anumite condiţii sociale şi culturale, ea cunoaşte procesele de regres şi 
stagnare. Dezvoltarea constă în trecerea de la starea de dezagregare la o 
stare structurată, de la o stare omogenă la una eterogenă1.  

Societatea prin dinamismul ei social este treapta cea mai complexă 
de organizare a organismului viu. În cadrul societăţii guvernul are menirea 
de a asigura supravieţuirea tuturor. Dezvoltarea societăţii dispune, conform 
lui H. Spencer, de un mecanism de tip revoluţionar care presupune un 
proces articulatoriu, de transformare a omogenului în eterogen şi prin 
internalizare, prin interiorizare, prin acceptarea valorilor, a normelor şi a 
                                                
1 Herbert Spencer – Progresul. Legea şi cauza lui, Editura Librăriei „Universala”, 
Bucureşti, 1924, pp. 80-85. 
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reglementărilor noii ordini sociale, de transformare a eterogenului în 
omogen fără ca aceste extreme să existe în stare pură vreodată.  

Construcţia şi bunul mers al societăţii este un efect al înţelegerii 
sociale ca trecere de la nedefinit la definit, ca proces prin care se poate 
ajunge la o cunoaştere bună a societăţii prin trecerea de la o omogenitate 
indefinită şi incoerentă la o eterogenitate definită şi coerentă, în condiţiile în 
care nu se pot obţine cazurile ideale de omogenitate absolută sau  de 
eterogenitate absolută2. 

Filosofia sa s-a dovedit utilă pentru politicienii conservatori, nu 
numai prin aplicabilitatea ei către ierarhia claselor sociale, dar şi pentru 
concepţia ei asupra justiţiei sociale care punea accent pe responsabilitatea 
individului pentru natura şi acţiunile sale. Spencer a fost un susţinător al 
„legii libertăţii egale”, un principiu de bază al liberalismului care susţine că 
orice individ este liber să facă ce doreşte atâta timp cât nu îi dăunează altui 
individ.  

Bazându-se pe aceste principii, Herbert Spencer a formulat o listă ce 
cuprinde drepturile naturale ale omului: dreptul de a se mişca liber; dreptul 
de proprietate; dreptul liberului schimb; dreptul libertăţii de credinţă; 
libertatea cultului, a cuvântului şi a presei libere. În concepţia sa, esenţială 
este organizarea vieţii sociale, astfel încât individul să beneficieze şi să i se 
permită maximum posibil de drepturi şi libertăţi, iar statul fiind doar un 
protector al acestor3. Principiile filosofiei sale sociale, reflectate în articolele 
publicate, vizau justificarea valorii libertăţii individuale şi a drepturilor de 
proprietate; în acelaşi timp, filosoful britanic atrăgea atenţia asupra 
pericolului presupus de transformarea de transformarea statului, din 
protector al indivizilor şi garant al libertăţii acestora, într-un agresor lipsit cu 
totul de principii morale şi care ar putea deveni principalul agent al 
restrângerii libertăţii. 

În concepţia lui Spencer, libertatea individuală reprezintă valoarea 
supremă, individualismul susţinând că existenţa relaţiilor sociale sunt cu 
totul dependente de opţiunile şi comportamentele individuale, iar indivizii 
sunt posesori de drepturi şi nu purtători de utilitate. În viziunea spenceriană, 
principala sarcină a filosofiei politice este de a cerceta în ce măsură acţiunea 
guvernamentală respectă sau nu aceste drepturi. Denumit „campion al 
libertăţii individuale” de către libertarienii statului minimal, concluzia 
filosofiei spenceriene este aceea că drepturile indivizilor sunt promovate 

                                                
2 Idem, Despre educaţia intelectuală, morală şi fizică, Editura Librăriei H. Stenberg & Fiu, 
Bucureşti, [s.a.], pp. 19-21. 
3 Idem – Individul împotriva statului, Editura Timpul, Iaşi, 1996, pp. 61-67. 
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tocmai prin lipsa acţiunii guvernământului, şi nu prin intervenţiile acestuia, 
statul bunăstării fiind astfel respins tocmai pentru că realizarea sa nu poate fi 
imaginată fără încălcarea principiului drepturilor egale. 

 
Despre corelaţia dreptate socială – libertate naţională 
A vorbi despre „dreptate socială” şi „libertate naţională” înseamnă a 

considera ca fiind realistă încercarea de a pune de acord mecanismul general 
al repartiţiei libertăţii dintr-o societate cu anumite principii de dreptate. 
Termenul „dreptate socială” a apărut pentru prima dată în dezbaterea 
politică din prima jumătate a secolului al XIX-lea, sprijinindu-se pe două 
presupoziţii: procesele sociale sunt guvernate, cel puţin în linii mari, de legi 
ce pot fi cunoscute, ceea ce dă sens încercării de a remodela în mod 
deliberat societate şi este posibil să fie găsită o sursă de putere – de obicei în 
guvernământ – suficientă pentru a înfăptui remodelarea.  

Potrivit utilitarismului, toate problemele privitoare la repartiţie se 
cuvin rezolvate prin prisma consecinţelor globale; o alocare socialmente 
dreaptă este, în ultimă instanţă, o alocare ce se soldează cu maximul de 
fericire totală. Utilitarismul lui John Stuart Mill, cuprinde cea mai 
convingătoare expunere a acestei poziţii4. Mill afirmă că ideea de dreptate 
presupune o regulă de conduită cu un puternic caracter moral, ce asigură un 
spaţiu inviolabil, precum şi un sentiment ce sancţionează regula, alimentată 
de dorinţa ca aceia care încalcă regulile să fie „sancţionaţi”5. 

John Rawls a dezvoltat o teorie alternativă, având drept cel mai 
distinctiv element, principiul că inegalităţile în alocarea bunurilor pot fi 
admise dacă şi numai dacă sunt în folosul membrilor celor mai dezavantajaţi 
ai societăţii. Acesta imprimă ideii de dreptate o tentă egalitară, dar lasă 
posibilitatea îndepărtării de egalitate atunci când această îndepărtare 
acţionează spre exemplu, ca un stimulent ce creează cantităţi sporite de 
bunuri ce urmează a fi distribuite celor mai dezavantajaţi6.  

Libertatea este un termen sintetic, specific uman, a cărui înţelegere 
presupune interiorizarea acelor structuri teoretice (filosofice şi ştiinţifice), 
care surprind multiplele faţete ale umanului. Mircea Florian afirma că omul 
„nu este el, adică om însuşi, decât în climatul libertăţii”, idee ce are valoarea 
unei profesiuni de credinţă pentru orice filosofie, al cărei obiect privilegiat 

                                                
4 Samuel Enoch Stumpf, Philosophy. History and Problems, Editura McGraw-Hill, New 
York, 1983, p. 344. 
5 John Stuart Mill, Utilitarismul, Editura Alternative, Bucureşti,1994, pp. 33-53. 
6 John Rawls, Dreptatea ca echitate, în Teorii ale dreptăţii sociale, editor: Adrian Miroiu, 
Editura Alternative, Bucureşti, pp. 69-84. 
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este omul şi lumea lui reală7. Pentru marii apostoli ai libertăţii politice, 
cuvântul „libertate” desemna „eliberarea de coerciţie, eliberarea de puterea 
arbitrară a altor oameni, scăparea de oprelişti care nu lăsau individului nici o 
altă alegere decât ascultarea de ordinele unui superior căruia îi era 
subordonat”8. Întruparea juridică a libertăţii se regăseşte în afirmaţia lui 
Immanuel Kant: „Omul este liber dacă nu datorează ascultare nici unei 
persoane, ci numai legilor”, ideea că nu există nici o limită în calea puterilor 
legislative fiind „în parte, rodul suveranităţii poporului şi al guvernării 
democratice”9, fapt perfect reflectat în exprimarea şi ideile politice şi 
filosofice ale lui Vasile Goldiş şi a generaţiei de la 1918. 

Libertatea nu este o categorie filosofică care semnifică posibilitatea 
unei alegeri necondiţionate, ca expresie a  unei voinţe înzestrată cu puteri 
nelimitate şi arbitrare şi nici posibilitatea unei opţiuni, dincolo de orice 
valoare, dincolo de orice sens al binelui şi al răului, al adevărului şi al 
falsului, al frumosului sau al urâtului etc. Ideile românilor despre dreptate şi 
libertate, interpretările, evaluările şi corelările raporturilor dintre ele s-au 
dovedit a fi dependente nu numai de doctrina justificativă, ci şi de factorii 
istorici, politici, sociali, economici, psihologici sau culturali. Poporul român 
nu s-a supus docil necesităţii, ci a încercat s-o domine prin cunoaştere, 
iniţiativă şi creativitate. Libertatea nu este un „dat”, ci un „rezultat” al 
multiplelor activităţi umane, fundamentate pe cunoaşterea esenţei  lumii  şi 
pe judecăţile de valoare, caracteristice procesului de edificare a unei noi 
naturi numită „cultură”.  

Cultura română se instituie într-o trăsătură esenţială a poporului 
român, o determinaţie ontologică a acestuia, care se schimbă, evoluează, se 
amplifică, se adânceşte în şi prin ansamblul creaţiilor umane. Libertatea 
naţională a românilor de dincoace sau dincolo de Carpaţi a reprezentat 
voinţa unanimă a poporului, într-adevăr favorizată de curentul vremii, 
respectiv de principiul autodeterminării, realizată prin forţe proprii şi prin 
idealuri proprii. Noua hartă europeană în anul 1918 reprezenta imaginea 
statelor naţionale unitare – rodul nu numai al unor victorii pe câmpuri de 
bătălie ci şi rezultatul firesc al unor bătălii purtate vreme îndelungată pe 
diferite planuri şi sub diverse forme.  

 
 
 

                                                
7 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983, p. 
406. 
8 Friedrich A. Hayek, Drumul către servitute, Editura Humanitas, Bucureşti,1993, p. 38. 
9 Ibidem, p. 98. 
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Starea românilor la început de secol XX 
La începutul secolului XX a fost firesc ca în procesele care aveau loc 

la nivel continental şi global, naţiunea română să-şi definească un proiect de 
viitor al cărui element central era desăvârşirea construcţiei identitate prin 
făurirea României Mari. Acest lucru a fost posibil şi ca o consecinţă a noilor 
raporturi de forţe afirmate la sfârşitul Primului Război Mondial şi, mai ales, 
a afirmării pe scena internaţională, a Statelor Unite ale Americii, care au 
militat pentru organizarea lumii postbelice în conformitate cu principiile 
enunţate în cele 14 puncte ale preşedintelui Woodrow Wilson: „Aspiraţiile 
naţionale ale popoarelor trebuie să fie respectate. În viitor popoarele nu 
trebuie să mai fie dominate şi guvernate decât de propriul lor asentiment. 
Autodeterminarea nu mai este o simplă frază. Ea este un principiu imperativ 
pe care în viitor oamenii de stat nu-l vor ignora decât în detrimentul lor”10. 
Prin asumarea şi îndeplinirea ideilor de unitate, naţiunea română şi-a asuma 
implicit atât principiile wilsoniene, de organizare postbelică a lumii, cât şi 
valorile şi principiile democratice ale momentului, prin acordarea de 
drepturi, libertăţi şi obligaţii egale tuturor cetăţenilor noului stat, rezultat din 
unirea Regatului României cu Basarabia, Bucovina şi Ardealul11. 

Practic, la început de secol XX, Europa central-răsăriteană s-a 
redefinit printr-o nouă identitate, contribuind din plin la trecerea de la o 
Europă discontinuă la noile sale dimensiuni care sugerează o continuitate 
necesară. Sub influenţa mişcării socialiste şi a principiilor şi valorilor 
naţiunilor democratice învingătoare în război, Vasile Goldiş enunţa 
elementele care urmau să stea la baza actului unirii: votul universal, inclusiv 
pentru femei, legi sociale, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, cu garanţii de 
respectare a lor pentru minorităţi, cea mai radicală şi mai democratică 
reformă agrară, egalitatea cultelor. 

                                                
10 Mihai Iacobescu, România şi Societatea Naţiunilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, 
p. 35. 
11 O primă dovadă a acestui model de abordare a procesului de unificare o reprezintă 
răspunsul Comitetelor Naţionale Român, Cehoslovac, Iugoslav şi Polonez la manifestul 
„Către popoarele mele credincioase” a lui Carol de Habsburg din 3/16 octombrie 1918, 
reprezentând o încercare de salvare a Imperiului Austro-Ungar prin „federalizarea” sa. În 
răspuns se spunea: „Comitele reunite ale naţionalităţilor oprimate din Austro-Ungaria, 
având în vedere că este vorba de existenţa lor naţională, denunţă opiniei publice mondiale 
acest act de ipocrizie diplomatică. Bazându-se pe principiul naţionalităţilor şi al 
organizării democratice, singurele temeiuri de stat admise de către puterile aliate, aceste 
popoare au afirmat de o manieră categorică prin cuvinte şi arme programele lor politice: 
constituirea de state naţionale independente pe teritoriul actual al Austro-Ungariei”. În 
Istoria Românilor. Vol. VII, tom II, De la independenţă la Marea Unire (1878- 1918), 
coordonator: Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 634. 
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Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele 
sibiene: dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931) 

 
 

Dan Demşea,  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Biografia medicului care a fost Lazăr Popovici poate fi încadrată în 
istoria medicinei româneşti şi, deopotrivă, în istoria mişcării naţionale 
româneşti cât şi în cea a etapei finale a acţiunii memorandiste (1892-1895). 
Privită din unghiul istoriei elitelor intelectuale, viaţa sa primeşte un înţeles 
deplin în privinţa rolului jucat de tânărul medicinist de formaţie vieneză, 
originar din localitatea Otlaca (azi satul Grăniceri din judeţul Arad). 

Şansa demarării cu succes a biografiei sale ne-a oferit-o existenţa 
unui arbore genealogic întocmit în toamna anului 1962 de către vărul său de 
gradul al doilea, avocatul Ioan (Ionel) Hozan din Braşov1. Pe urmă ne-am 
folosit de informaţiile culese în satul Grăniceri2 pe care le-am coroborat cu 
cele din registrele de stare civilă. Nu ascundem faptul că am încercat să 
obţinem o biografie cât de cât coerentă a otlăcanului nostru în înlănţuire cu 
biografiile altor medici şi jurişti români de renume din părţile Aradului. 

De la venerabilul preot Moleriu, întâlnit în Otlaca la masa festivă de 
după slujba bisericească, am aflat în 2 mai 1993 o serie de date despre un şir 
de preoţi greco-răsăriteni (numiţi după 1870 greco-ortodocşi) purtând 
patronimicul foarte răspândit pe atunci, cel de Popovici. Se înţelege că nu 
toţi purtătorii acestui nume erau înrudiţi. Uneori numele de Popovici 
ascundea un supranume cu rol de patronimic, adeseori pierdut de către 
urmaşi. Primul dintre cei reţinuţi de către preotul localnic Moleriu era un 
Lazăr (a) Popovici, preot care deceda în 21 august 1835. Apoi avem un alt 
preot, Petru Popovici, despre care se ştia că era mort în anul 1840. 
Următorul enumerat – în cadrul unicei convorbiri cu sursa de informare în 2 
mai 1993, cu ocazia unui simpozion desfăşurat în prezenţa poetului Ion 
Alexandru, desfăşurat în biserica ortodoxă română din Grăniceri (numită 
Otlaca până la finele Primului Război Mondial) era Ioan Popovici, decedat 

                                                
1 Acesta venise de la Braşov în părţile Aradului cu scopul de a întregi arborele genealogic 
al familiilor preoţeşti Popovici (din Otlaca), Sturza (din Şepreuş), Vuculescu şi Hozan (din 
Şoimoş); Cf. Dan Demşea, Doctorul în medicină Ioan Hozan şi braşovenii, în „Ţara Bârsei 
– revistă de cultură”, Braşov, 2005, pp. 79. 
2 Informaţii primite din partea părintelui paroh Moleriu în anul 1993. 
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la 70 de ani în anul 1856. Simţindu-se destul de bătrân, l-a adus într-ajutor 
pe Ştefan Popovici în anul 1854, deşi la altar slujea un alt preot, pe nume 
Alexe Popovici (decedat mai târziu, în anul 1864). Ştefan Popovici – cel 
instalat la parohia otlăcană în 1854 – s-a dovedit a fi unul din cei mai 
longevivi parohi din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, murind 
în anul 1896.  

În fine, avem unul cu prenume de aromân (armânesc), Areta 
Popovici, străbunicul celui studiat de noi, decedat în anul 1847. Acesta din 
urmă a avut grijă să-l aducă de la parohia Şiclău pe lângă sine pe fiul său, 
capelanul Lazăr (b), în anul 1846, cu un an înainte de a muri (deci în anul 
1847 aşa după cum am afirmat mai sus). Acest Lazăr (b) – ajuns preot în 
Otlaca după decesul tatălui său – era bunicul viitorului medic Lazăr 
Popovici dinspre mama acestuia (Zenobia Popovici măritată cu clericul 
Dimitrie Popovici). Am insistat asupra acestui lucru pentru a-l deosebi de 
bunicul dinspre tată (preotul Dimitrie, purtând la rândul său acelaşi 
patronimic: Popovici. Capelanul Lazăr se căsătorise cu o Iuliană, mutându-
se – aşa după cum afirmasem mai sus – de la Şiclău în anul 1846 la Otlaca.  

Cele două surori ale lui Lazăr (b) Popovici erau următoarele: 
Alexandra (măritată cu preotul Moise Magdu de pe lângă parohia Şoimoş) şi 
Elisabeta (măritată cu Iovan Hozan din Şoimoş)3. Aceste două surori, 
stabilite la Şoimoş, s-au ocupat de creşterea băieţilor lor, trimişi la 
Universitatea din Viena, Dumitru Magdu devenind avocat şi Ioan Hozan 
devenind medic balneo-fiziterapeut.  

Preotul Lazăr (b) murind în anul 1864, locul său la altarul din Otlaca 
a fost ocupat de către ginerele său, Dimitrie Popovici, zis „al [lui] Pociu”, 
tocmai pentru a-l deosebi de socrul său care purtase acelaşi patronimic4. 
Soţia acestui Dimitrie, Zenobia – fata lui Lazăr (b) – s-a instalat împreună 
cu soţul ei în vechea casă părintească împreună cu numeroşii lor copii, 
deoarece fratele ei Victor plecase în calitate de preot greco-ortodox român la 
Békés-Csaba. Primul născut în 14/26 iunie 1867, dintre cei trei băieţi ai 
Zenobiei era Lazăr, viitorul medic, botezat după numele bunicului său. 

                                                
3 Vezi „Arbore genealogic după bunica, mama tatălui meu Dr. Ioan Hozan, Braşov, 15 
septembrie 1962”; Cf. Colecţia familiei Hozan din Sibiu. 
4 SJAN Braşov, Colecţia de fotografii nenumerotate, donate de către Valeria Căliman, fiica 
ziaristului Valeriu Branişte, plicul mare nr. 11: fotografia 6/9 cm a unui tânăr cu mustaţă şi 
papion, executată la Sibiu, reprezentându-l pe „Lazar Popoviciu medec[inistu] al [lui] Pociu 
din Otlaca 1887 10/IV”. 
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Înregistrarea naşterii sale a avut loc 17 iunie 1867, naşă fiindu-i „Terenţia, 
soţia D-lui [jurat cercual] Simeon Popovici Deseanu”5. 

Deşi familia părintelui Dimitrie avea de întreţinut şapte copii6, tatăl 
s-a numărat între cei 20 de membri fondatori ai Asociaţiunii de Lectură din 
comuna Otlaca „aşezată mai la graniţa teritoriului locuit de români” în 
toamna anului 18697. 

În toamna anului 1879, copilul de 12 ani a fost trimis la Arad, fiind 
înscris în clasa I-a la Gimnaziul regal de stat8. Instituţia şcolară fusese 
mutată încă din anul 1873 în noul şi impozantul ei edificiu (care avea să 
devină mai târziu bulevard, actualmente numindu-se Bulevardul Dragalina). 
În anul şcolar 1880/1881, elevul Lazăr Popovici frecventa clasa a II-a B9. 
Absolvind clasa a IV-a a gimnaziului inferior din Arad în anul şcolar 
1882/1883, conform calculelor noastre provizorii, am fi tentaţi să credem că 
elevul nostru s-a mutat începând din toamna anului următor (1883) în clasa 
a V-a a Gimnaziului superior din Sibiu, bucurându-se de la început de o 
bursă din partea Asociaţiunii Transilvane pentru Cultura şi Literatura 
Poporului Român cu sediul în Sibiu10. În schimb, Asociaţiunea Naţională 
Arădană pentru Cultura şi Conversarea Poporului Român, „soră” a Astrei 
sibiene, nu-şi permitea deocamdată decât foarte puţine oferte de bursă 

                                                
5 SJAN Arad, Colecţia Registrelor de Stare Civilă, Oficiul parohial Grăniceri, ortodocşi, 
botezaţi, f. 158, poz. 94. 
6 Cei şapte copii erau următorii: Lazăr, Victor, Eugen,Valeria, Iuliana, Octavia şi Victoria. 
Vezi „Arbore genealogic după bunica, mama tatălui meu Dr. Ioan Hozan, Braşov, 15 
septembrie 1962”; Cf. Colecţia de arhivă a familiei Hozan din Sibiu. Prescurtat: Arhiva 
Ioan Hozan, Sibiu. 
7 Iosif Codreanu (Corespondenţă), Otlaca, 5 noiembrie 1869, în „Speranţa”, Arad, 1869, p. 
172-173. 
8 La fel au procedat părinţii lui Ioan Slavici, Ioan Hozan, Ioan Suciu şi Vasile Goldiş, ca să 
dăm doar câteva nume de referinţă. 
9 Eduard Găvănescu, Elevii români înscrişi la gimnaziu în perioada 1850-1851 şi 1918-
1919, studiu apărut în Monografia liceului Ioan Slavici fost Moise Nicoară din Arad, 1745-
1919-1971, Arad, 1971, p. 175 (Autorul studiului, profesorul de istorie Eduard Găvănescu a 
fost nevoit să prezinte, din raţiuni de economie a volumului monografic, doar câţiva ani 
şcolari, între care ne-a fost util anul şcolar 1880/1881). 
10 Informaţia este insuficient verificată de către noi în fondul documentar al Astrei de la 
Serv. Jud. al Arhivelor Naţionale Sibiu. Vezi şi studiul Mariei Berényi, Bursieri români ai 
„Fundaţiei Gojdu” din Ungaria, în „Calendarul românesc 1992”, Békéscsaba, p. 129, care 
ne lasă să credem că Lazăr Popovici a beneficiat de un stipendiu de 200 florini în intervalul 
1886/1887 în calitate de student al facultăţii de medicină din Cluj, fapt contrazicător cu 
rezultatul cercetării lui Cornel Sigmirean (Infra, nota de subsol nr. 10, p. 550). 
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(stipendiu)11. Nici Fundaţia „Elena Ghiba Birta” nu l-a numărat printre 
bursierii săi12.  

Înaintea absolvirii gimnaziului de limbă germană din Sibiu, îşi 
comanda o fotografie tip „Visit-portrait” în salonul lui Auerlich, datată 10 
aprilie 188713. Aici în Sibiu a fost îndrumat, pe semne, de către familia 
Brote, la care stătea găzduit să aleagă cariera medicală. Într-un mod 
asemănător, mitropolitul sibian, Miron Romanul – care fusese episcop la 
Arad şi cunoştea noile şi diversificatele orientări profesionale ale lumii 
preoţeşti din Otlaca, Şepreuş şi Şoimoş – l-ar fi putut îndemna să aleagă o 
carieră diferită de cea juridică sau clericală. Avea de-altfel exemplul 
şoimoşanului Ion Hozan. Acesta se afla în strânse relaţii cu preoţimea 
arădeană şi lumea medicală vieneză. Aşa că tânărul Lazăr Popovici le-a 
ascultat îndemnurile. Intenţia de a deveni medic s-a concretizat prin 
prezenţa sa la facultatea de medicină din Cluj în anul I (1887/1888) şi anul 
II (1888/1889) în fiecare semestru, beneficiind de bursa „Emanoil Gojdu”14. 
După aceşti doi ani se transfera la facultatea de medicină din Viena. 
Apropierea tânărului medicinist Lazăr Popovici de studenţimea românească 
vieneză şi de viitorul său ocrotitor, medicul balneofizioterapeut Ion Hozan 
au constituit un reazim. Cei doi şi-au găsit repede înrudirea prin rădăcinile 
genealogice care porneau din Otlaca crişenească, „aşezată mai la graniţa 
teritoriului locuit de români /…/ economi buni şi oameni străduitori”15. 

În Viena nu ştim deocamdată dacă a beneficiat de bursă în intervalul 
anul III (1889/1890)16. Nu avusese vreun motiv să-şi întrerupă studiile. Din 

                                                
11 Vezi referatul meu din anul 1974 pentru doctorat, intitulat Asociaţia Naţională Arădană 
pentru Cultura poporului Român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dactilogramă, 
Arad, anexa III: „Lista [nominală a] stipendiştilor Asociaţiei Naţionale Arădene pentru 
Cultura Poporului Român”. Acest referat a fost valorificat parţial de către mine sub titlul 
Începuturile „Asociaţiunii Naţionale Arădene pentru Cultura Poporului Român”, în 
„Ziridava”, vol. XV-XVI, Arad, 1987, p.317-333; ultimele două pagini ale studiului tipărit 
cuprind Anexa 1 „Situaţia statistică comparativă /.../ între anii 1861-1910”, indicând un 
hiatus bănesc privind alocarea stipendiilor între anii 1871-1889. 
12 Vezi Stelean Ioan Boia, Fundaţia „Elena Ghiba Birta” şi contribuţia ei la dezvoltarea 
învăţământului românesc arădean, în Monografia Liceului teoretic „Elena Ghiba Birta” – 
Arad. 75 de ani de învăţământ românesc, Arad, 1995, lista elevilor şi studenţilor între 
paginile 65-70. 
13 Vezi nota de subsol nr. 4. 
14 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în 
epoca modernă, Cluj, 2000, p. 550. 
15 Iosif Codreanu, Corespondenţe. Otlaca, 5 XI 1869, în revista tinerilor teologi români 
ortodocşi creştini „Speranţa”, Arad, 1869, p. 172. 
16 Datele oferite de către cei doi autori mai sus citaţi (Boia şi Sigmirean) se contrazic în 
această privinţă. 
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anul universitar 1890/1891 până în anul 1893/1894 a beneficiat de bursa 
„Em. Gojdu”17. În ultimul său an la facultate are prilejul să-l cunoască pe 
mai tânărul student medicinist Marius Sturza, originar din Şepreuş. Ambii 
au parcurs stagii de practică, printre alţii, sub aripa ocrotitoare a directorului 
de Stabiliment de cură cu apă rece din Gräfenberg (pe atunci în Silezia 
moravă, actualmente în Silezia cehă). În afara acestora, la Gräfenberg între 
medicii români care i-au stat alături directorului Ioan Hozan s-au numărat 
„dr. Grecu, dr. Iuliu T/raian/ Mera şi nu în ultimul rând consăteanul său 
chirurgul şi stomatologul dr. Ioan Cuparescu (1859-194118) din Şoimoş19. 
Destinele lor se vor intersecta atât la Viena cât şi la Braşov, Beiuş şi Sibiu 
prin acceptarea tutelei celor doi băieţi (Ionel, născut în 1892 şi Nicu, născut 
în 189320) ai familiei dr. Ion Hozan, rămaşi fără mamă în 190021 şi fără tată 
în 190922 în Braşov. Până la urmă Lazăr Popovici l-a ales pe Nicu23 iar 
Marius Sturza pe Ionel întru exercitarea tutelei. Ei repetau în felul acesta o 
tradiţie de sprijinire a orfanilor înzestraţi, aşa cum se întâmplase cu Ion 
Hozan, rămas orfan de tată şi de mamă, fiind adoptat de către parohul din 
Şoimoş, Moise Magdu. Fata acestuia, Ersilia, crescuse împreună cu Ion 
Hozan, fiindu-i considerată „soră dulce”. Ersilia, la rândul ei, rămânând 
văduvă în anul 1890, a fost luată împreună cu cei şase copii ai ei (Marius, 
Ioan, ambii deveniţi medici la Cluj şi Sibiu după 1919, apoi cele patru fete: 
Ersilia, măritată cu preotul din Saravale, Ioan Stana, Lavinia, măritată cu 
preotul Iustin Mureşan din Aradul Nou, Hortensia, măritată cu preotul 

                                                
17 C. Sigmirean, op. cit., p. 702 (transcriind eronat localitatea natală). 
18 Comunicare susţinută de către Ecaterina Ofrim Cuparescu (Cluj-Napoca) la Simpozionul 
«Dr. med. Ioan Hozan» în 28 septembrie 1996 în sala festivă a Consilului orăşenesc 
Lipova. Vezi şi nota 35 de la pagina 6 Infra. 
19 Prof. univ. dr. medicină Marius Sturza, Medicul Ioan Hozan, un precursor, Editura 
Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Arad şi a Muzeului Judeţean Arad, S. C. 
Armedia Press S. R. L. Arad, 1996, p 25-26. Prescurtat: Marius Sturza, op. cit. 
20 Ionel a primit numele după cel al lui Ionel, fiul „marelui bărbat de stat” Ion C. Brătianu 
iar Nicu şi l-a primit „în cinstea înflăcăratului luptător naţionalist Nicu Filipescu”; Idem, p. 
32. 
21 Ibidem, p. 34-35. 
22 Op. cit., p. 36 şi 37, nota de subsol nr. 28; Cf. Florea Marin, Medicii şi Marea Unire, 
Târgu Mureş, 1993, p. 170. 
23 Portretul fotografic al tutorelui Lazăr Popovici, mărit şi înrămat, stătea la loc de cinste pe 
unul din pereţii camerei de la parter ai casei din strada Dealului 12 din Sibiu (în locuinţa 
medicului Nicuşor Hozan, nepotul precursorului fizioterapiei şi balneologiei româneşti 
moderne). Informaţie primită din partea medicului Nicuşor Hozan, fiul ginecologului 
Nicolae (Nicu) Hozan, în anul 1994 la Sibiu. Despre prima intersectare a biografiei lui Nicu 
Hozan cu cea a lui Lazăr Popovici vezi mai jos episodul referitor la „Magdalenen-Bad” cât 
şi cel referitor la Băile Ştefania, ambele aflate la Viena. 
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Miron Moldovenescu din Murani şi Florica, măritată cu preotul Victor 
Puşcariu din Bran-Sohodol) şi mutată de la Şepreuş la Gräfenberg şi Viena 
sub aripa ocrotitoare a directorului de „stabiliment” balnear dr. Ioan Hozan. 

Prilejul pentru activizarea politică i s-a ivit lui Lazăr Popovici odată 
cu Acţiunea Memorandistă – generată iniţial din anul 1860 sub forma unui 
Congres Naţional românesc în cadrul monarhiei habsburgice24 şi reactivată 
în anul 1887 şi amplificată în anul 1892 – în cadrele mişcării naţionale 
româneşti din monarhia dualistă austro-ungară25, după încoronarea la 
Budapesta a împăratului Franz Joseph I ca rege al Ungariei.  

În luna mai 1892, Lazăr Popovici se punea în serviciul „deputaţiunii 
memorandiste”. Se număra între membri „Comitetului studenţilor români” 
din Viena, pus în serviciul deputaţiunii române memorandiste sosită la 
Viena pentru a aşterne Memorandum-ul la împăratul Franz Iosif I26. 

Peste un an, în 13/25 mai 1893 el propunea organizarea unei 
manifestaţii a tuturor studenţilor români din monarhia austro-ungară la Cluj 
cât şi „tipărirea unui manifest de protestare”27. 

În vara aceluiaşi an otlăcanul nostru s-a deplasat împreună cu colegii 
săi Liviu Tilea, E. Tătar, Alexandru Vaida-Voievod şi N. Lupan la Predeal. 
Acolo, Vasile A. Urechia, preşedintele Ligii Culturale, a primit din partea 
acestor studenţi, în chip de dar, partea roşie cât şi cea albastră a tricolorului 
românesc, audiind cuvântarea de salut a lui Lazăr Popovici, ţinută în 18/30 
iulie 189328. 

În 8 ianuarie 1894 era prezent, alături de o serie de tineri avocaţi şi 
clerici, în adunarea generală constituantă a asociaţiei „Caritatea – societate 
pentru ajutorarea învăţăceilor români din Arad”. Sub denumirea de învăţăcei 
erau subînţeleşi ucenicii şi calfele de meseriaşi şi comercianţi a căror 

                                                
24 Dan Demşea, Ideea unei petiţii-memorand în mişcarea naţională (1860-1881), în “Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia”, Cluj-Napoca, 1994, nr. 1-2, p. 107-116;  
25 Vezi în acest sens lucrarea profesorului universitar clujean dr. Teodor Pavel, Partidul 
Naţional Român şi acţiunea memorandistă: corespondenţă politică, 1887-1901, Cluj-
Napoca, Editura Daco-Press, 1994. 
26 Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania şi Banat, /Bucureşti/, 
1947, p. 152. 
27 Şerban Polverejan, Nicolae Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), 
Cluj, 1973, p. 213-214; Cf. Bibl. Acad. Române, Bucureşti, Mss. rom. 4855, f. 175, 178. 
28 Nicolae Cordoş, Societatea revoluţionară română (1893-1894, manuscris dactilografic, 
pp. 3-4), citat după „Tribuna”, Sibiu, 1893, nr. 159-160 (comunicare susţinută la Muzeul 
Unirii din Alba-Iulia în 27 noiembrie 1993, de a cărei consultare am beneficiat datorită 
bunăvoinţei autorului, pe atunci muzeograf la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca). Vezi şi 
Bibl. Acad. Române, Msse, fondul V. A. Urechia, XVIII; citat după Ştefan Pascu, Făurirea 
statului naţional unitar român – 1918, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 241. 
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condiţie modestă impunea susţinerea lor29. Nu cunoaştem deocamdată soarta 
statutelor, respectiv dacă au fost înaintate prin intermediul Primăriei 
municipale din Arad către minister. 

După decesul tatălui său, în anul 1893, absolventul facultăţii vieneze 
de medicină, în vârstă de 26 de ani, revenea mai mult sau mai puţin 
temporar în părţile „arădane”, însoţit de dr. Ion Hozan, sprijinitorul şi 
mentorul tinerilor medicinişti români. Paşii ambilor confraţi i-au dus spre 
Centrul Eparhial ortodox român din Arad – loc de convenire al celor 
frământaţi de soarta românimii – întrunirile conzistoriale şi sinodale 
constituind un loc potrivit pentru dezbateri sub cupola autonomiei naţional-
bisericeşti. 

În calitatea sa de „medic privat” a participat la alegerile locale în 
calitate de candidat de deputat în cercul Giula-Chitighaz pentru Sinodul 
Eparhial ortodox român din Arad, în cadrul ciclului de trei ani (1894-
1896)30, desfăşurate de regulă în prima săptămână de după Sfintele Paşti ale 
anului 189431. În cazul său cât şi altor noi candidaţi de deputat alegerile s-au 
terminat cu scrutinul din 3/15 aprilie 189432. I-a fost până la urmă 
recunoscută alegerea în rândul membrilor laici (al „deputaţilor mireni”) ai 
acestui Sinod33. A fost aici coleg cu un alt român vienez, doctorul în 
medicină Ion Hozan34, specializat în balneofizioterapie (considerată la 
vremea sa o disciplină de avangardă, aflată în plin avânt).  

În cadrul şedinţelor sinodale, Lazăr Popovici l-a cunoscut 
îndeaproape pe viitorul său socru, judecător la Tribunalul din Oradea, dr. 
Atanasie Marian Marienescu, membru al Academiei Române şi, totodată 
deputat sinodal35. 
                                                
29 Aradul în lupta pentru eliberare socială şi naţională, vol. II, Arad, 1980, p. 102, poz. 39. 
30 Protocol despre siedintiele Sinodului eparchial din Diecesa gr. or. a Aradului, tienute in 
anul 1891, Arad, 1894, p. 9. 
31 „Calendarul pe anul dela Christos 1895”, Arad, p. 37. 
32 Protocol, 1894, p. 23. 
33 Dezbaterea, desfăşurată în şedinţa a V-a a Sinodului arădean, din data de 28 aprilie/10 
mao 1894, insinua prin vocea profesorului Teodor Ceontea că Lazar Popovici „nu a fost 
indus în lista alegătorilor”. Deputatul Nicolae Zigre i-a sărit în ajutor, invocând faptul că 
„alesul deputat a fost primit în lista alegătorilor în comuna [natală] Otlaca şi că actele de 
alegere sunt în ordine; propune deci verificarea alesului deputat Dr. Lazar Popoviciu”. Prin 
supunerea la vot majoritatea de 33 au votat favorabil, 11 au fost împotrivă iar doi s-au 
abţinut. „Astfel Sinodul dechiară pe deputatul ales Dr. Lazar Popoviciu de verificat” 
Ibidem, p. 19. 
34 Ibidem, p. 9. 
35 Ibidem. Vicariatul greco-ortodox român al Oradiei, capitală a comitatului Bihor, se afla 
împreună cu teritoriul acestui comitat sub oblăduirea Episcopiei greco-ortodoxe române a 
Aradului. Atanasie M. Marienescu era asesor „onorar” al Senatului „scolariu” de pe lângă 
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În şedinţa a X-a, din data de 2/14 mai 1894, la punctul nr. 163 de pe 
ordinea de zi, medicul Lazăr Popovici a fost a figurat în calitate de raportor 
al „referadei comisiunei bugetare referitoare la spesele sesiunei acestui 
sinod”36. 

Tot atunci, în anul 1894, el se număra printre semnatarii din Otlaca 
ai unei Scrisori de aderenţă faţă de memorandiştii întemniţaţi la Vaţ. Cităm 
doar o scurtă propoziţie din această Scrisoare: „robia naşte libertatea”37. 

În cursul primăverii anului 1895, medicul Lazăr Popovici s-a 
prezentat la prima şedinţă sinodală arădeană, din data de 9/21 aprilie 1895, 
cerând – alături de At. M. Marienescu şi cei doi memorandişti împrocesuaţi 
şi condamnaţi, Aurel Suciu şi Mihai Veliciu – concediu „pe sesia întreagă”. 
Aprobarea le-a fost acordată imediat38. 

Odată ce acţiunea memorandistă se consumase iar câmpul de acţiune 
naţional-politică electorală românească era limitat la nivel local, medicul 
Lazăr Popovici s-a retras din părţile natale (transleithane), revenind în partea 
cisleithană a imperiului habsburgic pentru a se perfecţiona în domeniul 
medical. Şi-a găsit refugiul cu ajutorul mentorului său, dr. Ion Hozan, 
originar din Şoimoş (azi cartier al oraşului Lipova), directorul 
Stabilimentului balnear Gräfenberg39. Acesta l-a cazat pe lângă sine 
începând din vara anului 1894 în calitate de asistent balnear („als Bade-
assistenz arzt”) iar după trecerea unui an şi ceva i-a oferit posibilitatea 
angajării în calitate de asistent de stomatologie între lunile octombrie 1895 
şi mai 1896 pe lângă Cabinetul medicului dentist („Zahnarzt”) dr. Ioan 
Cuparescu40. Acesta din urmă, la rândul său, era originar de-asemenea din 
comuna Şoimoş.  

                                                                                                                        
Conzistoriul Vicariatului greco-oriental român din „Oradea-Mare” după ştinţa noastră din 
primăvara anului 1891; Cf. Protocol despre siedintiele Sinodului eparchial din Diecesa gr. 
or. a Aradului, tienute in anul 1891, Arad, 1891, p. 53. Prescurtat Protocol. Vezi apariţia 
lui At. M. Marienescu – care ne interesează în acest context – în calitate de deputat sinodal, 
ales în cercul Lipovei în primăvara anul 1892, iar în aprilie 1893 figurând între cei şase 
membri mireni ai Senatului bisericesc al Conzistoriul din Oradea; Cf. Protocol, 1892, p. 7; 
idem, 1893, p. 81. 
36 Protocol, 1894, p.79. 
37 Citat după volumul şapirografiat de documente Aradul şi mişcarea memorandistă, vol. 3, 
Arad, 1976, p. 92-93; Cf. Arhiva Muzeului Unirii, Alba Iulia, mss. nr. 349. 
38 Protocol, 1895, p. 24. 
39 Marius Sturza, op. cit., p. 26. 
40 În Colecţia familiei Hozan din Sibiu am avut posibilitatea copierii reprografice a 
Adeverinţei semnată de către stomatologul Ion Cuparescu, semnată în data de 1 iunie 1898 
la Viena, referitoare la operaţiile dentare practicate de către Lazăr Popovici împreună cu 
Ion Cuparescu. 
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În cursul primăverii anului 1896, în cadrul celei de-a doua şedinţe 
sinodale de la Centrul eparhial din Arad, au fost aşternute din nou cererile 
de concediu ale lui dr. At. Marienescu şi dr. Lazăr Popovici, la care s-a 
adăugat cererea doctorului de medicină Ioan Hozan41. Pentru ciclul sinodal 
următor (1897-1899) cei mai sus menţionaţi nu au mai candidat42. 

Recapitulându-i stagiile, medicul Lazăr Popovici, de fapt „a 
funcţionat pe lângă Hozan timp de trei ani şi jumătate” până în 1 decembrie 
189743, exceptând sezonul de iarnă când Băile reci din Gräfenberg erau 
închise. De aici s-a mutat în Tirolul austriac la Sanatoriul medicului Otto 
von Guggenberg din localitatea Brixen (azi Bressanone, în Tirolul italian) 
unde s-a specializat în cura de tip Kneipp, rămânând acolo până în ziua de 
20 mai 189844. Lazăr Popovici a revenit în scurtă vreme la Viena astfel încât 
îl surprindem obţinând în ziua de 1 iunie 1898 o adeverinţă laudativă 
privind practica de asistent în stomatologie, în Cabinetul vienez al 
doctorului Ioan Cuparescu în intervalul mai sus menţionat. 

Memorialistul Marius Sturza îşi amintea oarecum vag în textul său 
scris în anul 1946 la Sibiu că Lazăr Popovici „mai târziu a preluat 
conducerea unui sanatoriu fiziatric din Gumpoldskirchen, lângă Viena”45, 
probabil în intervalul de aproape un an (între iunie 1898-aprilie 1899). Iar 
începând din aprilie 1899 „în aceeaşi calitate a trecut la un sanatoriu din 
districtul /XV/ Mariahilf al capitalei vieneze”, pe strada cu acelaşi nume, la 
nr. 138, devenit ulterior nr. 140, unde a rămas în calitate de director al aşa-
numitei „Magdalenen-Bad” respectiv „Wasserkuren-Abteilung” până în 
luna mai a anului 191246. 

Nu ne este clar când Lazăr Popovici „a ajuns proprietarul şi 
directorul unui institut în districtul vienez Hietzing, pe strada Eduard 
Klein”47. 

                                                
41 Protocol, 1896, p. 11. 
42 Vezi Protocol, 1897, p. 11-13. Lipseau, de-asemenea, profesorul Vasile Goldiş şi 
prietenul său dr. Ioan Suciu. În schimb, dr. Atanasie M. Marienescu se număra între cei opt 
membri ai „senatului şcolar” de pe lângă Conzistoriul din Arad; ibid. p. 73. 
43 Marius Sturza, op. cit., loc cit. 
44 Conform copiei reprografice a adeverinţei cu antet ştampilat „Dr. V. Guggenberg´s 
Wasserheilanstalt”; Cf. Arhiva Ioan Hozan, Sibiu. 
45 Marius Sturza, op. cit., loc cit. 
46 Conform copiei reprografice a adeverinţei „Zeugnis” cu antet ştampilat, în chenar oval, 
datată tardiv „Wien, 14 Februar 1922” sub semnătura propietarului Paul Mayer 
„Badebesitzer”; Cf. Arhiva Ioan Hozan, Sibiu; vezi şi Marius Sturza, op. cit. loc cit., care 
însă nu datează acest interval de 14 ani (aprilie 1899-mai 1912). 
47 Marius Sturza, op. cit. loc. cit. 
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Înainte de a trece la următorul loc de desfăşurare a activităţii sale 
medicale în metropola vieneză, ar trebui să ne explicăm ce anume l-ar fi 
putut determina să se căsătorească cu una din fetele academicianului 
Atanasie Marian Marienescu, pe atunci judecător de Tribunal în Oradea, 
aflat în pragul pensionării. Oare trecutul armânesc al lor sau mai degrabă 
solidarităţile de familie între intelectualii români din Banat şi Crişana. 
Prilejul pentru a o peţi pe domnişoara Delia Marienescu s-a ivit, după 
părerea noastră, în primăvara anului 1900 tocmai pe când dr. Ioan Hozan – 
mentorul său – se muta definitiv de la Viena la Braşov48 iar dr. Atanasie M. 
Marienescu se pensiona, retrăgându-se la Sibiu. În cursul anului 1901 a avut 
loc căsătoria între cei doi tineri, Delia şi Lazăr. Tinerii soţi s-au stabilit la 
Viena unde soţul ei era directorul medical („ärztlicher Direktor”) al 
sanatoriului balnear „Magdalena”. În anul 1902 li se năştea o fată pe care au 
botezat-o cu numele mamei sale49, Delia50. Cealaltă fată, Octavia, li s-a 
născut mai târziu. 

Tinerii soţi s-au stabilit la Viena, rămânând acolo aproape două 
decenii. Din depărtarea vieneză, soţii Popovici nu uitau de meleagurile 
natale. În anul 1904 au donat Bisericii ortodoxe române din Otlaca o 
candelă de argint „de o rară frumuseţe”51. 

În primăvara anului 1909 se stingea din viaţă creatorul Şcolii 
moderne de balneologie de la Gräfenberg (azi Jesenik, în Silezia cehă). A 
fost înmormântat în Braşov lângă soţia sa, vieneza Josephine. Cei doi 

                                                
48 Ibidem, p. 34. 
49 Această fiică a medicului Lazăr Popovici, Delia, s-a căsătorit cu colonelul Dumitru 
Stinghe. În sejurul lor de la Arad aceştia au donat Bibliotecii Palatului Cultural din Arad în 
anul 1943 un extras despre biografia inginerului inventator din secolul al XIX-lea, Lazăr 
Popovici, născut în Arad: Vezi Dan Demşea, Un inventator arădean – Lazăr Popovici, în 
„Ziridava”, XVIII, 1993, p. 437. În genealogia acestui inventator se află o rădăcină maternă 
provenind probabil din Otlaka (azi Grăniceri): mama acestuia se numise Elena Franko; vezi 
notele de subsol nr. 1 şi 2 de la pagina 441 ale articolului sus-menţionat. 
50 Informaţia genealogică primită în anul 1969 la Lipova din partea contabilului Gheorghe 
Stoicovici – descendent al ramurii din oraşul Lipova a familiei Marian (Marienescu), cea 
rămasă în Lipova – a fost completată cu o informaţie primită în anul 1998 din partea 
nepoatei lui Atanasie Marian Marienescu, Octavia, în locuinţa acesteia, care constituise 
odinioară apartamentul lui At. Marienescu (1830-1915) din Sibiu. În anul 2011, la iniţiativa 
arădenilor şi a sibienilor a fost sfinţită o placă comemorativă în cinstea lui At. M. 
Marienescu - membru deplin, începând din anul 1871, al Secţiei Istorice a Academiei 
Române – pe faţada casei de raport de pe strada Tipografilor nr. 22 din Sibiu, unde acesta 
din urmă cât şi nepoata Octavia cât şi strănepoata Melania, locuiesc. 
51 Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria 
secolului al XIX-lea (1821-1918) – Documente, Giula, p. 137-138; citat după „Tribuna”, 
Arad, 1904, p. 10. 
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învăţăcei ai acestui precursor român al balneofizioterapiei moderne, dr. med. 
Lazăr Popovici şi dr. med. Marius Sturza – autointitulându-se pe bună 
dreptate nepoţi ai acestuia52 – şi-au asumat imediat tutoratul asupra celor doi 
băieţi rămaşi orfani, Nicolae şi Ionel53. Nicolae, cunoscut sub numele de 
Nicu (botezat după numele politicianului Nicu Filipescu, din regatul 
României), „rămânând orfan de ambii părinţi, tutorii îl trec la liceul din 
Beiuş (acelaşi liceu urmat şi de tatăl său)54 unde îşi ia bacalaureatul. În 1912 
se înscrie la Facultatea de Medicină din Viena”55.  

În 1910, Lazăr Popovici era primul semnatar al Scrisorii coloniei şi 
tinerimii române din Viena, cerând episcopului Ioan Jgnatie Papp al 
Aradului să se prăznuiască un parastas în toate bisericile pentru cei „care s-
au adunat (…) pe Câmpul Liberăţii” la Blaj, în ziua de 3/15 mai 1848. De 
asemenea, scrisoarea de mai sus cerea ca „în şcolile noastre să fie tâlcuită 
însemnătatea acestei zile odraslelor ce cresc în limba şi legea 
românească”56. 

Începând din mai 1912 până în septembrie 1919 Lazăr Popovici a 
funcţionat în calitate de medic-şef al Băilor Ştefania dinViena (Dommeier-
gasse, în circumscripţia a XIII-a)57. În acest inteval de timp avea să-i fie un 
real spijin tânărului Nicolae Hozan care se decisese să înceapă în anul 1912 
facultatea de medicină la Viena58. 

Se terminase Marele Război. Împăratul Carol i-a dezlegat de 
jurământ pe supuşii săi. La 31 octombrie/13 noiembrie 1918 Lazăr Popovici 
alături de Nicolae Hozan, dr. med. Marius Sturza şi mulţi alţii au fost 
prezenţi în primele rânduri la depunerea jurământului „Consiliului soldaţilor 
şi ofiţerilor români din Transilvania, Bucovina, Ungaria şi Viena” în faţa 

                                                
52 Fragment din «anunţul funebru familiar» publicat în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 
1909, nr. 66, p. 2, col. 3 
53 Florea Marin, Medicii şi Marea Unire, Târgu-Mureş, 1993, p. 170; Cf. Arhiva familiei 
Hozan de la Sibiu. 
54 Un motiv în plus pentru tutorele Lazăr Popovici l-ar constitui apropierea relativă a 
Beiuşului de Viena. Nu ar putea fi excluse unele divergenţe de păreri între cei doi tutori în 
privinţa orientărilor profesionale privitoare la viitorul celor doi adolescenţi.  
55 Florea Marin, Nicolae I. Hozan (1893-1975) – Viaţa şi activitatea. Dactilogramă dintr-o 
comunicare susţinută de către autor la congresul de Istoria Medicinei, Bucureşti, iulie 1991, 
p. 9-10; Cf. „după documentele oferite de fiul său dr. Nicolae N. Hozan de la Sibiu”, ibid p. 
9; Vezi şi „revista «Transilvania», Sibiu, nr. 21/1985; ibid. 
56 Aradul cultural în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri (1908-1918), cf. AEORA II-17-
1910, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1991, pp. 176-177. 
57 Adeverinţa „Zeugnis” era obţinută în aceeaşi zi, 14 februarie 1922, fiind semnată de către 
medicul „Dr. Alexander Neumann”. Actul se află în colecţia familiei Hozan din Sibiu. 
58 Florea Marin, op. cit. loc. cit. 
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cazărmii regimentului românesc din capitala Austriei59. În 4/17 noiembrie 
1918 a avut loc sfinţirea steagului tricolor românesc, continuând probabil cu 
ocazia depunerii jurământului de către noii sosiţi în Viena de pe fronturi şi 
din spitale60. 

Organizarea Resortului Ocrotirilor Sociale din cadrul Consiliului 
Dirigent de la Sibiu necesita atragerea specialiştilor din domeniul medical 
cu experienţă câştigată la Viena. Astfel că dr. med. Lazăr Popovici a fost 
solicitat la conducerea Direcţiei Ocrotirilor iar dr. med. Marius Sturza la 
cea a Direcţiei Sănătăţii61 în toamna anului 1919.  

După desfiinţarea Consiliului Dirigent, dr. Lazăr Popovici devenea 
medic-şef al municipiului Sibiu rămânând în Sibiu pe lângă socrii săi dr. 
Atanasie Marian Marienescu şi soţia acestuia Ana, născută Brote62. Se poate 
înţelege de ce tânărul absolvent de medicină Nicolae Hozan (cunoscut în 
familie drept Nicu) ocrotit în continuare de fostul său tutore, a rămas în 
Sibiu, mutându-se în vila cu etaj din strada Dealului 12 a fostului său tutore. 
                                                
59 Ibidem, p. 129. 
60 Fotografia originală a militarilor şi civililor români din faţa imensei cazărmi vieneze a 
fost completată cu următorul text românesc scris cu litere cursive: „Sfinţirea stagului şi 
depunerea jurământului:«Jur credinţă naţiunii române şi supunere în toate Consiliului 
naţional român /din Arad – n. n./. Nu voi sta decât în serviciul neamului românesc, pe care 
nu-l voi părăsi la nici un caz şi sub nicio împrejurare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu» !!! 
Preşedinţi politici Iuliu Maniu, Isopescu Grecul; Preşedinţi militari: General Ioan Boeriu, 
Căpitan Traian Popa; Viena, 4/17 Nov. 1918; Secretar general: Preot Căpitan Gheorghe 
Oprean”.  

Copia reprografică a fotografiei originale este adnotată cu scris de mână, cifric – cu 
multă probabilitate de către dr. med. Nicolae Hozan – pe imaginea persoanelor identificate 
cât şi nominalizate dedesubt, de la 1 la 20 după cum urmează: „1. med. Loc. Dr. Leonida 
Pop; 2. Dr. med. Marius Sturza; 3. med. Sblt. Dr. Nicolae Hozan; 4. Dr. med. Lazar 
Popovici; 5.mag/istrat militar/căpitan Dr. Valer Magdu; 6. Preot mil/itar, căpitanul/ 
Gheorghe Oprean; 7. Colonel Silviu Herbai; 8. General Ioan Boieriu; 9. Preot mil/itar/ Iosif 
Serafin; 10. Generalul /…/ Moga; 11. Preot mil/itar, căpitanul Traian/ Popa; 12. 
Căpit/itanul/ Dumitru Călţun; 13. Dr. med. Virgil Solomon; 14. Căp/itanul/ Canilo Piso; 15. 
Căp/itanul/ Fara /…/; 16. D-na Silvia Popa; 17 Căp/itanul/ Traian Popa (între 11 şi 12 – 
acoperit de un bătrân); 18. Loc/otenentul/ ing[iner] Traian Trâmbiţoiu [recte Trimbiţioni, 
ajuns ulterior la Arad] (în spatele lui 6 – cu chipiu de marină); 19. D-ş/oara/ Zoe Munteanu; 
20. L/ocotenen/ Eugen Andrei”. 
61 Florea Marin, op. cit., p. 82. 
62 În anul 1923, dr. med. Lazăr Popovici dona Bibliotecii Astrei din Sibiu o masă de birou 
care aparţinuse socrului său, academicianul român dr. Atanasie Marian Marienescu – 
membru al secţiunii istorice a Academiei Române. Iar mobilierul de sufragerie al acestuia 
din urmă a fost donat unui azil. O serie de manuscrise aparţinătoare academicianului 
Marienescu au fost donate de către dr. Lazăr Popovici şi soţia acestuia Delia, născută 
Marienescu, către Institutul teologic ortodox român din Sibiu. Informaţia a fost primită în 
anul 1993, la Sibiu, din partea fiicei lui Lazăr Popovici, Octavia, căsătorită Drăgulescu.  
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Portretul fotografic mărit, pus într-o ramă aurită stătea la loc de frunte în 
sufrageria casei respective63. 

Fratele medicului Nicolae Hozan, avocatul Ionel Hozan64 s-a simţit 
legat de Braşov prin mama sa adoptivă Ersilia Sturza65, născută Magdu. 
Aceasta din urmă rămasă din 1890 văduvă cu mai mulţi copii în parohia 
Şepreuş (în părţile Aradului) îl urmase pe fratele ei dulce dr. med. Ion 
Hozan (alături de care crescuse pe lângă parohul Dimitrie Magdu din satul 
Şoimoş – Arad) la Băile Gräfenberg, Viena şi Braşov. Observăm aici că 
avem de-a face cu o înlănţuire de câteva generaţii înrudite între ele care s-au 
preocupat de creşterea şi susţinerea la învăţătură a celor rămaşi orfani. 

Dr. Lazăr Popovici părăsea postul de medic-şef de la Sibiu pentru a-l 
înlocui pe dr. Ioan Sturza (unul dintre fiii balneofizioterapeutului Marius 
Sturza) la conducerea Staţiunii balneare de la Ocna Sibiului66. Simţindu-se 
în continuare legat de părţile Aradului, Lazăr Popovici a păstrat legăturile cu 
directorul Ioan Tatu de la „Banca Arădana, Societate Anonimă din Arad”, 
care era originar din Sibiu. Între acţionarii acestei bănci se număra”Dr. 
Popovici Lazăr din Sibiu”, cu suma de 2500 lei în „Tabloul acţionarilor”67. 
Urmaşii săi i-au moştenit acţiunile bancare. 

Dr. Lazăr Popovici murea la vârsta de 64 de ani, în 4 aprilie 1931, la 
Sibiu unde este înmormântat68. 

Fiul sufletesc al lui Lazăr Popovici, medicul Nicolae I. Hozan (Nicu) 
obţinea aprobarea din partea Ministerului Sănătăţii, în vara anului 1931, 
pentru ocuparea temporară a postului rămas liber la Ocna Sibiului, după 
moartea tutorelui său în aprilie 1931. 

                                                
63 Subsemnatul am aflat în 1993 din gura medicului Nicuşor Hozan (fiul medicului Nicolae 
Hozan) în anul 1993, la Sibiu, că cel din ramă este dr. med. Lazăr Popovici. 
64 Vezi nota de subsol 2 privind datele biografice succinte ale lui Ionel Hozan. Urmaşii 
acestuia s-au mutat la Bucureşti, continuând să îngrijească mormântul medicului precursor 
într-ale balneofizioterapiei moderne europene, dr. Ion Hozan, înmormântat alături de poetul 
şi gazetarul Andrei Mureşanu în cimitirul din cartierul Groaveri. 
65 Despre Ersilia s-a spus şi s-a scris că l-a cunoscut pe tânărul poet Mihail Eminescu. Ea s-
a numărat printre primele femei iniţiatoare a unor colecte pentru răniţii războiului pentru 
independenţă în anul 1877; Cf. „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1877; „Telegraful Român”, 
Sibiu, 1877. Ersilia a ţinut să fie înmormântată în 1937, lângă soţul ei asesorul conzistorial 
Mihai Sturza, în fostul cimitir dezafectat din Şepreuş. Un gard de fier forjat ocroteşte 
mormântul acestei familii de renume, izolat în mijlocul unui teren agricol arat, văzut de 
către mine în anul 1990. Urmaşii direcţi ai acestei familii s-au răspândit pe la Sibiu şi Cluj. 
66 Florea Marin, op. cit., p. 275. 
67 Serv. Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fondul băncii şi societăţii Arădana S. A. 
Arad, Tabloul acţionarilor din luna septembrie 1940, p. 14, poziţia 459. 
68 Informaţie primită din partea fiicei Melania, fata Octaviei Drăgulescu, în anul 2002. 
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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”  
 
 

Dan Demşea 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Cartea ziaristului Leonard Paukerow Când joci Teatru Românesc în 
Ţara Ungurească. Impresii şi icoane din turneul trupei Victor Antonescu. 
Contribuţiuni la cunoaşterea problemei teatrului românesc în Ardeal şi 
Ungaria, apărută la Budapesta în anul următor (1914) – descrie cum nu se 
poate de exact stările mentale din localităţile vizitate în vara anului 1913. 
Demersul autorului în acest sens a durat şase luni, în urma căruia s-a născut 
o carte radiografică amplă şi pătrunzătoare a vieţii româneşti ciscarpatine. 
Demersul autorului venea – după părerea noastră – ca o închinare faţă de 
geniul dramaturgic al lui Ion Luca Caragiale, stins din viaţă în cursul anului 
1912. Căci „artistul dramatic” Victor Antonescu „înaintase în luna Ianuarie” 
1913 o „petiţie” către Ministerul de resort din Ungaria „prin intermediul 
consulului general al României la Budapesta, d/omnul/ George Derussi”. 

Pe planul cultural-teatral românesc luminile rampei au adus căldură 
în suflete datorită turneului triumfal al trupei teatrale de la Bucureşti 
organizată şi condusă de către actorul Victor Antonescu dincolo de Carpaţi.  

Ziaristul evreu creştinat, de expresie română, Leonard Paukerov, 
redactor la ziarul Lupta din Budapesta obţinea din partea ministrului ungar 
de culte şi instrucţiune publică Bela Jankovics, „pe la sfârşitul lui Martie 
1913” o autorizaţie pentru turneul trupei teatrale a lui Victor Antonescu în 
„Ţara Ungurească”. În baza acesteia, ziaristul budapestan a intrat în contact 
cu „asociaţiunea” Astra şi filialele locale care reprezentau Societatea pentru 
Fond de Teatru Român începând din vară până în toamna anului 1913. 
Totodată, el a reuşit să-şi facă o idee despre starea sufletească a românimii, 
dar şi despre atitudinea nuanţată a oficialităţilor cultural-teatrale şi politice 
locale faţă de acest turneu. Să dăm un exemplu: „Am fost cu trupa 
Antonescu în 17 oraşe cu populaţie românească, am asistat şi la spectacolul 
de pe scenă şi la spectacolul din sală – şi am putut astfel face psihologia 
mulţimei. Mi-a fost dat să admir toată frumuseţea sufletului românesc din 
Ardeal, Bănat, Sălaj, Sătmar şi Bihor. Am venit în contact pretutindeni cu 
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intelectuali şi cu ţărani români – şi tare mişcat am fost de idealismul lor 
curat, de energia lor morală şi mai ales de sănătatea lor sufletească.  

Din caleidoscopul de icoane şi amintiri ce se perindă acum înaintea 
mea voiu reînvia în aceste pagini /pe/ cele mai caracteristice, cu credinţa că 
ele vor servi poate vreodată ca material cercetătorilor viitori asupra mişcării 
teatrale la Românii din Ardeal şi Ungaria”1.  

Merită să reproducem mărturiile pertinente ale ziaristului în 
deplasările sale la Arad:  

„Înainte de începerea turneului, reprezentaţiile teatrale ale trupei 
Antonescu la Arad erau problematice. Autorizaţia ministrului cultelor ungar 
spunea răspicat că în localitatea unde joacă o trupă maghară, trupa română 
nu poate juca decât în urma unei înţelegeri stabilite cu cea dintâi. Ori în 
Arad, o înţelegere părea în primul moment exclusă, dat fiindcă dăinuia un 
conflict între populaţia românească din această localitate şi directorul 
«Teatrului orăşenesc». Cauza acestui conflict era /dată de/ reprezentarea pe 
scena acestui teatru a unei piese cu tendinţe vădit antiromâneşti, intitulată 
«Clopote amuţite» a cunoscutului scriitor şovinist maghiar Viktor Rakosi. 
Cercurile intelectuale române din Arad ca răspuns la aceasta provocare, au 
decis boicotarea «Teatrului Naţional», naţional numai pentru maghiari, nu şi 
pentru români, deşi aceştia prin darea ce o plătesc comunei, contribue şi ei 
în măsură însemnată la susţinerea acestui teatru al oraşului. 

Întrebarea era deci ce modalitate s-ar putea afla în asemenea 
împrejurări, ca limba românească să răsune totuşi de pe scena «Teatrului 
Naţional» deocamdată numai a maghiarilor… 

Înainte de a întreprinde ceva în această chestiune, mi-am cumpărat 
un bilet, ca să asist la o reprezentaţie, să văd ce înfăţişare are teatrul 
înăuntru, ce public vine şi cum se joacă în Ungaria, într-un oraş de 
provincie. S-a reprezentat opereta «Arany eső» (Ploaia de aur) producţie 
indigenă, textul de dr. Beldi şi muzica de popularul compozitor maghiar 
Bela Zerkovits. S-a jucat şi cântat drăguţ, talente mari nu erau, dar nici de o 
răsfăţare a mediocrităţii nu era cazul.  

După ce am fost şi la o reprezentaţie de operetă, la Oradea mare, m-
am încredinţat că în provincie, în Ungaria, operetele sunt interpretate în 
acelaşi fel ca la Budapesta, la «Király Szinház» sau «Nép Opera»: fără mult 
elan, fără humorul şi graţia vieneză şi fără primadone remarcabile. 

                                                
1 Leonard Paukerow Când joci Teatru Românesc în Ţara Ungurească. Impresii şi icoane 
din turneul trupei Victor Antonescu. Contribuţiuni la cunoaşterea problemei teatrului 
românesc în Ardeal şi Ungaria, Budapesta, 1914, Tipografia Poporul Român, VII, Ilka-u. 
36, p. 8 şi 10. 
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Publicul, publicul din Arad strălucea prin absenţă. Teatrul era 
aproape gol, lojile pustii, stalurile aşteptau în zadar spectatorii – numai 
galeria şi balconul dădeau semne de viaţă. Părea că şi publicul [de expresie 
lingvistică] maghiar ca şi cel român a boicotat teatrul arădan. 

În ziua următoare, după ce am discutat cu d/omnul/ Vasile Goldiş şi 
cu alţi fruntaşi români din localitate, şi am aflat astfel cari sunt condiţiunile 
românilor de a înceta boicotul – m-am prezentat directorului Teatrului 
naţional, d/omnul/ Szendrei Mihaly. Luând cunoştinţă de scopul venirei 
mele – fără să-l rog, fără să-i propun ceva – mi-a făcut, din iniţiativă proprie 
o propunere, care nu corespunde deloc cu superbia maghiară, ce se 
manifestă de obicei la acei care ocupă o demnitate oficială mai importantă în 
Ungaria. Reproduc aici declaraţiile directorului Teatrului naţional din Arad, 
cari constituie o mărturie a puterei şi influenţei românilor în acest oraş: 

- «Sunt cel dintâi dintre acei care ar dori ca artiştii şi colegii mei din 
Bucureşti să joace pe scena teatrului ce-l conduc. Căci părerea mea este că-n 
artă nu trebue să facem deosebire de naţionalitate. Cu toţii doar slujim 
aceluiaşi cult. De aceea mi-a părut rău, că din cauza unei piese s-a iscat o 
neînţelegere între mine şi români. N-aveam nicidecum intenţia să aduc vre-o 
jignire concetăţenilor mei români. Vă pot spune mai mult, că piesa aceasta 
nici nu figurează acum în repertoriul Teatrului meu, ci venind aici ca oaspe, 
artistul Gall de la Teatrul naţional din Budapesta, a stăruit ca să reprezint cu 
concursul lui piesa «Clopote amuţite», în care [acesta] se distinge în rolul 
principal. Nici n-am visat că reprezentaţia aceasta va scandaliza pe români. 
Dacă cu două-trei zile înainte de reprezentaţie ar fi venit la mine câţiva 
dintre conducătorii românilor şi mi-ar fi spus că consideră piesa aceasta ca 
/pe/ o provocare a sentimentelor lor naţionale – aş fi înlocuit neapărat piesa 
aceasta cu alta. Până mai dăunăuzi trăiam în raporturi foarte amicale cu 
notabilităţile române de aici. Şi recunosc, că aici în Arad, românii populau 
mai des decât ungurii Teatrul naţional, şi mai ales la reprezentaţiile de 
operete 60 la sută din spectatori erau totdeauna români. Înţelegeţi dar că am 
motive să regret boicotul românilor. De aceea cred că făcând tot posibilul, 
ca compania dramatică din România să joace în teatrul meu, aş face primul 
pas spre aplanarea conflictului cu românii de aici». 

Apoi directorul m-a lămurit că nu depinde numai de dânsul, ca trupa 
Antonescu să poată juca la Teatrul Naţional din Arad – e nevoie şi de 
autorizaţia primarului şi a comisiei teatrale; că el va stărui, va interveni pe 
lângă aceşti factori, şi că ar trebui ca şi din partea românilor, în special d-nii 
Sava Raicu, directorul băncii «Victoria», deputatul St. C/icio/ Pop şi 
d/omnul/ V. Goldiş să semneze o petiţie adresată primarului, în cari cer 
teatrul naţional pentru trei reprezentaţii româneşti. 
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Am comunicat apoi d-lui Goldiş confesiunea şi propunerea 
directorului Teatrului arădan. D/omnia/-sa s-a declarat gata să lucreze în 
acest senz.  

Am plecat din Arad, ca să revin peste zece zile. În timpul acesta, 
primăria a dat autorizaţia trupei Antonescu, iar ziarele Românul şi Poporul 
Român cu un mare aparat au început agitaţia în favoarea reprezentaţiilor 
româneşti. Prezentându-mă încă odată la directorul Teatrului Naţional ca să 
mă înţeleg şi în cele materiale – surprinderea mi-a fost destul de mare, când 
mi-a spus că pretenţiile d-sale sunt 50 la sută din venitul brut. Să mă 
tocmesc era în zadar, căci am văzut că directorul nu vrea să cedeze nici c-un 
creiţar din aceste pretenţii. Am căutat atunci ca în contractul nostru să fie 
stabilit cel puţin, ca cheltuielile toate să fie suportate de Teatrul Naţional 
[local]. Directorul s-a învoit. Mare însă mi-a fost stupefacţia cţnd după 
prima reprezentaţie, un trimis al Oficiului de Dare s-a prezentat să încaseze 
de la trupa Antonescu 150 /de/ coroane ca taxă ce trebuie de perceput pentru 
reprezentaţiile unei trupe străine2. Direcţia Teatrului Naţional nu voia nici 
de cum să ştie şi de această cheltuială – că asta priveşte numai trupa străină. 
Rezultatul acestei procedări comerciale a fost că Teatrul Naţional arădan a 
avut beneficiul material iar trupa Antonescu a obţinut din reprezentaţiile din 
Arad numai un mare beneficiu moral – deşi în nici o localitate unde a jucat 
trupa nu s-au făcut încasări atât de mari ca la Arad.  

Ce mai îmbulzeală la Librăria «Concordia», la vânzarea biletelor. În 
prima zi toate lojele erau vândute. Veneau apoi cereri telefonice, telegrafice 
şi prin poştă din Timişoara, din Radna, Lipova, Boroşineu [azi Ineu], Şiria, 
Pecica, Ghioroc, Buteni, Boroş Şebiş [azi Sebiş], Socodor, Soborşin [azi 
Săvârşin], Chişineu [azi Chişineu-Criş], Zărand, Iosăşel etc să se rezolve 
loji, staluri, balcoane etc pentru toate reprezentaţiile. Nu e de mirare dar, că 
faţă de o asemenea afluenţă de public românesc din Arad şi provincie, 
Teatrul Naţional arădan era prea mic. Mai ales la reprezentaţia a treia, o 
mare parte din publicul venit din provincie a trebuit să umble hai hui pe 
stradele Aradului, nemaigăsind bilete”3. 

În prima zi de reprezentaţie, marţi 28 octombrie 1913, piesa Năpasta 
a fost precedată de un monolog de George Ranetti cât şi de piesa în trei acte 
Legea iertării. Miercuri, 29 octombrie a fost jucată piesa Poama crudă (o 

                                                
2 La Arad, cele 150 de coroane „pentru toate reprezentaţiile” au atins un nivel enorm în 
raport cu taxa de 4 coroane „pentru fiecare reprezentaţie” încasată de către autorităţile din 
Alba Iulia; Cf. Ibidem, p. 48. 
3 Ibidem, p. 98-102. 
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căsnicie). Iar joi, 30 octombrie O noapte furtunoasă a fost precedată de 
drama într-un act Sacrificiul4. 

„În cele trei zile de reprezentaţii ale trupei Victor Antonescu, Aradul 
avea alt aspect. Provincialii au ocupat trotuarele pe care de obicei se 
plimbau localnicii. Toate hotelurile, cafenelele /şi/ birturile erau pline de 
preoţi, ţărani, învăţători, advocaţi, cu familiile lor, veniţi din provincie. 
Ziarele româneşti şi ungureşti, precum şi revista teatrală «Aradi Szinházi 
Élet» se ocupau pe coloane întregi de reprezentaţiile acestea extraordinare, 
publicând şi portretele artiştilor. Pe toate zidurile oraşului afişe româneşti şi 
ungureşti chemau lumea la teatru pentru aceste trei zile. 

Seară, în faţa teatrului circulaţia era întreruptă de atâta îmbulzeală de 
lume care aştepta deschiderea porţilor Teatrului Naţional. Un îngrijitor al 
teatrului, care e în serviciu acolo de 17 ani, mi-a spus că e pentru prima oară 
când vede teatrul acesta tixit până la cel din urmă loc. 

Interiorul teatrului era admirabil – o atmosferă de sărbătoare, 
adevărate reprezentaţii de gală. Toate lojile, toate stalurile, populate de o 
lume elegantă, doamne în toalete de bal, cu înfăţişări de Diana şi de 
Cleopatra, erau obiectul binoclărilor. Era de faţă şi prefectul comitatului şi 
primarul oraşului, iar românii – de la vlădică până la opincă. Ce furtună de 
aplauze s-a dezlănţuit în sală când din partea direcţiei Teatrului Naţional din 
Arad s-a dat directorului trupei române acea cunună de lauri cu tricolorul 
român ! Se prăznuia atunci nu numai un eveniment cultural ci şi un 
eveniment naţional. Şi apoi a urmat o tăcere adâncă, mii de urechi plecate 
ascultau cu înţelegere graiul românesc; şi vedeai şi simţeai cum imensul 
public era sub magica stăpânire a artei române. 

La Arad au fost trei seri de feerie, de superbă apoteozare a Thaliei 
române5. 

Revenirea trupei bucureştene în Transilvania după o absenţă de 42 
de ani s-a constituit – după discuţii chiar de ultimă oră cu factorii locali – 
într-un turneu maraton de aproape trei luni – printr-un dute-vino cu trenul – 
în cele 17 oraşe din Ardeal, Caraş, Crişana, Sătmar şi Maramureş. 

 
Arad, 10 octombrie 2013. 
 

                                                
4 Ibidem, p. 108 (vezi copia micşorată a afişului cumulativ, în limba maghiară pe aceeaşi 
pagină). 
5 Ibidem, p. 108-109. 
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Monumentele eroilor din Nădlac 
 
 

Gabriela Adina Marco, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară 

„Tudor Arghezi”. 
 
 

„Presăraţi pe-a lor morminte 
Ale laurilor foi.” 

 
 

Trebuie să cinstim eroii neamului, deoarece ei au contribuit, prin 
jertfa lor, la înfăptuirea realităţilor pe care le trăim noi astăzi. Suprema lor 
jertfă pe câmpul de luptă a reuşit să convingă autorităţile politice, naţionale 
şi internaţionale să ajungă la acorduri de pace care au dus la situaţia geo-
politică pe care o cunoaştem şi trăim noi astăzi. Dacă astăzi ne este bine şi 
trăim în pace, nu trebuie să uităm că nu întotdeauna a fost aşa. Şi aici 
intervin eroii neamului şi monumentele ridicate în cinstea lor. 

Ortodocşii nădlăcani au ridicat trei cruci-monument care amintesc 
permanent de eroii naţiei, mai ales cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă 
ale celor două conflagraţii mondiale. Una se află în cimitirul „De Din Sus”, 
iar două se găsesc în curtea bisericii. 

Încă din anul 1915 autorităţile s-au îngrijit de mormintele celor 
căzuţi pe câmpul de luptă în timpul primei conflagraţii mondiale. La data de 
4/17 septembrie 1915 se primeşte de la Episcopia Aradului un circular1 în 
care se spune: „fondurile civile administrative să facă paşii de lipsă pentru 
ca pretutindeni unde s-ar afla morminte, în cari zac eroii patriei căzuţi în 
rezbelul actual, acelea morminte să fie îngrijite şi să fie prevăzute cu 
monumente/cruci … în toate vremile viitoare să distingă locul de vecinică 
odihnă a eroilor noştri”. La Nădlac şi pe valea Mureşului inferior împotriva 
armatei maghiare, în timpul Primului Război Mondial şi imediat după, au 
acţionat Divizia I de Vânători – comandată de generalul Lecca şi Divizia a 
II-a de Cavalerie. O crâncenă bătălie s-a dat în hotarul comunei Apátfalva 
(de lângă Nădlac, astăzi în Ungaria), căzând la datorie numeroşi români2. 
Trei dintre aceştia îşi dorm somnul de veci într-unul din cimitirele de la 
                                                
1 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române din Nădlac, fond Oficiul Parohial Ortodox Român, (A. 
P. O. R. Nădlac), dosarul nr. 14/1915, f. 135. 
2 Petre Ţiucra Pribeagul, Pietre rămase. Contribuţie la Monografia judeţului Arad, 
Imprimeria Căilor Ferate Române, Bucureşti, 1936, p. 389. 
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Nădlac. Este vorba de Ilie Nicolae de 27 de ani, originar din Grădiştea – 
Vâlcea; Ilie Stan de 26 de ani de loc din Suteşti – Vâlcea şi Mihai Borşoiu 
în vârstă de 25 de ani, originar din Romani – Vâlcea. 

În anul 1934, Societatea Tinerimea Română din Nădlac, care avea ca 
scop „propagarea culturii şi dezvoltarea conştiinţei naţionale educaţia 
sufletească dezvoltarea simţului de datorie, cum şi cultivarea în general a 
membrilor săi şi în special a tineretului”3, s-a îngrijit de ridicarea în cimitirul 
„De Din Sus” a unui monument al eroilor căzuţi în timpul Primului Război 
Mondial. Monumentul a fost sfinţit la data de 26 august 19344. Deşi 
nădlăcanii şi-au dorit ca la această sfinţire să participe şi episcopul Aradului, 
Grigorie Comşa, acesta, însă, nu a putut onora invitaţia. 

 

 
 

Inaugurarea oficială a Monumentului Eroilor Români, 26 august 1934 
 
De atunci, în fiecare an, la sărbătoarea Înălţării Domnului la Ceruri 

(sau Ispas, când Biserica Ortodoxă Română a rânduit să se cinstească Ziua 
Eroilor Neamului), de la biserică credincioşii pornesc în procesiune pentru a 
comemora eroii care au făcut sacrificiul suprem pentru apărarea Patriei şi a 
credinţei străbune. Dacă iniţial monumentul a fost ridicat în cinstea eroilor 
căzuţi în timpul primei mari conflagraţii mondiale, la sfârşitul secolului 
trecut pe acest monument au fost trecute numele nădlăcanilor căzuţi în 
ambele războaie mondiale. 

 

                                                
3 Ibidem, p. 372. 
4 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului (A. A. O. R. Arad), dosarul nr. 10-
III-1933, f. 2. 
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Procesiune de Ziua Eroilor Neamului în anul 19435 
 
În amintirea unor eroi căzuţi pe câmpul de bătălie în timpul Celui de-

al Doilea Război Mondial s-au ridicat două troiţe-monument în curtea 
bisericii. 

Prima cruce a fost ridicată în vara anului 19426 în amintirea eroului 
Lazăr Mărginean, soldat voluntar, mort la Augustovka, pe frontul Odesei, 
în Rusia, la data de 29 august 1941. Avea 22 de ani. Crucea este de lemn, pe 
un soclu de piatră şi a fost ridicată de tatăl eroului, Arcadie Mărginean, cu 
mama Sofia, născută Faur şi fratele Nicolae. Monumentul a fost sfinţit la 
data de 30 august 1942. 

 
 

Troiţa-monument ridicată în amintirea eroului Lazăr Mărginean, aflată în curtea 
bisericii 

                                                
5 Învăţătoare era Livia Faur. În fotografie procesiunea se află pe actuala str. Mihai 
Eminescu din Nădlac, în drum spre cimitir. 
6 A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 60/1915-1943, f. 186. 
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În iunie 1944 familia lui Dimitrie şi a Liviei Stroia cere aprobarea 
consiliului parohial nădlăcan ca să poată să ridice un al doilea monument în 
curtea bisericii, în amintirea fiului lor, Ilie, mort pe front în Crimeea7, la 
data de 14 aprilie 1944. Avea 33 de ani. În schimbul aprobării cererii, a 
promis o donaţie consistentă de pământ pentru biserică. Se adaugă în cerere 
că această cruce va face „un aspect frumos la intrarea în curtea bisericii”, 
fiind postată paralel şi în concordanţă cu crucea ridicată în 1942 pentru 
Lazăr Mărginean. Acest monument este din marmură albă, având un soclu 
de piatră. 

 

 
 

Troiţa-monument ridicată în amintirea eroului Ilie Stroia, aflată în curtea bisericii 
 
Pe perioada comunistă aceste două troiţe au fost demontate şi 

păstrate în depozitul bisericii, rămânând doar soclurile. La începutul anului 
1990 cele două monumente au fost recondiţionate şi reaşezate pe vechile 
locaţii. Prin ridicarea acestor troiţe amintirea eroilor a rămas pe vecie 
întipărită în memoria credincioşilor şi a celor care intră în biserică. 

În ultimii ani ceremoniile dedicate Zilei Eroilor se desfăşoară în 
curtea bisericii, în faţa celor două troiţe-monument. Pe lângă depuneri de 
coroane şi jerbe de flori, sunt rostite alocuţiuni de către reprezentanţii 
autorităţilor civile, iar elevii susţin un scurt program artistic dedicat 
evenimentului8. 
                                                
7 A. A. O. R. Arad, dosarul nr. 196-III-1944, f. 1, 2. 
8 Detalii de la sărbătoarea Zilei Eroilor din anul 2013:  
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Să nu uităm că în cimitirul „De Din Sus” se găseşte şi mormântul lui 
Uroş Pătean9, reprezentant al cercului electoral Nădlac la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia din data de 1 Decembrie 1918. 

Uroş Pătean s-a căsătorit cu Emilia Roşuţ (1879-1962), 
reprezentantă a unei familii de vază din Nădlac. Ea s-a îngrijit ca amintirea 
soţului său să rămână veşnic întipărită în memoria nădlăcanilor prin textul 
inscripţiei de pe crucea mormântului. De pe inscripţia crucii mormântului 
său se poate reconstitui viaţa acestui mare nădlăcan. Astfel aflăm că a făcut 
parte din conducerea Partidului Naţional Român din Transilvania – filiala 
Nădlac. A participat la Alba Iulia la Marea Adunare Naţională de la 1 
decembrie 1918 în calitate de delegat al Cercului Nădlac. Datorită meritelor 
sale în plan politic a fost ales deputat în primul Parlament al României 
întregite (în 1919). 

 

 
 

Crucea de la mormântul lui Uroş Pătean (1875-1924) 
 

                                                                                                                        
http://www.nt-tv.eu/hu/%C8%99tiri/54-religie/1642-depuneri-de-coroane-la-
n%C4%83dlac,-%C3%AEn-cinstea-eroilor.html, accesat la data de 16 octombrie 2013, ora 
15, 25. 
9 Detalii despre viaţa şi activitatea lui Uroş Pătean vezi: Gabriela Adina Marco, Uroş 
Pătean – Un nădlăcan în Parlamentul ţării, în „Administraţie românească arădeană. Studii 
şi comunicări”, vol. IV, coordonatori Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Editura „Vasile Goldiş” 
University Press, Arad, 2012, pp. 316-325. Ca recunoaştere peste timp a activităţii lui Uroş 
Pătean, în cadrul Conferinţei Ştiinţifice organizată la Nădlac în 28 septembrie 2013 de către 
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Arad, s-au acordat participanţilor medalii cu chipul 
luptătorului pentru Unire nădlăcan. 
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Dacă mai sus am vorbit despre monumentele eroilor de origine 
română existente în Nădlac, nu trebuie să uităm că şi comunitatea slovacă 
din localitatea de pe malul Mureşului şi-a cinstit eroii căzuţi pe câmpurile de 
luptă în cele două conflagraţii mondiale prin ridicarea unui impunător 
monument. Acesta se găseşte lângă biserica de rit evanghelic lutheran din 
Nădlac, în dreptul altarului. Până în urmă cu câţiva ani în spatele 
monumentului se înălţa clădirea şcolii confesionale centrale a comunităţii 
slovace evanghelice. Pe monumentul eroilor slovaci se află câteva plăci de 
marmură albă pe care sunt gravate numele tuturor nădlăcanilor de origine 
slovacă căzuţi pe fronturile primului şi celui de-al doilea război mondial. Pe 
acestea se găsesc numele a un număr de 204 eroi căzuţi pe câmpurile de 
luptă ale primei conflagraţii mondiale şi a 62 de eroi care s-au jertfit în 
timpul celui de-al al doilea război mondial. În dreapta şi în stânga 
monumentului sunt aşezate reproduceri a două tunuri folosite în timpul celui 
de-al al doilea război mondial. 

 

 
 

Monumentul eroilor slovaci din Nădlac10 
 

                                                
10 În spate se vede clădirea şcolii confesionale de rit evanghelic lutheran, azi demolată. 
Fotografia a fost făcută în anul 2005. 
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În anul 2013, în calendarul evanghelic lutheran sărbătoarea Zilei 
Eroilor a coincis cu Ziua Europei (9 mai), manifestările organizate cu acest 
prilej fiind mai ample decât de obicei11. 

Monumentele eroilor, atât cele din Nădlac, cât şi cele din toate 
colţurile lumii, sunt menite să (re)amintească tuturor jertfele înaintaşilor 
noştri şi să ne facă să conştientizăm noi şi generaţiile viitoare că sacrificiul 
lor suprem nu a fost în zadar. 

                                                
11 Detalii de la sărbătoarea Zilei Eroilor din 9 mai 2013: http://www.nt-
tv.eu/ro/%C8%99tiri/cultural/1355-9-mai-celebrat-la-n%C4%83dlac.html, accesat la data 
de 16 octombrie 2013, ora 15, 50. 
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Masoneria - Vasile Goldiş, fondator al Lojei Masonice 
„Concordia” (Osszetartas) din Arad 

 
 

Puiu Emilian Valea, 
Societatea Numismatică Română – Secţia Arad 

 
 

Societăţile secrete au exercitat întotdeauna o fascinaţie aparte pentru 
marele public tocmai pentru că activitatea lor se desfăşura înafara privirii 
generale, după reguli proprii, care scăpau controlului public sau al statului. 
Dar nici o organizaţie de acest fel nu s-a bucurat de mai mult interes şi nici 
nu a generat mai multă mitologie ca masoneria. Asta pentru că vechimea ei 
se pierde în istorie, a fost răspândită pe tot mapamondul şi mai ales a avut o 
influenţă covârşitoare asupra unor evenimente cruciale din istoria omenirii 
sau a diferitelor popoare. 

 

 
 
Unii merg cu originile masoneriei până la Turnul Babel, în Egiptul 

antic sau în Roma imperială şi republicană. Dar primele informaţii cu 



 290

înţelesul actual al termenului ne parvin abia din secolulul al XVIII-lea când, 
în 1717, ia fiinţă „Marea Lojă Londoneză”, iar în 1720 se înfiinţează „Loja 
din Paris”. Din acest secol organizaţia secretă - în care intrau persoane 
indiferent de originile sociale, etnice, religioase fiind unite doar de idealuri 
comune - se întinde mai peste tot acolo unde găseşte terenul fertil. Pentru că 
încă de la începuturile moderne ale masoneriei sunt vehiculate ideile de 
libertate, de liberă circulaţie, de egalitate şi fraternitate etc. Este şi motivul 
pentru care în lojile masonice au intrat mulţi intelectuali care au promovat 
apoi peste frontiere ideile lor. Epoca luminilor îşi trage esenţa şi din ideile 
promovate de masoni, unele însuşite chiar şi de către monarhii aşa zişi 
luminaţi. 

În Ţările Române se pare că masoneria îşi găseşte loc fertil încă de la 
jumătatea secolului al XVIII-lea. Eteria care va provoca răscoala grecilor, la 
care se alătură mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu, este de esenţă 
masonică. Puţin mai târziu, la 1825, fraţii Golescu înfiinţează o societate 
paramasonică intitulată „Societatea Filarmonică”. Dar masoneria va fi 
implicată puternic în Revoluţia din 1848 prin liderii ei care, erau în 
majoritate masoni şi aici îi putem numi pe Vasile Alecsandri, Nicolae 
Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Eliade Rădulesu, Ion Ghica, Mihail 
Kogălniceanu, I. C. Brătianu, C. A. Rosseti. Mai târziu au devenit masoni şi 
Spiru Haret şi Titu Maiorescu, acesta din urmă a înfiinţat şi reviste literare 
precum „Junimea” care promovau idei masonice. La Bucureşti se spunea că 
„începi student, continui francmason, devii savant sau ministru şi termini 
călcat în picioare de mulţime sub formă de bulevard.” (Se făcea apropo la 
numele străzilor din Bucureşti). 

Masoneria a prins rădăcini puternice şi în Imperiul Habsburgic, mai 
târziu Austro-Ungar, un stat care „găzduia” numeroase popoare şi curente 
religioase. Astfel, încă din 1740 este atestată o lojă masonică la Bratislava 
iar în 1784 este înfiinţată o Lojă provincială a Transilvaniei, sub auspiciile 
Marii Loji din Viena. Masoneria a fost interzisă în 1794 dar după 
declanşarea Revoluţiei de la 1848 este înfiinţată la Budapesta „Loja Kossuth 
Lajos”, în zorii celei mai desăvârşite lumini. Activitatea masoneriei se 
extinde apoi, lojile nou înfiinţate aderând la altele similare din vestul 
Europei. În 1871 „Marele Orient al Franţei” a constituit Marele Orient al 
Ungariei”, pentru ca la 21 martie 1886 „Marea Lojă Simbolică a Ungariei” 
şi „Marele Orient al Ungariei” să fuzioneze sub numele de „Marea Lojă 
Simbolică a Ungariei”. 

Desigur că nici Aradul, oraş aflat în plină expansiune economică şi 
demografică, nu a rămas înafara acestui fenomen, prin urmare în 1870 a luat 
fiinţă „Loja Szechenyi”. Numai că această lojă se va desfiinţa în 18 iunie 
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1881, dar în iunie 1888 şapte dintre foştii ei membri au hotărât să înfiinţaze 
o nouă lojă la Arad pe care au denumit-o „Concordia”, în maghiară 
„Osszetartas”, care se va afla sub obedienţa Marii Loji Simbolice a 
Ungariei. Prezenţi la întâlnire au fost: Institoris Kalman, Bing Ede, Kristory 
Ianos, Maday Matyas, Lukacsy Miklos şi alţii, neapărând nici un nume 
românesc în actul redactat. Dar noi deţinem dovada irefutabilă că din 
această lojă a făcut parte şi Vasile Goldiş, lider al mişcării naţionale 
româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. El nu a fost singurul român 
pentru că în organizaţiile masonice transilvănene se aflau membri de toate 
naţionalităţile, de diferite convingeri religioase şi orientări culturale şi 
politice, uneori divergente, motiv pentru care au existat şi numeroase critici 
la adresa lor, mai ales că nu li se cunoştea în amănunt activitatea. Într-
adevăr caracterul ezoteric al masoneriei şi aspiraţiile idealiste au provocat 
multă ostilitate. Dar revenind la Vasile Goldiş precizăm că în posesia 
subsemnatului se află o „Medalie de asiduitate”, foarte, foarte rară, care a 
aparţinut lui Vasile Goldiş, fapt pentru care credem că acesta a ţinut ca în 
timpul vieţii să ţină sub mare secret activitatea lui ca mason. Medalia este 
un „însemn de lojă”, simbolizând Steaua lui David, alcătuită din două 
triunghiuri echilaterale emailate în roşu şi albastru, între colţuri având 
flăcări, cu un medalion central hexagonal având legenda incizată. Pe aversul 
medaliei atribuite lui Vasile Goldiş este înscris „OSSZETARTAS”/ 
ARAD/semn de lojă / 1888. Medalia este din metal aurit cu email, 55 x 70 
mm. Ţin să menţionez ca un fapt deosebit că lucrările lojei se desfăşurau în 
limbile maghiară şi română, în Rit Ioanit, lucru dovedit prin piesele bătute 
(în maghiară şi română) pe care le deţin. Cea în limba maghiară atribuită lui 
Vasile Goldiş şi cea în limba română (vezi fotografiile în anexă) care a 
aparţinut dr. Brutus Păcurar, medic în Arad. 

Loja şi-a ridicat propriul templu (în stil grecesc), însemnele 
masonice fiind vizibile pe terenul cumpărat de la fosta Şcoală de Arte şi 
Meserii (astăzi Liceul Industrial nr. 1 „Aurel Vlaicu), clădirea există şi 
astăzi, fiind încorporată în actualul Liceu Industrial – vis-a-vis de de 
Colegiul Pedagogic din Strada Dragalina.  

Loja Concordia (cu 116 membri) era a doua Lojă din Transilvania ca 
număr de membri, după loja „Unio” din Cluj care avea in 1914, 152 
membri. În anul 1930 s-a inaugurat primul muzeu masonic din România, în 
Arad, denumit „COLLECTIO MASONICA”. În anul 1937 Loja 
„Concordia” îşi încetează activitatea, împreună cu Lojile „România Mare” 
şi „Horea”, la cererea centralei de la Bucureşti. Muzeul COLLECTIO 
MASONICA a ajuns după război la Anton Triest, un mare colecţionar 
arădean. 
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Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul  
secolului al XX-lea 
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Rezumat 

Acest studiu prezintă câteva aspecte generale privind agricultura 
comitatului Arad, la începutul secolului al XX-lea. Aceste aspecte vizează 
cadrul agricol general al comitatului Arad, parte a zonei de câmpie, una 
dintre cele mai productive din întreg imperiul dualist. Structura social-
economică a lumii comitatului Arad la începutul secolului trecut era clădită 
în jurul binomului moşier-ţăran. Comitatul Arad era împărţit în mari 
domenii moşiereşti, lucrate de către ţăranii fără pământ sau cu pământ puţin. 
 
Cuvinte cheie: comitatul Arad, moşieri, ţărani, agricultură, structură social-
economică. 
 
 

Prin studiul de faţă ne propunem să prezentăm câteva aspecte privind 
agricultura comitatului Arad la începutul secolului al XX-lea. La baza 
acestui studiu se află documente edite şi inedite publicate deopotrivă în 
România şi Ungaria. Un loc aparte îl ocupă studiile, cărţile şi bibliografia 
consultată la Universitatea din Pécs (Ungaria) în timpul mobilităţii 
internaţionale, precum şi documentele inedite ale Arhivelor Naţionale ale 
României, Serviciul Judeţean Arad.  

Din punct de vedere geografic, comitatul Aradului cuprindea o serie 
de particularităţi, care o făceau una dintre cele mai importante areale 
agricole din Imperiul Austro-Ungar. El făcea parte alături de alte comitate, 
din regiunea denumită Alföld, adică şes, câmpie. Personalitatea geografică a 
comitatului este marcată de existenţa unui mediu propice practicării 
agriculturii. Regiunea de câmpie a comitatului cuprindea aproximativ 45% 
din suprafaţa totală. Celelalte forme de relief aveau următoarea pondere: 
relief de luncă 20%, dealuri şi piemonturi-15%, munţi-20%1. Altitudinea 

                                                
1  Arhivele Naţionale ale României-Serviciul Judeţean Arad, fond Camera Agricolă a 
Judeţului Arad., dos. 1/1939, f. 2. 
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scade de la est (Muntele Găina 1484 m) la vest (Câmpia Cermei, Arad, 
Crişului Alb, etc). 

Factorii climatici determină existenţa pe teritoriul comitatului Arad, 
a unui climat temperat continental moderat cu influenţe oceanice. Regimul 
temperaturii (valori medii anuale de aproximativ 10 grade celsius), regimul 
precipitaţiilor (valori medii cuprinse între 577 mm/an şi 1200 mm/an), 
regimul eolian, regimul hidrografic (principalele bazine hidrografice din 
comitat sunt: Crişul Negru, Crişul Alb şi Mureş) 2 , toate favorizează 
dezvoltarea în bune condiţii a culturilor agricole. Un rol important în 
irigarea anumitor terenuri agricole din comitat, l-a avut Canalul Morilor, o 
ingeniozitate hidrografică izvorâtă din Crişul Alb 3 . O influenţă pozitivă 
asupra agriculturii o are şi pedologia, respectiv structura internă şi calitatea 
solurilor. Din acest punct de vedere, comitatul Arad a avut soluri de primă 
mână, cernoziomuri bogate în humus, cu mai multe variante, care asigură o 
productivitate agricolă ridicată 4 . Geografia în general, cu toate 
componentele sale, şi-a pus amprenta asupra evoluţiei şi dezvoltării generale 
a comitatului Arad5. 

Economic vorbind6, zona Aradului s-a dezvoltat puternic în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, în toate sectoarele de activitate: industrie, 
agricultură, comerţ, servicii, etc. Această dezvoltare economică a fost 
posibilă datorită racordării comitatului Arad si a zonelor înconjurătoare la 
sistemul imperial de infrastructură feroviară şi rutieră. Reţelele feroviare 
străbăteau zona Aradului până în inima Apusenilor, la Brad, dar şi pe valea 
Mureşului, spre centrul Transilvaniei, spre Ungaria ori spre Timişoara7.            

Din punct de vedere agricol, comitatul Arad, a fost unul dintre cele 
mai importante comitate ale monarhiei austro-ungare, idee surprinsă şi de 
                                                
2  Sorin Stănculescu, Constantin Diaconu, Râurile României, monografie hidrologică, 
Bucureşti, Institutul de metrologie şi hidrologie, 1971. 
3 Dragoş Aurel, Istoricul Canalului morilor palatinul József al Crişului Alb din comitatul 
Arad, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2011. 
4 Pentru mai multe detalii privind geografia Aradului vezi Institutul de Geografie, România, 
calitatea solurilor şi reţeaua electrică de transport, Atlas geografic, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2004. 
5  Octavian Mândruţ, Elena Grămescu, Aurelian Ardelean, „Rolul condiţiilor fizico-
geografice în evoluţia populaţiei şi aşezărilor umane din judeţul Arad”, în Ziridava, nr. X, 
Arad, 1978, p.175-188. 
6  Pentru situaţia economică a întregului Imperiu austro-Ungar, vezi Lucian Dronca, 
Observaţii privind situaţia economică a Imperiului Austro-Ungar (sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), în A.I.I.A. A.D.Xenopol, nr. XXXIX-XL, 2002-
2003, Iaşi, Ed. Academiei Române. 
7 Aradul, permanenţă în istoria patriei, coord.  Muzeul Judeţean Arad, 1978 (în continuare: 
Aradul....), p. 307-308. 
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documentele de arhivă8. În anul 1912 comitatele Arad şi Torontal se aflau în 
fruntea Transilvaniei la producţia de porumb. Profesoara Nagy Marianna de 
la Universitatea din Pécs, arată prin cercetările sale că acest comitat era 
printre cele mai importante regiuni ale Ungariei din punct de vedere agricol, 
la începutul secolului XX. Această concluzie reiese luând în considerare 
parametrii precum: suprafaţa totală cultivată, producţia la diferite culturi: 
porumb, grâu, plante industriale, producţia la hectar, utilizarea braţelor de 
muncă la cultivarea pământului, şeptelul 9 , etc. În perioada 1906-1910, 
suprafaţa totală cultivată în comitatul Arad a fost de 550182 iugăre, din 
care: 475732 iugăre teren arabil, 62490 iugăre fâneţe, 11960 iugăre viţă de 
vie10. Se cultivau mai ales cereale: porumb, grâu, ovăz, orz-276215 iugăre, 
cartofi-4068 iugăre, diverse legume-2925 iugăre, plante industriale-11498 
iugăre, nutreţ şi furaje-34482 iugăre11. Agricultura practicată în comitat, la 
începutul secolului al XX-lea era atât intensivă, cât şi extensivă. Astfel, de 
la un an la altul se constată creşteri ale valorilor de producţie şi ale 
suprafeţelor cultivate. Un rol deosebit de important îl avea gunoirea 
terenurilor, practicată mai ales pe domeniile marilor proprietari de pământ.              
În ceea ce priveşte evoluţia şeptelului în perioada discutată, prezentăm 
statistica de mai jos: 

 
Anul Cai Boi Oi  Capre   Porci  
1911 60189 124721 112316 19231 164592 

            
Dintr-o altă perspectivă, Câmpia Aradului, ca de altfel întreg 

imperiul austro-ungar, apărea la începutul secolului al XX-lea, ca un  
conglomerat de unităţi agricole foarte distincte. Pe de o parte, era marea 
proprietate, întinsă pe mii şi zeci de mii de hectare, iar pe de altă parte era 
mica proprietate, ţărănească, aflată adesea la stadiul de subzistenţă. Binomul 
agricultură domenială-agricultură ţărănească apare prezentat în antiteză.  

Comitatul Arad s-a raliat la sistemul imperial de organizare socială a 
lumii rurale, cu anumite particularităţi ce ţin de specificul zonei. În 
enciclopedia „Hungarian etnography and floklore” apărută la Budapesta în 

                                                
8 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Arad, fond Camera Agricolă a Judeţului Arad, dos. 
1/1939, f. 3 (în continuare: A.N.-S.J.Ar., fond C.A.J.A.). 
9 Pentru mai multe detalii despre agricultura din Ungaria la începutul secolului al XX-lea, 
vezi Nagy Marianna, A magyar mezőgazdaság regionális szerkete a 20. század elején, 
(Structura regională a agriculturii maghiare la începutul secolului al XX-lea, teză de 
doctorat) Condolat Kiadó, Budapest, 2003. 
10 Ibidem, p. 1. 
11 Ibidem. 
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anul 1984, se discută despre „classes and social strata in the hungarian 
villages”. Analiza scoate în evidenţă faptul că satele aveau o organizare 
socială-tip, în frunte cu nobilii. Aceştia erau cei mai înstăriţi oameni, 
cultivând moşii întinse pe sute sau mii de hectare. Conacul sau locuinţa lor 
se afla în cadrul domeniului funciar. Ei dispuneau de inventar agricol dar şi 
de mâna de lucru a ţăranilor săraci. Standardul de viaţă era mult superior 
celorlalte categorii sociale din localitate. Urma apoi aşa-numita „the village 
intelligentsia” constituită din: preoţi, învăţători, cantori bisericeşti, notari, 
funcţionari de stat, etc. Aceştia aveau un lot de pământ pe care îl lucrau 
adesea cu ajutorul ţăranilor. În plus, faţă de aceştia, „the village 
intelligentsia” primeau un salariu din partea statului. Ultima categorie 
socială analizată este ţărănimea, divizată în trei categorii, în funcţie de 
suprafaţa de pământ deţinută: the poor peasants, 1-5 hectare, the middle 
peasants, 5-15 hectare şi the rich peasants-peste 15 hectare12. Cu un inventar 
agricol rudimentar, aceştia trebuiau să găsească surse alternative de venit 
din meşteşuguri, comerţ, transporturi, munca cu ziua, etc.  

În acest context, în comitatul Arad, majoritatea latifundiarilor aveau 
titluri de principi, conţi, baroni, consolidându-şi  domeniile în timp, inclusiv 
prin colonizările care au avut loc după 1870. Astfel au fost aduşi ţărani 
maghiari, înfiinţându-se  sate noi ca: Satu-Nou, Ţipari, sau lărgindu-se altele 
deja existente, ca Ghioroc sau Cermei13 . Deşi alcătuiau o pătură subţire 
numeric, moşierii aveau o pondere politico-economică însemnată în cadrul 
comitatului şi chiar a imperiului. Printre marii proprietari ai comitatului 
Arad la începutul secolului al XX-lea s-au numărat: familia Wenckheim cu 
mii de hectare la Sebiş (Cristina) şi Chişineu Criş (Iosif), arhiducele 
Friederich de Habsburg, care avea o moşie întinsă la Chişineu Criş, familia 
baronilor Solymossy la Ineu, Ioan Harkany la Hălmagiu, Iuliu Karolyi la 
Macea, principesa Maria Liechtenstein la Radna, familia Bohuş la Siria, etc. 
Unele dintre aceste familii aveau o adevărată istorie în spatele lor, ajungând 
în comitatul Arad datorită prestării unor servicii militare, politico-
administrative, etc14. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea majoritatea 
latifundiilor din comitatul Arad au trecut la o organizare de tip capitalist. 
Condiţiile de export, lipsa de credit şi capital comercial împiedicau în mare 

                                                
12 *** Hungarian etnography and folklore, Ivan Balasa, Gyula Ortutay, Budapest, Corvina 
Kiadó, 1984, p. 74-76. Vezi şi *** Agrárvilág magyarországon (1848-2002), Argumentum 
Kiadó. Magyar Mezőgazdasági múzeum, 2003. 
13 Somogyi Gyula, Arad szabad királyi város és Arad vámegye leirása (Descrierea oraşului 
liber regesc Arad şi a comitatului Arad) Arad, 1913, p. 136, 214, 221. 
14  Pentru mai multe detalii vezi Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és 
nemzékrendi táblákkal, I-XII, Pest, 1857-1865, Pótlékkötet, 1868. 
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măsură dezvoltarea unei pieţe interne stabile15. Această mare proprietate a 
fost supusă la sfârşitul secolului al XIX-lea unui dublu proces de 
dezagregare: pe cale succesorală şi prin vânzări succesive către elemente 
mai înstărite care dispuneau de capital16.   

Datele din tabelul de mai jos reflectă repartiţia inegală şi 
disproporţionată a proprietăţii agricole din zona Aradului, în jurul anului 
190017: 

 
Repartiţia pământului Numărul gospodăriilor Totalul proprietăţii Teren arabil 
1. sub 1 iugăr fără teren 
arabil 

11581 3775 - 

2. sub 1 iugăr cu teren 
arabil 

7986 3999 2588 

3. de la 1-5 iugăre 18856 55873 41120 
4. de la 5-10 iugăre  11492 83620 65535 
5. de la 10-20 iugăre 5870 81023 66213 
6. de la 20-50 iugăre 2813 83690 72164 
7. de la 50-100 iugăre 573 38588 31728 
8. de la 100-200 iugăre 160 21484 17253 
9. de la 200-500 iugăre 111 34434 24707 
10. de la 500-1000 iugăre 50 35992 17223 
11. peste 1000 iugăre 91 352094 88011 
Total  59583 794572 426542 

 
Urmărind tabelul de mai sus, putem trage mai multe concluzii. 

Astfel, în jurul anului 1900 existau în comitatul Aradului aproximativ 60000 
de gospodării agricole. Constatăm faptul că Aradul avea un număr mare de 
gospodării cu peste 1000 de iugăre teren agricol (91). Marile gospodării 
moşiereşti stăpâneau 352094 iugăre, adică 44,3% din întreaga suprafaţa 
agricolă, în timp ce gospodăriile care aveau până la 5 iugăre (38423), 
stăpâneau 63647 iugăre, aproximativ 8% din suprafaţa comitatului. 
Concentrarea unei părţi însemnate a solului arădean în posesia moşierilor, 
avea drept rezultat, lipsa de pământ pentru ţărani. Marile domenii funciare 
foloseau mâna de lucru a ţăranilor sărăciţi, pentru muncile agricole de peste 

                                                
15  Vezi Gaál Jenö, Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági es 
közmuvelodési állapotának leirása (Descrierea situaţiei economice, administrative şi 
culturale a comitatului Arad şi a oraşului liber regesc Arad), Arad, 1898, p.120-160. 
16 Ştefan Pascu, CC Giurescu, I. Kovacs, L. Vajda, „Unele aspecte ale problemei agrare în 
Monarhia Austro-Ungară la începutul secolului al XX-lea”, în  Destrămarea Monarhiei 
Austro-Ungare 1900-1918, Bucureşti, 1964, p. 23. 
17 Ion Enescu şi Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul din punct de 
vedere agricol, cultural şi economic, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1915, p. 33. 



 297

an. De asemenea, existau 19567 gospodării care aveau o suprafaţă de sub 1 
iugăr. Practic, aceste gospodării aveau un loc de casă, plus o mică grădină, 
în cel mai fericit caz. Economic vorbind, aceste gospodării erau nerentabile 
iar ţăranii lucrau pe marile proprietăţi pentru a-şi câştiga existenţa. O situaţie 
mai bună o cunoşteau gospodăriile cuprinse între 1-5 iugăre, în număr de 
18856. Pe lângă casă, aceste gospodării aveau câteva iugăre pentru diferite 
culturi: porumb, cartofi, legume, etc. Astfel de gospodării aveau de obicei şi 
inventar agricol şi animale: 2 porci, o vacă, oi, gâşte, găini, etc. Cu toate 
acestea, nici aceste gospodării nu erau viabile din punct de vedere 
economic, ţăranii fiind nevoiţi să găsească surse alternative de venit. Din 
această cauză, o mare parte a contingentelor rurale arădene trăiau la limita 
subzistenţei, depinzând direct de bunăvoinţă moşierului, pe a cărui 
proprietate munceau. 

Lumea rurală arădeană a cunoscut convulsii sociale la cumpăna 
secolelor XIX şi XX, generate de situaţia dificilă în care se găseau ţăranii18. 
Aşa-numitele „greve de seceriş” erau la ordinea zilei în anii 1903-1904, 
arătând nemulţumirea muncitorilor agricoli. La Curtici, Şepreuş, Pil, Tauţ 
dar şi în alte localităţi arădene au avut loc o serie de revolte ţărăneşti, 
expresie a stării generalizate de sărăcie şi nemulţumire a acestora. Istoricul 
Ignác Romsics consemnează momente de revoltă în aceiaşi perioadă la 
Oroshaza, Békéscsaba, Battonya 19 , în imediată apropriere a comitatului 
Arad. Agitaţiile rurale din  comitatul Arad erau semnul unei degringolade a 
sistemul agricol semifeudal.  Nu de puţine ori a fost necesară intervenţia 
armată pentru a linişti spiritele inflamate. 

Iată, aşadar, cadrul general în care a evoluat agricultura în părţile 
Aradului, la începutul secolului al XX-lea. 
 
 
 
 
 

                                                
18  Otto Greffner, “Miscări cu caracter social-agrar în fostul comitat Arad la sfârşitul 
secolului al XIX-lea”, în Ziridava, nr. II, Arad, 1968, p. 29-45; Nicolae Roşuţ, “Revolta 
ţănească de la Şepreuş din anul 1903”, în Ziridava, nr. XII, Arad, p. 281-291.  
19  Ignác Romsics, Hungary in the twentieth century (Ungaria în secolul al XX-lea), 
Budapesta, Corvina Osiris, 1999, p. 62. 



 298

Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias 
Berthelot (1918) 

 
 

Alin Spânu, 
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti 

 
 

The memorial of people from Banat for general Henri Mathias 
Berthelot  (1918) 

At the end of the First World War, Banat was occupied by the 
Serbian Army, an army that was not very kind with the Romanian people. 
They were reported fights, penalties, deportations, all to unite the Banat 
with Serbia. The Romanian    people from Banat sent a memorial to General 
H. M. Berthelot, in which they described the abuses and they asked to help 
them to unite with Romania. 
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În urma referatului nr. 650 din 29 octombrie 1918 elaborat de Secţia 
Informaţii, Marele Stat Major a aprobat înfiinţarea Serviciului de Informaţii 
Politice şi Propagandă, a cărui activitatea s-a desfăşurat, cu precădere, în 
Transilvania şi Bucovina. Noua structură a fost încredinţată căpitanului 
Octavian Codru Tăslăuanu 1 , unul dintre patrioţii ardeleni care au s-au 
dedicat cu trup şi suflet unirii cu România. 

                                                
1 Octavian Codru Tăslăuanu (n. 1 februarie 1876, Bilbor – 23 octombrie 1942, București), 
literat, a condus revista „Luceafărul” împreună cu Octavian Goga, apoi a fost încorporat în 
armata austro-ungară (1915), cu care a participat la lupte în Galiția. A dezertat în România 
și s-a înrolat voluntar în armata română. A fost șeful Biroului Informații al Diviziei 7 
Infanterie (octombrie-decembrie 1916) și al Corpului 4 Armată (ianuarie –decembrie 
1917). După război s-a înscris în Liga Poporului, fiind ministrul Industriei și Comerțului, 
apoi al Comerțului, în guvernul Alexandru Averescu (1920-1921). A  fost căsătorit cu 
Adelina Olteanu și cu Fatma Sturdza, cu care a avut o fată, Dafina, aceasta fiind mama lui 
Gelu Voican-Voiculescu. Tăslăuanu este considerat unul dintre primii romancieri de război, 
el publicându-și experiențele de pe frontul galițian înainte de intrarea României în război 
(Hora obuzelor, scene și icoane din război, București, 1916). Mai multe despre viața și 
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La finalul anului 1918 situaţia cea mai dificilă a românilor se 
înregistra în Banat, unde foştii aliaţi – sârbii – au ocupat regiunea şi se 
comportau cel puţin la fel de urât ca şi predecesorii lor, ungurii. Pentru o 
imagine reală şi obţinerea unor dovezi ale samavolniciilor la adresa 
românilor, şeful Serviciului de Informaţii Politice şi Propagandă a dispus ca 
agenţii acoperiţi cu indicativele numerice 32, 39 şi 46 să efectueze trasee de 
documentare şi observare directă prin care să confirme/infirme datele 
existente. 

Datele furnizate de agenţii de informaţii 32 şi 46 au fost introduse în 
Buletinul de Informaţii din 3 ianuarie 1919, care au confirmat că trupele 
sârbe au continuat „cu aceeaşi vehemenţă atrocităţile”2  asupra populaţiei 
române şi au dat ca exemplu bătaia administrată tuturor bărbaţilor din 
comuna Nadăş sub pretextul stricăciunilor provocate în zilele Unirii cu 
România. Preotul Bartolomeu din comuna Vraminţ a fost bătut „crunt”3 
pentru că a sfinţit tricolorul românesc, învăţătorul din comuna Petrilova a 
primit ordin să predea copiilor români în limba sârbă, iar dr. Cornel Ţeicu 
din Oraviţa, redactorul revistei „Ţara”, a fost obligat să se refugieze la Sibiu 
pentru a nu fi arestat. Un număr de 23 de intelectuali români din Cenad, 
Câlnic, Jidovin, Şeica-Mare, Sarafolea, Oraviţa şi Serebenţi au fost arestaţi 
şi întemniţaţi la Belgrad, în cazarma Regimentului 12 Infanterie, pentru că 
au participat la Adunarea de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918 şi au 
arborat steagul naţional în localităţi. La nivel de zvon, a circulat informaţia 
că sârbii aveau intenţia să oprească lucrul la fabricile din Reşiţa şi Anina 
pentru a demonta utilajele şi a le transporta în Serbia.  

O lună mai târziu, în Buletinul de Informaţii elaborat pe baza datelor 
expediate de agenţii 39 şi 46 s-a concluzionat că „cele mai mari mizerii”4 le 
îndură populaţia românească din zona Reşiţa – Bocşa – Oraviţa – Seaca-
Montană – Iam, unde administraţia locală ungară şi armata sârbă au aplicat 
metode de intimidare şi teroare. Ţăranii au fost spoliaţi de bani, fie pentru 
cauze fictive, fie pentru a scăpa de arestare şi deportare, fie pentru pretinse 
daune produse unor persoane sau societăţi maghiare. Numai comuna 
Socolari din plasa Iam a plătit un milion de coroane, iar un singur ţăran a 

                                                                                                                        
activitatea sa, în: Octavian C. Tăsluanu, Spovedanii (ediție îngrijită de Gelu Voican-
Voiculescu), Editura Minerva, București, 1976; Idem, Din vârtejul războiului vol. I-III 
(ediție îngrijită de Gelu Voican-Voiculescu), Editura Rao, București, 2001; Ilie Șandru, Pe 
urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2012.  
2  Arhivele Militare Române (în continuare: AMR), fond Marele Cartier General (în 
continuare: MCG), dosar 2895, f. 136. 
3 Ibidem, f. 36.  
4 Ibidem, f. 80. 
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fost obligat să plătească 40.000 de coroane pentru o cantitate de lemne care 
nu valora mai mult de 1.000 de coroane. 

Ziarele româneşti au fost interzise, atât tipărirea cât şi distribuţia 
celor aduse din afara regiunii, cu excepţia cotidianului „Înainte” din 
Timişoara, care a criticat situaţia din România şi a promovat o politică 
antidinastică. Sediul redacţiei a fost documentat ca un loc de întâlnire pentru 
adepţii ideilor social-bolşevice. Trupa de teatru ungar din Timişoara a fost 
înlocuită cu una sârbă, a fost înfiinţat un inspectorat minier pentru regiunea 
Caraş-Severin, un inspector sârb a verificat didactic şi administrativ şcolile 
româneşti, iar militarii sârbi din regiune „iau în râs” 5  ştirile despre 
evacuarea Banatului. Nu în ultimul rând, românii erau desconsideraţi în 
ansamblu, fiind numiţi în mod „consecvent”6 ţigani. Abuzurile au continuat 
prin arestări de români, trimişi la închisoare tocmai la Belgrad şi bătăi „până 
la sânge”7 aplicate, în special, intelectualilor din mediul rural sub pretexte 
din cele mai diverse. În comuna Dognecea populaţia germană a denunţat 
autorităţilor militare sârbe că românii ar avea arme ascunse. Deşi la 
percheziţii nu s-a găsit nimic, ofiţerul care a condus acţiunea a cerut 
soldaţilor să-i bată pe ţărani. Bătaia a fost „atât de straşnică”8 încât soldaţii, 
la un moment dat, au refuzat să continue. La Bocşa, „celebrul”9 locotenent 
Mişici a organizat un spectacol în seara de Crăciun, obligând românii să 
presteze un program naţional sârb, sub  ameninţarea cu deportarea la 
Elbasan.  

Societatea sud-ungară a căilor ferate, sub pretextul unor pagube de 
masă lemnoasă, a impus prin militarii sârbi „biruri grele”10 asupra populaţiei 
locale. Conform analizei elaborate de Serviciul de Informaţii Politice şi 
Propagandă această societate, care a reprezentat până în 1918 „cea mai 
mizerabilă unealtă politică în mâna tuturor guvernelor maghiare şi un greu 
jug economic”11, a încercat să se răzbune asupra celor care au visat şi au 
acţionat pentru a înfăptui România Mare. În mod deosebit activitatea firmei 
s-a dovedit „duşmănoasă şi păgubitoare”12 pentru toţi cetăţenii români din 
Banat. Prin reintegrarea administraţiei ungare au revenit în funcţiile deţinute 

                                                
5 Ibidem, f. 79. 
6 Ibidem, f. 70. 
7 Ibidem, f. 79. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, f. 80. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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toţi notarii alungaţi de români, care au iniţiat acţiuni de răzbunare13. La 
polul opus s-a situat minoritatea şvabă din Banat care s-a arătat favorabilă 
alipirii la România. Motivul principal a fost antipatia faţă de sârbi, 
consideraţi „nemuncitori, luxoşi şi, în genere, decadenţi”14, dar şi bogăţiile 
subsolului, care le ofereau multiple posibilităţi de exprimare economică.  

Nemulţumirile populaţiei româneşti care s-a văzut, din nou, la 
cheremul funcţionarilor imperiali şi asuprită de armata sârbă au fost aduse la 
cunoştinţa aliaţilor prin „Memoriul românilor din cele trei departamente 
(comitate) bănăţene: Caraş-Severin, Timiş şi Torontal către domnul general 
Berthelot, în chestia abuzurilor comise de trupele de ocupaţie sârbeşti 
contra populaţiei române din Banat” (Anexă), adresat aceluia care se 
dovedise un prieten al României, generalul Henri Mathias Berthelot 15 . 
Acesta s-a remarcat în reorganizarea armatei române (1916-1917) şi în 
susţinerea cauzei româneşti pe lângă guvernul francez. Trupele sale au 
trecut, primele, Dunărea (noiembrie 1918), participând la eliberarea 
României de sub ocupaţia Puterilor Centrale. Cel mai probabil memoriul i-a 
fost înmânat generalului francez la 29 decembrie 1918, în timp ce se afla în 
vizită la Arad, fiind cazat la hotelul Crucea Albă. Generalul a constatat 
personal situaţia dificilă a românilor din regiune, mai ales că în timpul 
vizitei a avut loc un incident provocat de maghiari, care au deschis focul 
asupra automobilului în care se afla, asupra Episcopiei şi asupra masei de 
români veniţi să-l omagieze pe oaspete16. Drept urmare, generalul Berthelot 

                                                
13 Pe larg despre asemenea acte antiromâneşti ale funcţionarilor unguri, în Ibidem, f. 80-82. 
14 Ibidem, f. 80. 
15 Henri Mathias Berthelot (n. 7 decembrie 1861, Feurs - d. 28 ianuarie 1931, Paris), 
general francez. A absolvit Şcoala Militară St. Cyr (1883), după care a activat în Algeria. 
Din 1907 şi-a desfăşurat activitatea în Statul Major General, subşef al Marelui Stat Major 
(1913-1914), comandantul trupelor de rezervă din regiunea Soissons (1914-1915), al 
Diviziei 53 infanterie rezervă (1915), al Corpului 32 Armată (1915-1916). Din 22 
septembrie 1916 a fost numit şeful misiunii militare franceze în România, până la 17 mai 
1918, după care a fost trimis în SUA (5 iulie 1918). A revenit pe front la comanda Armatei 
a 5-a (7 octombrie 1918). Pentru mai multe detalii privind activitatea sa a se consulta: 
Dumitru Preda (coord.), Neculai Moghior, Tiberiu Velter, Berthelot şi România, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997; Generalul H. M. Berthelot 80 de ani după Misiunea 
Franceză în România 15-16 octombrie 1996, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996; 
Jean-Noel Grandhomme, Le général Berthelot et l`action de la France en Roumanie et en 
Russie méridionale (1916-1918), Vincennes, SHAT, 1999; General Henri Berthelot, Jurnal 
şi Corespondenţă 1916-1919 (traducere din limba franceză de Oltiţa Cântec), Presa 
Universitară Clujeană, 2000. 
16 Pentru mai multe detalii, a se consulta : Horia Medeleanu, Aradul între mit şi adevăr 
istoric, Editurile Concordia și Flacăra Roșie, Arad, 2010, p. 143-149.  
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a dispus ca unităţi franceze să preia controlul ordinii şi disciplinei în 
regiune, până la stabilirea definitivă a graniţelor, care se negociau la Paris. 

Printr-o formulare plastică, semnatarii memoriului au arătat că, în 
pofida unei lupte comune cu sârbii împotriva oprimării austro-ungare până 
în 1918, după aceea „arma lor s-a prefăcut aici în prietena duşmanilor ei şi a 
duşmanilor noştri de ieri şi în duşmana noastră de astăzi”17. Materialul nu a 
omis nici reacţiile populaţiei româneşti care, sătulă de teroare şi nedreptăţi, a 
început să-şi facă singură dreptate. Astfel, în comuna Vermeş, judeţul 
Caraş-Severin, într-o duminică, locuitorii l-au ucis cu pietre pe locotenentul 
Joţo Georgevici care, cu prilejul unei cercetări efectuate în interesul unei 
familii de evrei din Timişoara, „a maltratat pe săteni”18 cu cele mai josnice 
şi barbare metode. Autorii petiţiei au cerut înlocuirea trupelor sârbe cu cele 
ale Antantei, în vederea manifestării libere a opiniilor şi exercitării 
drepturilor recunoscute legal.  

Ulterior, într-un amplu material analitic al Secţiei Informaţii, un 
capitol a fost intitulat „Abuzurile comise de trupele sârbeşti”. Acesta 
cuprinde o sinteză a materialelor anterioare, cu adăugirile de rigoare şi 
evidenţiază tendinţa sârbilor de a stăpâni întreg Banatul, sens în care 
terorizează populaţia română, maltratează şi arestează intelectualii, pe cei 
care au participat la Adunarea de la Alba-Iulia, au promovat ataşamentul 
faţă de regele Ferdinand sau au arborat tricolorul. Spre exemplu, preotul 
militar Axente Țăran din Hunedoara, aflat în vizită la Vârşeţ, a fost arestat 
pentru că „purta tricolorul românesc la pălărie”19. Un alt preot, Frăţilă din 
Glimboca, „a pomenit”20 la liturghie de regele Ferdinand şi drept pedeapsă a 
fost pălmuit de locotenentul Sveici, fost calfă de zidar.  

Analizele întocmite de analiştii aflaţi în subordinea căpitanului 
Tăslăuanu au stat la baza unor decizii politico-militare prin care Banatul a 
rămas, în mare parte, României. Reglementarea situaţiei dintre România şi 
Regatul Sârbo-Croato-Sloven pe tema Banatului s-a produs la masa 
tratativelor de la Paris, care s-au finalizat cu semnarea unui act bilateral, la 
13 iunie 1919, prin care a fost stabilită frontiera dintre cele două state21. 

 
 
 

                                                
17 AMR, fond MCG, dosar 2950, f. 29. 
18 Ibidem, f. 31. 
19 Ibidem, dosar 2895, f. 79. 
20 Ibidem, f. 80. 
21  Mai multe despre revenirea Banatului la România, în: Teodor Pocol, Instaurarea 
administraţiei româneşti în Banat, în revista Clio, an VIII, nr. 3/2008, p. 34 şi urm. 
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Anexa 
Memoriul românilor din cele trei departamente (comitate) bănăţene: Caraş-

Severin, Timiş şi Torontal către domnul general Berthelot, în chestia 
abuzurilor comise de trupele de ocupaţie sârbeşti contra populaţiei române 

din Banat 
Domnule general, 

Deplângem soarta care a făcut ca noi, românii bănăţeni, să fim 
nevoiţi a Vă adresa azi, în zile de generală prăznuire a tuturor neamurilor 
eliberate şi, deci, şi a neamului nostru, pe lângă cuvinte de nespusă bucurie 
şi cuvinte de durere şi profundă întristare. 

„Timişeana” care alături de celelalte provincii româneşti V-a salutat 
eliberată de pe arcurile sub care v-aţi făcut intrarea triumfală în capitala 
tuturor românilor, numai puţine zile a putut gusta binefacerile eliberării sale 
naţionale. 

Armata sârbească, trimisă de Puterile Aliate să fie apărătoarea 
acestei eliberări câştigate cu atâta vărsare de sânge, acea armată, care a fost 
primită de populaţia românească a Banatului, după cum ea însăşi Vă poate 
mărturisi, cu toate manifestaţiile unei prietenii sincere - cu flori, în urale şi 
cântece de bucurie - a devenit, o spunem cu prea multă durere, din 
apărătoarea acelei libertăţi în oprimatoarea ei. Este nespus de trist pentru noi 
şi pentru fraţii noştri sârbi, tovarăşi până ieri de suferinţă şi de lupte şi 
pentru bunele noastre intenţii de a întreţine cu ei cele mai prieteneşti relaţii, 
a fi nevoiţi să constatăm că arma lor s-a prefăcut aici în prietena duşmanilor 
ei şi a duşmanilor noştri de ieri şi în duşmana noastră de astăzi. 

Privind Banatul cu toată zdrobitoarea lui majoritate românească – 
800.000 de români din populaţia de 1,5 milioane – şi pe lângă toată 
minoritatea sârbească, de abia 260 – 280.000, ca pământ sârbesc, definitiv 
încorporat la Serbia Mare. 

Armata sârbească: 
1. A suprimat pentru românii bănăţeni toate atribuţiile libertăţii 

naţionale, orice manifestaţie a conştiinţei naţionale româneşti ca păcate 
săvârşite împotriva ideii Serbiei Mari, pe care le pedepseşte cu bătaie, 
închisoare şi deportări în Serbia. Am prezentat la timpul său d-lui ministru 
al Franţei la Bucureşti şi prin guvernul român către Comandamentul Suprem 
al Armatei din Orient, un memoriu în care am arătat cazuri concrete, cu 
indicarea persoanelor, locului şi timpului, de abuzurile nenumărate săvârşite 
de armata sârbă sub acest raport. De această dată ne mărginim a adăuga doar 
atât: situaţia nu s-a schimbat întru nimic. 

a) bătăile şi arestările curg înainte; 
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b) românii bănăţeni deportaţi la Belgrad, pe lângă toate intervenţiile 
făcute, sunt şi astăzi acolo sau poate chiar în Albania; 

c) se continuă intimidarea şi răzleţirea rândurilor noastre, s-au format 
liste negre, pe care sunt trecuţi toţi fruntaşii noştri din aceste ţinuturi. 
Aceeaşi fruntaşi sunt mereu ţinuţi sub supraveghere şi împiedicaţi de a lua 
contactul între sine şi cu poporul. Consiliile noastre au fost desfiinţate, pe 
când cele sârbe, maghiare şi germane continuă a exista; 

d) au fost oprite orice manifestaţii externe de bucurie naţională. Este 
interzisă arborarea drapelului românesc, pe când, de pildă, pe edificiul 
primăriei din oraşul Timişoara fâlfâie drapelele sârb şi ungar; 

e) ziarele româneşti nu mai intră în Banat. Asupra ţăranilor români, 
care ar citi ziare româneşti căzute în mâna lor din întâmplare, se dezlănţuie 
toată furia soldaţilor sârbi, exprimându-se în batjocuri, bătăi şi arestări.  

f) prin ordinul care interzice tuturor bărbaţilor sub etatea de 42 ani 
ieşirea de pe teritoriul celor trei judeţe bănăţene, ni se ia şi posibilitatea de a 
mai aduce la cunoştinţa organelor conducătoare ale neamului nostru, 
nedreptăţile ce le îndurăm. 800.000 de români suntem astfel tăiaţi din trupul 
neamului nostru şi lăsaţi pradă capriciilor altor neamuri, neavând nicio 
autoritate constituită care să ne apere împotriva lor. 

2. Aceeaşi armată sârbă a introdus unde numai a putut atribuţiile 
statului sârb, ca administraţie şi poliţie, cerând – ca suprem postulat al 
suveranităţii aceluiaşi stat – prin ordin scris, până şi preoţilor noştri din cele 
mai curate ţinuturi româneşti, pomenirea la liturghii la M. S. regelui Petru al 
Serbiei. 

3. În acelaşi timp, în tendinţa de a câştiga pentru ideea Serbiei Mari 
populaţia germană, maghiară şi evreiască, aceeaşi armată este plină de cea 
mai desăvârşită curtoazie faţă de această populaţie. Această curtoazie şi-o 
manifestă: 

a) în contactul personal, la conveniri şi petreceri în localuri publice 
unde se pot vedea aproape zilnic ofiţeri sârbi, până şi colonei, chefuind cu 
elemente duşmane nouă, în cântece şi jocuri neaoşe maghiare; 

b) în presa sârbă, care profesează deschis alianţă sârbo-maghiară; 
c) prin reintroducerea la sate, în oficiu, a membrilor administraţiei 

maghiare, alungaţi de poporul nostru cu ocazia revoluţiei care a avut loc 
înainte de intrarea armatei sârbe în Banat, ca zbiri ai fostei puteri de stat, de 
pe urma cărora suferise atât de mult. Reabilitarea acestor elemente, în locul 
cărora poporul îşi aşezase organele sale de încredere, restabilind prin ele cea 
mai perfectă ordine în comune, este cea mai evidentă sfidare a mult 
încercatului nostru neam; 
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d) cu ocazia revoluţiei, tot înainte de venirea trupelor sârbe, poporul 
nostru a alungat din sate pe toţi cârciumarii şi negustorii, pe toate slugile 
fostei stăpâniri maghiare, care pe timpul dominaţiei acesteia şi mai ales a 
războiului mondial, erau unelte de asuprire în mâna stăpânitorilor şi 
pângăritorii cinstei familiale a soldaţilor plecaţi să moară pe front, 
cauzându-le în unele locuri şi pagube materiale. Toţi aceşti pedepsiţi pentru 
crimele lor au cerut asistenţă armatei sârbe întru pedepsirea făptuitorilor şi 
luarea de despăgubiri pentru daunele îndurate. Armata sârbă, care n-a intrat 
în Banat ca să răzbune pe asupritorii de odinioară ai poporului nostru, mai 
ales pentru fapte săvârşite împotriva lor înainte de venirea ei, tot în tendinţa 
de a câştiga pentru sine pe străini, s-a pus la dispoziţia acestora, care acum 
au găsit ocazia cea mai bună pentru răzbunări din cele mai josnice împotriva 
poporului nostru. Cu ajutorul armatelor sârbe ei făcut să se înstăpânească 
cea mai cumplită teroare asupra satelor noastre. Cu ocazia cercetărilor ce se 
fac la sate în favoarea lor, oamenii între care, bineînţeles, şi nevinovaţi sunt 
bătuţi până la sânge şi arestaţi, ba sunt chiar cazuri în care armata sârbă a 
pus biruri pe satele româneşti pentru despăgubirea celor prădaţi. 

Este de mirat oare, dacă între asemenea împrejurări s-a putut 
întâmpla cazul dureros ca poporul să ucidă cu pietre, duminica, în ziua 
mare, chiar la uşa sfintei biserici, în comuna curat românească Vermeş, 
judeţul Caraş-Severin, pe locotenentul sârb Joţo Georgevici, care cu prilejul 
cercetărilor făcute în interesul unei familii evreieşti din Timişoara, cu 
asistenţă armată, vreo câteva zile de-a rândul a maltratat pe săteni, bătându-i 
şi insultându-i. Cine cunoaşte firea blândă şi îndelunga răbdare a poporului 
nostru va înţelege teroarea sub care a ajuns să trăiască, dacă este nevoit să-şi 
facă singur dreptate. Împotriva numitei comune s-a trimis acum armată de 
pedepsire, populaţia speriată şi-a luat lumea în cap, cei rămaşi şi prinşi, 
auzim, fără a avea posibilitatea controlului, au fost decimaţi. 

Împiedicat de armata sârbă în exercitarea celor mai sfinte drepturi 
ale sale, naţionale, prins în contra voinţei sale la jugul aspiraţiilor Serbiei 
Mari, batjocorit şi maltratat de dragul străinilor, poporul român din Banat 
ridică protest solemn împotriva ocupaţiei sârbe şi Vă roagă, domnule 
general, ca să faceţi tot ce Vă stă în putinţă ca armata sârbă să fie scoasă de 
aici şi înlocuită cu soldaţi al Înţelegerii care să-i dea posibilitatea, în 
marginile ordinii şi ale legii, să-şi manifeste liber voinţa şi să-şi croiască 
liber viitorul. 

Dacă aceasta nu se va întâmpla, conducătorii acestui popor nu mai 
pot răspunde de urmările inevitabile ale nenorocitei situaţii ce i s-a creat. Ei 
ar vedea cu durere rupându-se pentru totdeauna bunele relaţii care trebuie să 
existe între poporul nostru şi poporul sârb, în interesul bine priceput şi al 
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unuia, şi al altuia. Chiar în interesul superior al menţinerii acestor relaţii ei 
se roagă ca să le fie ascultată dorinţa şi sunt siguri că le va fi ascultată de 
Acela care a învăţat să cunoască şi să iubească până la lacrimi poporul 
nostru, fiul Franţei, care după ce a făurit, odinioară, Unirea Principatelor 
româneşti, a vărsat acum, în acest năprasnic război, pentru şi alături de noi, 
pe pământ românesc, cel mai nobil sânge întru înfăptuirea unităţii celei mari 
a întregului nostru neam, pentru a putea fi şi mai mult decât a fost în trecut 
santinelă neadormită a civilizaţiei latine în Orientul Europei. 

Să trăiţi domnule general! 
 

(Arhivele Militare Române, fond Marele Cartier General, dosar 2950, f. 29-
31) 
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Gheorghe Popa de Teiuş 
precursor al Marii Uniri – 1918 

(fragment) 
  

 
Aurel Dragoş,  

       Bârsa, 2013 
 
 

 Personalitatea lui Gheorghe Popa de Teiuş se comensurează pe 
realităţile social-politice din Transilvania acelor ani şi a celor ce vor urma. 
Multe dintre ideile sale se vor materializa după moartea sa, la numai 43 de 
ani. Este vârsta la care experienţa acumulată în administraţia imperiului, 
capacităţile sale intelectuale, puterea de muncă, celeritatea în analiza tuturor 
problemelor şi a hotărârilor ce trebuiau să primească un răspuns, se 
cuantifică în aprecierea şi măreţia personalităţii lui Gheorghe Popa de Teiuş. 
 Dacă viaţa i-ar mai fi dat cel puţin un deceniu de trăire la poalele 
dealurilor piemontane ale munţilor Zărandului, piedestalul istoric al 
personalităţii lui Gheorghe Popa de Teiuş, ar fi fost  mai mult decât o 
lumină, un far al istoriei noastre. 
 Ca funcţionar public a slujit statul de pe poziţia şi rangul pe care îl 
ocupa, dar a promovat cu multă modestie şi inteligenţă, interesele naţiunii 
române. Fiecare nouă sarcină (funcţie) dusă la bun sfârşit, a fost încă un ram 
adăugat personalităţii sale. 
 A fost întâi de toate român şi apoi funcţionar cesaro-crăiesc. A avut 
harul şi darul de a eluda – fără a supăra – politica de intransigenţă faţă de 
orice năzuinţă de emancipare politică, culturală şi de libertăţi sociale, 
manifestată de naţiunile stăpânite, pe care le promova guvernul de la Viena. 
 „Iubit de cei mulţi, respectat de duşmani, aşa a trecut prin viaţă 
Gheorghe Popa de Teiuş. Faptele sale se răsfrâng, deopotrivă asupra istoriei 
Aradului şi a Transilvaniei însăşi, ceea ce îi dau dreptul la cinstirea şi 
aducerea noastră aminte”1. 
 Vâlvătăile focului vieţii i-au frânt prea devreme aripile, dar au rămas 
faptele, contemporanii şi nu numai, l-au considerat “cea mai mare 
personalitate după Andrei Şaguna”. 

                                                        
1 George Manea, Ziridava, vol. X, Arad, 1978, p. 520. 
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 De pe biroul său nu lipsea Balanţa Justiţiei, pentru a-i aminti mereu 
că trebuie să judece cu dreptate şi îngăduinţă pentru toate naţionalităţile 
conlocuitoare. 
 György, Géorgy, George, Gheorghe Popa de Teiuş, a luptat întreaga 
viaţă pentru emanciparea naţională, respectarea principiului egalei 
îndreptăţiri politice şi naţionale, fără să uite locul şi semenii de unde a 
plecat. 
 Gheorghe Popa de Teiuş s-a născut în anul 1824 la 6 februarie în 
localitatea Galşa, din podgoria Aradului, ca “nobil de Teiuş”. Nu voi relua 
biografia acestei personalităţi, pentru că o veţi regăsi – republicată – la final 
de comentariu2. 
 Gheorghe Popa de Teiuş vede lumina zilei într-o perioadă de apogeu 
a regimului feudal agrar în cele două comitate Aradul şi Zărandul (până la 
Hălmagiu), readuse în graniţele fostei Ungarii în 1715, de Carol al III-lea ca 
rege al Ungariei – Carol al VI-lea (1712-1740) ca împărat al Austriei.  
Aceste modificări teritoriale satisfăceau dorinţa grofilor unguri de a stăpâni 
vechile „Părţi Ungurene”. Prin această măsură pământul şi oamenii celor 
două comitate sunt trecute în domeniul erarial, împăratul fiind cel care le 
hotăra soarta. 
 Austria intră într-un conflict armat de durată (1795-1815) cu Franţa. 
Visteria statului austriac se goleşte, în consecinţă singurul mod de a face 
rost de bani, era scoaterea la vânzare a domeniilor erariale. 
 Să vedem care au fost domnii de pământ care, prin indigenare, au 
primit titluri nobiliare în urma cumpărării unor domenii întinse, (şi) au 
răspuns de destinele comitatului Arad. Cu unii Gheorghe Popa de Teiuş a 
lucrat în mod direct, iar cu alţii s-a confruntat în alegerile parlamentare şi nu 
numai. 
 Familia Bohus - ramura de Arad - a primit în 1755 scrisoare cu 
blazon de la împărăteasa Maria Teresa, şi astfel cetăţeanul Bohus Lászlo 
devine baronul Bohus Lászlo. Familia Bohus a primit în stăpânire domeniul 
de la Şiria, unde a construit un castel. Astăzi adăposteşte muzeul memorial 
Ioan Slavici. În aprilie 1861 nepotul lui Lászlo Bohus, J. Bohus nobil 
(baron) de Şiria, va pierde locul de deputat dietal în favoarea lui Gheorghe 
Popa de Teiuş. 
 O altă familie cu care Gheorghe Popa de Teiuş va conlucra sau chiar 
va colabora, atât în perioada 1854-1857, când a fost transferat la Ineu, ca 

                                                        
2 Traian Terebenţiu, Gheorghe Popa de Teiuş 1824-1867, Imprimeria judeţului Arad SA.  
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prim pretor-judecător, şi ceva mai târziu, când va ocupa funcţia de comite 
suprem al Aradului, este familia Atzél. 
 Înainte de a cumpăra domeniul Ineului, familia poartă numele de 
Stahl, care în traducere înseamnă oţel, atât în germană cât şi în maghiară. 
Ştefan (Istvan) Stahl, se mută în 1798 la moşia de la Şagu, primită în danie. 
El a îndeplinit mai multe funcţii în aparatul administrativ al regatului 
maghiar până la acea dată: sfetnic judecător, consilier regal şi sfetnic secret 
intern. 
 În august 1803, Atzél Ştefan (Istvan), cumpără de la erariu pentru 
suma de 270.429 florini domeniul Ineului cu satele: Şicula, Mocrea şi 
Iermata3. Pentru serviciile aduse coroanei regale – în funcţiile avute - 
familia va fi înnobilată purtând şi cognumele de Ineuan: baronul Ştefan 
Atzél de Ineu. Ajuns la Ineu ca proprietar şi stăpân al domeniului, 
construieşte castelul de la Ineu, cu aproximaţie pe locul unde astăzi 
funcţioneză Şcoala generală cu clasele I-VIII Ineu, şi casa de la curte de la 
Şicula (Atzél haza). 
 În 1808 va prelua Gurba cu o moşie de 90.000 holde şi a renovat 
pivniţa de la Mocrea, construită de Rakóczy I la 1636. Moare în 1815 iulie 
25 la castelul de la Ineu. Familia Atzél Ştefan a avut patru băieţi: Antal, 
Iosif, Alexandru şi Ioan. 
 Antal Atzél ajunge consilier regal, deputat de Arad în Dietă şi 
locţiitor de comite în Bekes. 
 Iosif Atzél alege cariera militară, urcă până la gradul de căpitan al 
armatei imperiale şi posesor al Ordinului Vladimir. 
 Alexandru  Atzél s-a ocupat numai cu moşia de la Ineu. 
 Ioan (Janus) Atzél va locui împreună cu familia la casa de la curte de 
la Şicula. A intrat în administraţia imperială, ocupând pentru început funcţia 
de comandor al jandarmilor din comitatul Arad, pentru ca în perioada 1848-
1852 să ocupe funcţia de comisar chesaro-crăiesc. Moare în 1852. Ioan 
Atzél are ca urmaşi doi băieţi şi trei fete. Pe noi ne interesează cel de al II-
lea fiu, (Péter) Petru Atzél (1836-1901), care urcă treptele ierarhice ale 
administraţiei comitatului Arad, până la rangul de prefect şi comite al 
Aradului. El se va întâlni cu Gheorghe Popa de Teiuş în perioada când 
ocupă funcţia de notar onorific al Comitatului şi apoi în calitatea de primar 
al Aradului4. 

                                                        
3 Aradul permanenţă  în istoria Patriei, Arad, 1978, p. 175. 
4 A. Dragoş, Istoricul Canalul Morilor Palatinul Iózsef al Crişului Alb din Comitatul Arad, 
„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2011, p. 22. 
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 Am insistat asupra familiei Atzél, întrucât patru dintre membrii ei, 
au ajuns să ocupe cele mai onorante funcţii în administraţia comitatului 
Arad. 
 Baron de Landsee, Dietrich Iózsef (1780-1855), cumpără în 1822 de 
la erariu domeniul Pîncota cu satele: Caporal Alexa, Seleuş, Cighirel; 
domeniul Măderat cu satele: Mîsca, Agriş, Almaş şi Arăneag. În 1824, 
cumpără tot de la erariu – prin împuternicire – la o licitaţie cu strigare, 
domeniul Buteni, Chisindia şi Apateu. Suprafaţa domeniilor depăşea 70.000 
jugăre cadastrale. Tranzacţia este întabulată la 7 mai 1825. Baronul Dietrich 
Iózsef primeşte indigenatul maghiar în 1827. 
 Un alt feud medieval, care cumpără din fondul erarial în 1824 iulie 
19 moşia de la Aldeşti – Voivodeni, este cetăţeanul Thomas Kardetter din 
Pesta, fiind înnobilat în 1831 cu numele de Álgyáy. 
 Aceste tranzacţii cu averile statului erau frecvente în imperiul 
habsburgic. Prin donaţii sau vânzări ale domeniilor Erariului, se cumpăra 
bună-voinţa acestor domni de pământ deveniţi bogaţi peste noapte şi foarte 
influenţi. Mai mult, regatul ungar îi înnobila pe domnii de pământ care 
făcuseră avere pentru că reprezentau un punct de sprijin, un aliat puternic în 
promovarea politicii sale. 
 Nu putea lipsi din acest expozeu, Arhiducele  Iózsef de Habsburg, 
devenit Palatin al regatului Ungariei la vârsta de 20 de ani (1796), şi va 
rămâne în această demnitate până la moarte. 

Iózsef Anton Ioan de Habsburg de Lorena (1776-1847) a fost fiul 
împăratului Leopold al II-lea şi fratele împăratului Francisc I. În 1817 
primeşte cu titlu de donaţie opidumurile Şiclău şi Chişineu, împreună cu 
satele Zerindul Mare, Pădureni şi Otlaca. În 1822, pentru suma de 100.000 
florini, primeşte satele: Nădab, Şimand, Sintea, Adea, Iermata Neagră şi 
pusta Bánkuta. În 1825 mai primeşte satele Cintei şi Mişca, iar în 1827 
pusta Kiskakuci. 

Palatinul Iósef a fost pentru comitatul (judeţul) Arad, personajul 
providenţial, în numele şi cu aprobarea căruia s-au făcut amenajările 
hidrotehnice din judeţul Arad. Cea mai mare realizare hidrotehnică care i-a 
purtat numele, este şi va rămâne (sper) Canalul Morilor (1833-1840) o 
realizare Unicat, Emblemă a judeţului Arad5. 

Este adevărat că Palatinul Iósef avea interese economice în a spijini 
construcţia Canalului Morilor, deoarece pe domeniul arhiducal s-au ridicat 
două mori: la Şiclău şi Nădab-Şimand. Important de menţionat este interesul 

                                                        
5 Ibidem. 
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şi atenţia acordată acestui ram industrial al morăritului. În 1834 la solicitarea 
palatinului, a luat fiinţă „Camera Morilor”, care era sub directa coordonare a 
Palatinului. Morile construite pe linia Canalului erau mai mult decât mori, 
erau unităţi de producţie integrate, precursoare ale I.M.M.-urilor de astăzi. 

El a modernizat domeniul din zona Chişineului, din care făceau parte 
comunele Chişineu Criş, Şiclău, Grăniceri, Zerind, Pădureni, Nădab, Sintea 
Mare, Cintei, Mişca, Iermata Neagră şi pustele din apropiere, cuprinzând 
peste 140.000 jug. cad. Arhiducele a reorganizat proprietatea şi a instalat o 
crescătorie modernă de oi de rasă; a introdus creşterea vitelor de rasă 
Siementhal şi a porcilor de rasă Mangaliţa. La muncile agricole s-au folosit 
maşini care au mărit productivitatea de cereale. Prin anexarea teritoriilor 
iobăgeşti, ţăranii trebuiau să presteze 90.000 zile de robotă, efectuând 
lucrări de canalizare şi îndiguire. Animalele crescute pe domeniu erau 
vândute unor negustori din Ungaria, Austria şi Germania, iar lâna era 
vândută la Pesta şi Praga6. 

Gheorghe Popa de Teiuş va lua contact în mod direct sau indirect cu 
aceşti domni de pământ, cunoscându-le activitatea prin însăşi natura 
funcţiilor administrative pe care le-a îndeplinit. 

Încerc să proiectez coordonatele frământărilor istorice ale naţiunilor 
din imperiu şi realităţile sociale, pe firmamentul cărora, apariţia unei 
personalităţi de talia lui Gheorghe Popa de Teiuş, nu a fost deloc 
întâmplătoare. 

Moţii lui Horea s-au răsculat pentru libertate şi drepturi. Mişcarea 
intelectualităţii din Transilvania sub titulatura de Şcoala Ardeleană, au cerut 
ferm, demn şi răspicat, dreptul de egalitate a naţiunii române în raport cu 
celelalte naţiuni din imperiu, dreptul de a avea şcoli în limba română, 
dreptul la promovarea culturii române. 

Doleanţele şi obiectivele revoluţiei din 1848-1849 au reiterat 
drepturi egale pentru cetăţenii patriei, fără deosebire de naţionalitate şi 
unirea provinciilor româneşti cu România. 

Intelectualitatea Transilvană n-a încetat să militeze pentru drepturile 
şi libertăţile cerute, iar pentru punerea lor în practică, n-au pregetat să 
acţioneze din interiorul organismelor statale ca slujbaşi (funcţionari) sau 
aleşi dietali. 

În urma cutremurului resimţit de statul imperial, a fragilităţii statale 
în faţa unor mişcări revoluţionare de amploare a naţionalităţilor componente 

                                                        
6 Aradul permanenţă  în istoria Patriei, p. 176. 
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ale imperiului, cancelaria aulică a hotărât că este momentul modernizării 
statului, încercând trecerea de la feudalism la relaţiile şi realităţile 
capitalismului. Era foarte dificil de trecut la fapte, întrucât în marea lor 
majoritate, domnii de pământ, îşi vor vedea primejduite drepturile lor de 
stăpâni intangibili. 

Bătălia pentru câştigarea drepturilor politice şi naţionale se 
intensifică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Câştigarea acestor 
drepturi coroborate cu autonomia Transilvaniei, ar fi grăbit Unirea 
Transilvaniei cu România. 

Diploma senatului imperial din 20 octombrie 1860 legifera încetarea 
sistemului absolutist şi trecerea  spre un sistem constituţional de guvernare. 
Principatul Transilvaniei era încadrat – la acea vreme – în sistemul de 
guvernare absolutistă, pe când Maramureşul şi Crişana rămâneau părţi ale 
Ungariei7. 

Diploma imperială prevedea principiul reprezentării instituţiilor şi 
drepturilor istorico-feudale ale ţărilor şi provinciilor Imperiului. Fuseseră 
prevăzute o serie de reforme precum: egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, 
garantarea libertăţilor religioase, serviciul militar obligatoriu, obligativitatea 
de a plăti impozite, desfiinţarea vămilor, etc8. 

Această formulă de guvernare promova interesele burgheziei şi 
moştenirii naţiunilor mari, dezvoltatea din punct de vedere economic şi 
politic ale Imperiului Austriac, în dauna celorlalte naţiuni. Interesele 
naţionale române erau în mod vădit eludate. Românii erau de fapt despărţiţi 
din punct de vedere teritorial. 

În adunarea de la Alba Iulia din anul 1861, reprezentată prin 24 
maghiari, 8 români şi 8 saşi, a biruit conservatorismul feudal, majoritatea 
votând pentru încorporarea Transilvaniei la Ungaria. Acest vot nu a făcut 
altceva, decât să stopeze tendinţele liberale enunţate prin diploma Senatului 
imperial din 20 oct. 1860, conservatorismul feudal a învins încăodată. 

Deputaţii români erau numai în număr de 8 şi cu puncte de vedere 
diferite. Forţele erau şi aşa inegale. Cu astfel de comportamente – puncte de 
vedere – ne vom mai reîntâlni ceva mai încolo. 

Prin hotărârea Dietei de la Cluj din 1865, în care s-a votat „unirea” 
Transilvaniei cu Ungaria, interesele naţiunii române au fost sacrificate. 
Automonia Principatului fiind anulată, urma ca toate treburile şi interesele 
Transilvaniei să fie hotărâte în Dieta de la Pesta, începând cu 14 decembrie 

                                                        
7 George Manea, loc. cit., p. 519. 
8 Ibidem, p. 520. 
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1865. Românii din Ardeal n-au recunoscut „uniunea” Ardealului, „făcută 
pentru ei, fără de ei”. 

Bătălia dusă de intelectualitatea română – incluzându-i şi pe 
deputaţii români în Dieta din Pesta - protestele lor împotriva „uniunii” 
Transilvaniei cu Ungaria n-au avut sorţi de izbândă, dar au pus pe gânduri 
clasa dominantă şi Curtea Imperială de la Viena. Mai mult, pierderile 
suferite în războiul cu Prusia, nemulţumirile naţionalităţilor din imperiu, duc 
la coalizarea claselor dominante austriece şi ungare. Urmarea, apariţia 
dualismului Austro-Ungar. Monarhia dualistă este consfinţită, la 27 mai/8 
iunie 1867, prin încoronarea împăratului Francisc Iosif ca rege al Ungariei. 
 Legea nr. 44/1868, capitolul V, mai face un pas către supunerea 
totalitară a naţiunilor, prin lărgirea competenţelor diferitelor provincii, care 
dispun ca actele administraţiei locale (comunale) să fie scrise şi în limba 
oficioasă a statului9. Se dorea ştergerea până la anulare a dreptului sacru de 
naţionalitate, pentru că autorităţile administraţiei Comitatelor şi guvernele 
locale dispreţuiau limba popoarelor supuse. 
 În acele condiţii istorice, de mişcări ale naţiunilor ce formau 
imperiul austriac, de cedări de prerogative unei singure naţiuni, unde urmele 
atrocităţilor suferite de naţiunea română la înăbuşirea răscoalei de la 1848-
1849, de către armatele lui Kossuth, au brăzdat tragedii adânci în sufletele 
celor ce au trăit acele vremuri, dar şi în memoria generaţiilor viitoare. 
 Pe aceste coordonate tulburi ale memoriei paşoptiste, în 
administraţia comitatului Arad, îşi face intrarea Gheorghe Popa de Teiuş. 
 Absolvă studiile de drept la Oradea-Mare în 1846 – la numai 22 de 
ani – cu diploma de „Preclar„ (Preastrălucit), echivalentul din zilele noastre 
a calificativului de „Magda cum laude„. Ca student eminent şi-a completat 
cunoştinţele juridice în ultimii doi ani de studenţie, la cancelaria omului 
politic şi mare avocat, Emil Gojdu în Oradea. 
 Se reîntoarce la Arad în vara lui 1846, unde îşi deschide propriul 
birou de avocatură. Devine cunoscut şi apreciat în scurt timp, având o 
clientelă care provenea atât din păturile sărace, cât şi din cea elitistă a 
oraşului Arad. 
 În anul 1847, la 1 august, s-a cununat la Arad cu Alessandra 
Popovici, fiica lui Alecu Popovici, proprietar şi un prosper om de afaceri al 
Aradului. Naş la cununie i-a fost Ioan Popoviciu, advocat din Arad. Din 
păcate Alessandra a fost o fire bolnăvicioasă care în 1863 a decedat. 
Gheorghe Popa de Teiuş a rămas văduv şi fără urmaşi. Nu s-a mai 

                                                        
9 Ibidem, p. 115. 
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recăsătorit. 
 Bogata sa activitate profesională – ca avocat – caracterul lui integru, 
tenacitatea intelectualului rasat, l-au făcut cunoscut şi apreciat în forumurile 
conducătoare ale comitatului Arad şi nu numai. Era deja un nume pe buzele 
tuturor. 
 Nemulţumirea maselor sărace din toate teritoriile supuse Imperiului 
Habsburgic i-au dat de înţeles lui G. Popa, că vor urma mişcări de mase, care 
îşi vor cere drepturile. Închide biroul avocaţial şi acceptă funcţia de notar 
consistorial şi secretar la episcopia Aradului, angajat fără onorar de 
Episcopul Gherasim Raţ (15 iunie 1848 – 21 august 1849)10. În calitate de 
secretar al episcopiei i-a parte la Congresul bisericesc de la Chişineu Criş. 
Gheorghe Popa  a fost ales în comisia pentru învăţământ şi limba română, al 
cărei scop era sprijinirea învăţământului românesc şi cultivarea limbii 
române. La Congres s-a reiterat dorinţa de emancipare naţională a românilor 
arădeni, şi nu numai.  
 Furia represaliilor revoluţiei de la 1848-1849, nu l-a ocolit nici pe 
Gheorghe Popa de Teiuş, cu toată faima de avocat cunoscut şi foarte apreciat 
pe care o avea. 
 Trupele lui Kossuth, care aveau ordin să lichideze cetele de 
revoluţionari care mai desfăşurau lupte de rezistenţă, în special pe Valea 
Crişului Alb, ajung la Şiria. Populaţia se alarmează, iar zvonul ajunge 
repede şi în localitatea vecină, Galşa. Tatăl lui Gheorghe Popa de Teiuş, Ioan 
Popa, care era epitrop al bisericii din Galşa, a tras clopotele – într-o dungă – 
ca semn de primejdie, fiind cel mai cunoscut mod de alertare a populaţiei 
din aşezămintele rurale. Avangarda trupelor lui Kossuth au auzit big-band-ul 
clopotelor şi i-au raportat lui Kossuth. Cătanele ungureşti l-au prins, l-au 
legat, iar după 24 de ore, a fost dus în mijlocul localităţii Şiria şi lângă 
ograda baronului Bohus este împuşcat. În momentul execuţiei era legat la 
ochi, probabil pentru a nu vedea feţele criminalilor, şi a nu-i putea blestema 
înainte de a trece în lumea tăcuţilor. 
 Sfârşitul tragic al tatălui l-a marcat profund pe Gheorghe Popa de 
Teiuş, l-a rănit sufleteşte mult prea adânc, pentru a mai putea continua 
munca, dar nu i se dă răgazul necesar pentru a-şi plânge părintele pierdut în 
acele condiţii de represalii şi dispreţ. 
 În august 1849, este chemat de comisarul chesaro-crăiesc Ladislau 
Maileny, care i-a oferit postul de primpretor al localităţii Şimand, începând 

                                                        
10 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, fond Actele comitelui suprem, pachet 9, 
dosar 721/1855 (în continuare: S.J.A.N.). 
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cu data de 26 august. Avea orânduirea de la acea vreme sentimente de 
culpabilitate faţă de Gheorghe Popa de Teiuş, pentru tragedia suferită? Greu 
de răspuns. La numai 25 de ani era o personalitate despre care se vorbea în 
cercurile profesionale (juridice) şi politice dincolo de graniţele comitatului 
Arad. 
 „Judecătorul” îi încredinţează „condamnatului” o funcţie nu numai 
administrativă, dar şi de judecător al unei comune. Oare ce-o fi simţit, ce 
trăiri, ce bătălii s-or fi dat în sufletul lui Gheorghe Popa. Voi ce mi-aţi 
provocat tragedia îmi cereţi să vă slujesc? Voi ... eminenţa voastră baron 
Maileny, aveţi încrederea, certitudinea că voi sluji cu credinţă statul 
imperial? 
 Răspunsul baronului Maileny a fost DA. Am convingerea că vei 
judeca cu dreptate toate cazurile pe care le vei avea acum şi în viitor. Eşti 
tânăr şi ai viitorul înaintea ta. Îţi cunosc activitatea de avocat, onestitatea în 
relaţiile cu oamenii cât şi cu administraţia statului. Statul şi armata imperială 
nu pot fi judecate prin prisma acţiunilor unui om (Kossuth). 
 Discuţia o fi fost lungă şi rodnică. Baronul Ladislau Maileny – în 
mod cert – l-a asigurat de sprijinul său necondiţionat, indiferent de postul pe 
care îl va ocupa. Se pare că încrederea statuată între cele două personalităţi a 
fost rodnică. Viaţa şi funcţiile ocupate de Gheorghe Popa demonstrează că a 
fost o alegere fericită. 
 Convingerile baronului Maileny vor fi întărite şi susţinute de cele 
două rapoarte despre comportamentul şi activităţile lui Gheorghe Popa. 
Primul Certificat asupra purtării politice a lui Gheorghe Popa poartă data de 
29 aprilie 1850, şi are nr. de înregistrare 2589/1850. A fost eliberat de 
primarul oraşului Arad, Dominic Heim şi redactat în limba germană11. 
 Al doi-lea Certificat în limba maghiară eliberat de procurorul 
Vilmos Tarjányi în care se certifică purtarea loială a lui Gheorghe Popa faţă 
de casa domnitoare, în timpul evenimentelor de la 1848-1849 şi faptul că 
numitul nu a luat parte la nicio mişcare revoluţionară. Certificatul este datat 
5 dec. 185012. 
 Alegerea a făcut-o cu raţiunea. A preferat să lupte pentru naţiunea sa 
din interiorul administraţiei imperiale. Nu a trădat crez şi idealuri, oamenii 
şi credinţa, neamul şi limba. Calea aleasă l-a călăuzit până la ocuparea 
postului de consilier la cancelaria aulică Vieneză, cel mai important post 
ocupat vreodată de un român. 

                                                        
11 Idem, dosar nr. 2/1849, f. 5. 
12 Ibidem, f.13. 
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 Gheorghe Popa acceptă postul de primpretor de la Șimand, fiind 
începutul unui drum de realizări şi împliniri în administraţia imperială, 
având o contribuţie deosebită, iniţiative dar şi realizări pentru care a fost 
răsplătit. Frământările post-revoluţiei 1848-1849, dar mai ales tragediile 
rămase în urma înăbuşirii acesteia, puneau mari probleme administraţiei 
locale. Gheorghe Popa a avut înţelepciunea şi inteligenţa de a pune ordine în 
administraţia locală, dar mai ales de a câştiga încrederea locuitorilor, 
indiferent de naţionalitate. 
 Odată apele liniştite la Şimand, Gheorghe Popa este transferat la 
Cintei ca primpretor în 30 iunie 1852. Aici situaţia era şi mai gravă. 
Intransigenţa şi omenia lui au învins din nou răul, redând încrederea 
oamenilor. Cele două localităţi erau parte integrantă din domeniul 
arhiducelui Iosif (palatinul). 
 
   Gheorghe Popa de Teiuş la Ineu 
 
 La începutul anului 1854 aprilie 13, vine şi a treia provocare pentru 
Gheorghe Popa de Teiuş. Este transferat la provinţa (plasa) Ineu (Boroş 
Jenö), având calitatea de primpretor-judecător. 
 În primăvara aceluiaşi an, prin hotărârea din 22 aprilie Gheorghe 
Popa este decorat de însuşi împăratul Francisc Iosif cu Crucea de aur cu 
Coroană pentru merite: „întronarea ordinii şi respectul legilor”. ”Decoraţia - 
era cam rar atribuită - aur veritabil, după moartea celui decorat, urmaşii 
trebuiau (obligaţi) să o restituie pentru a nu ajunge pe mâinile samsarilor”13. 
Un alt document eliberat de Consiliul locotenenţial chezaro-crăiesc – 
despărţământul Oradea – poartă data de 28 iunie 1854, în care se arată că lui 
Gheorghe Popa, pretor de Ineu, i-a fost acordată crucea de merit cu coroană 
de aur. Gheorghe Popa a  mai fost evidenţiat în 1851 iulie 30, printr-un 
decret de la autoritatea de district Oradea, în care guvernatorul şef îi 
mulţumea pentru capacitatea în serviciu. 
 În orăşelul Ienopolea, cu o populaţie majoritar românească destul de 
numeroasă, Gheorghe Popa a desfăşurat o activitate febrilă în toate 
secţiunile administraţiei, necunoscută până atunci în plasa Ineu şi poate nici 
de atunci încoace14. 
 În primul rând s-a ocupat de eficientizarea administraţiei locale din 
plasa Ineu, dorind să o facă folositoare şi în slujba cetăţenilor. 

                                                        
13 Traian Terebenţiu, op. cit., p. 16. 
14 Ibidem, p. 15. 
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 A sprijinit administraţia locală prin numirea de notari români şi 
îndemnul de a folosi limba română atât în administraţie cât şi în şcolile 
confesionale. 
 Un deziderat al lui Gheorghe Popa de Teiuş a fost: înfiinţarea unui 
fond de pensii pentru notari încă din perioada când a fost primpretor-
judecător la Ineu. Acest lucru ar fi fost posibil fără intervenţia eremediadelor 
notarilor din judeţ. 
 A dus o muncă de educare a tinerilor – din plasa Ineu – care aveau 
vârsta încorporării, îndemnându-i să se prezinte la administraţie pentru a fi 
înrolaţi în armata imperială, întrucât satisfacerea serviciului militar devenise 
– prin lege – obligatoriu. În acest mod tinerii înrolaţi luau contact cu o altă 
„lume”, cu mentalitatea şi disciplina nemţească. Era un câştig educaţional 
atât pentru ei, cât şi pentru comunitatea în care se întorceau. 
 Localitatea Ineu devenise, după 1840, un punct nodal al drumurilor 
ce coborau de pe valea Crişului Alb din amonte, de pe toate văile de sub 
Munţii Codrului, de la Craiva prin Beliu şi localităţile direct aparţinătoare 
de comuna Ineu. 
 Populaţia numericeşte crescuse foarte mult. Problemele sociale se 
înmulţiseră, cadre medicale pregătite nu erau. Asistenţa medicală era 
prestată de moaşele comunale. 
 Realităţile din teren, pe care le găseşte Gheorghe Popa de Teiuş la 
instalarea în funcţia de primpretor-judecător al provinţei Ineu, erau multe şi 
greu de surmontat. 
 Ridicarea unei comune nici prea mare, dar nici lipsită de importanţă, 
având totuşi o istorie încărcată de evenimente, la rangul de centru de plasă 
(provinţă) – chiar dacă Ineul fusese opidum pe vremea stăpânirii otomane, şi 
chiar reşedinţa comitatului Zărand – prin noutăţile şi măsurile introduse în 
administraţia locală de eficientizare, măsurile luate în plan social, 
conştientizarea drepturilor românilor cucerite după revoluţia din 1848-1849, 
a însemnat o provocare şi o nouă dovadă a calităţilor excepţionale ale 
personalităţii lui Gheorghe Popa, totul dublat de o modestie cum numai la 
Oamenii de Seamă poţi găsi. 
 Ineul (ca opidum) a fost reşedinţa comitatului Zărandului din 1626 
până la 1741 (115 ani), după care a intrat în uitare, devenind o comună 
oarecare. 
 Odată cu începuturile construcţiei Canalului Morilor 1833-1840, 
Ineul se trezeşte la viaţă, lucrările la Canal cereau forţă de muncă, iar 
populaţia a început să prospere din punct de vedere economic. 
 La finalizarea lucrărilor la Canal, Prefectura Aradului consemna într-
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un raport că în Comitatul Arad, construcţia canalului a făcut să circule anual 
100.000 florinţi (aur). Volumul de lucrări la Canal s-a executat cu 320.000 
zile plătite şi 30.000 zile lucrătoare gratuite. Morile de pe linia Canalului 
trebuiau să aducă un venit echivalent cu 372.000 zile lucru pe an. 
 Morile odată puse în funcţiune au dus la dezvoltarea agriculturii, 
creşterea animalelor, intensificarea comerţului şi a meşteşugurilor anexe. 
Iată de ce Ineul a avut un boom economic, şi o creştere numerică a 
populaţiei. 

Printre priorităţile lui Gheorghe Popa – instalat în funcţia de 
primpretor-judecător - au fost construirea Spitalului Public din Ineu, 
concomitent cu înfiinţarea unui Cămin pentru oamenii  săraci şi fără 
adăpost. 
 Argumentul suprem a fost ocrotirea celor nevoiaşi (a bolnavilor) ce 
nu aveau putinţa de a merge la spitalul comitatens din Arad. Mai mult, căile 
de comunicaţii erau ca şi inexistente. Tot lui i se datorează construcţia 
drumului de la Ineu la Seleuş. Linia ferată Arad-Ineu nu exista la acea 
perioadă. Va fi introdusă ceva mai târziu, la 1877. 
 În demersul acţiunilor sociale şi umanitare, Gheorghe Popa a reuşit 
să-i ralieze în susţinerea acestui deziderat pe oamenii de bine, pe cei care 
aveau puterea financiară şi materială, dar şi primăriile aparţinătoare plasei 
Ineu. 
  Nu a fost uşor! Întotdeauna sunt voci contra. Cei care au clevetit, au 
adus în discuţie teama de îmbolnăvire a locuitorilor din Ineu, cum că, prin 
construcţia Spitalului pentru morboşi (bolnav), vezi doamne, virusul s-ar 
răspândi în localitate, iar pierderile umane ar fi mai mari.  
 În cele din urmă, chiar şi acele personaje care nu agreaseră ideea 
unui spital la Ineu, au ajuns să susţină financiar – prin donaţii – construcţia 
Căminului pentru săraci şi a Spitalului. 
 A fost ales „Comitetul de Ocrotire şi de Spital al cercului pretorial” 
Ineu. Pentru cei săraci şi fără posibilităţi de muncă, trebuia găsită o 
rezolvare rapidă şi durabilă. În acest sens, de la pretura Ineului s-a transmis 
o adresă primăriilor aparţinătoare ca din banii pentru amenzi şi din alte sume 
alocate din bugetele locale, parte să fie depuse la Comitetul de Ocrotire şi de 
Spital, care avea în componenţă 12 personalităţi. 
 Din rândul membrilor Comitetului s-au numit (ales), medicul Kreitel 
Keresztély ca administrator, Anyos Sándor notar de Şicula, responsabil cu 
achiziţiile de materiale, toate cu documente justificative. În funcţia de casier 
a fost numit Antal Pál, care în februarie 1855 lasă locul lui Krip János. 
 Medicul Kreitel, în calitate de administrator a cerut primăriilor din 
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plasă liste cu săracii care au nevoie de ajutor, pentru a putea stabilii măsurile 
ce trebuiau şi puteau fi luate spre a veni în sprijinul celor nevoiaşi. 
 Pretura Ineu organiza periodic baluri caritabile pentru străngerea de 
fonduri care să susţină cele două construcţii. 
 În raportul prezentat de Comitetul de ocrotire (socială) şi de spital al 
Cercului pretorial Ineu, redactat şi prezentat în august 1857, se descrie 
etapizat şi un inventar al lucrărilor şi materialelor folosite. 
 Până la demararea lucrărilor de construcţie a Spitalului Public Ineu, 
s-a trecut la  „Începutul îngrijirii săracilor”, conform paragraf nr. 1, uşa 
Căminului Săracilor s-a deschis în septembrie 1854. 
 Despărţământul Oradea, prin instituţia sanitară, în toamna anului 
1853, în urma unei epidemii de holeră, se adresează organelor sanitare din 
Arad pentru înfiinţarea urgentă de unităţi sanitare în combaterea holerei, 
care ulterioar să rămână spitale de plasă. Forul din Oradea transmitea în 15 
dec. 1853 o adresă instituţiilor sanitare din Arad, iar cele din Arad să ceară 
celor din judeţ o situaţie a persoanelor sărace şi fără posibilităţi. 
 Gheorge Popa era la curent cu aceste cereri transmise de la Oradea, 
şi a reuşit ca în cca. 8 luni căminul săracilor să fie funcţional. Prim-pretorul 
Ineului Gheorghe Popa de Teiuş bifa o primă realizare din punct de vedere 
al asistenţei sociale şi sanitare. 
 Pentru astfel de obiective statul de la acea vreme nu era angajat în 
mod distinct în asigurarea resurselor financiare – respectiv - a Spitalul 
Public din Ineu. 
 Gheorghe Popa a avut inteligenţa, diplomaţia şi tactul de a convinge 
oamenii potenţi ai locului să subscrie financiar la ridicarea Spitalului Public 
de Plasă Ineu. Familia Atzél, prin Otllik Ana, rămasă văduvă după moartea 
soţului, Alexandru Atzél, se va ocupa de opere caritabile. Ea va dona – 
probabil – cea mai mare sumă de bani, 2000 (două mii) florini, piatra şi 
materialul lemnos, pentru construcţia spitalului. 
 Am să enumăr doar câteva dintre persoanele locului care au donat 
diferite sume de bani:  

- Kabdebo Károly 200 fl 
- Atzél Istvan 500 fl 
- Atzél Lajos 500 fl 
- Katona Zsigmond – farmacist 40 fl 
- Sándor Zsigmond – înstărit Şicula 100 fl 
- Bucz Teodor 40 fl 
- Lászlo Mikloş – Bocsig 10 fl pe timp de 

10 ani 



 
 

320

- Simon  Gabor – avocat 10 fl pe timp de 10 
ani 

La cererea preturei Ineu, 17 primării au cumpărat obligaţiuni de 
credit în valoare de 14.000 florini. (paragraful nr. 8 din aportul de lucrări, 
fila 55). 
 Donaţiile erau depuse la caseria Comitetului de Ocrotire şi de Spital 
al Cercului pretorial Ineu. Toate cheltuielile şi donaţiile sunt specificate pe 
capitole în Raportul de lucrări. 
 Abia în anul 1893 sunt publicate Statutele de funcţionare şi 
reglementare a activităţilor Spitalului de Plasă Ineu, după modelul Statutelor 
Spitalului Comitatens Arad. Aceste statute trebuiau să corespundă 
documentelor emise de prefectura Arad. 
 Într-o lucrare ulterioară (aflată în lucru), mă voi apleca asupra 
Istoricului spitalului din Ineu. Spitalul fiind o unitate vie a trecut prin furtuni 
şi greutăţi. Au fost ani în care întrebarea: a mai exista?, dureroasă la nivelul 
sufletului şi fiinţei umane, punea în talere vieţile a mii de oameni din plasa 
Ineu. Spitalul şi-a continuat existenţa, în timp, s-au adăugat noi şi noi 
pavilioane pentru secţiile create, iar astăzi beneficiază de o construcţie nouă, 
modernă. 
 Gheorghe Popa de Teiuş a plecat pentru o nouă provocare – la 
Salonta – dar opera se apropia de finalizare. Spitalul devine funcţional în 
1859. Marele merit îi revine lui, pentru că a coagulat în jurul acestei idei 
toate forţele politice şi economice în realizarea unui deziderat. 
 În fond familial al lui Gheorghe Popa se găseşte o adresă – 18 
ianuarie 1863  – a Spitalului Ineu şi a Căminului de nevoiaşi, adresată lui 
Gheorghe Popa de Teiuş, judecător de tablă regală şi posesor al Crucii de 
merit al Coroanei de aur, în care este recunoscut şi certificat ca fondator al 
Spitalului Ineu15. În această scrisoare-adresă, i se cere un portret pentru a fi 
expus în Sala de Consiliu, unde trăieşte şi sufletul său (încă nu murise). 
Scrisoarea este semnată de vicedirector Pfeiffer Jozsef. 
 Gheorghe Popa de Teiuş, răspunde în 3 martie 1863 Spitalului din 
Ineu şi Căminului pentru săraci, în termeni foarte politicoşi amână trimiterea 
protretului, sub scuza foarte multor amabilităţi16.  
 Aşadar, în toamna anului 1857, se mai încheie o etapă în devenirea 
lui Gheorghe Popa, lăsând în urmă, realizări comensurabile şi astăzi. Este 
transferat la Salonta având aceeaşi calitate de primpretor-judecător. 

                                                        
15 S.J.A.N., loc. cit., dosar nr. 2/1849, f. 31. 
16 Ibidem, f. 32. 
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 Localitatea Salonta, ceva mai mare ca Ineul, se confrunta cu foarte 
multe şi mari probleme: teroarea, furtul, într-un cuvânt fărădelegea. 
Gheorghe Popa a fost un judecător care a avut de partea sa Balanţa dreptăţii. 
I-a condamnat pe făptaşii care se credeau deasupra legilor, ale căror acte de 
tâlhărie, vandalism, produceau panică în rândul locuitorilor din Salonta. Îi 
condamna chiar şi pe martorii care nu denunţau actele reprobabile de care 
aveau cunoştinţă. Cu vameşii care operau cu minciuna şi înşelăciunea era 
nemilos, mai ales în cazurile în care nu se prezentau la oficiul procesual. La 
despărţirea de colegii săi de la Salonta, aceştia s-au folosit de acest prilej şi 
în onoarea colegului şi şefului lor au organizat un banchet, surprinzându-l cu 
un cadou de mare preţ; un clondir de argint curat, pe dinlăuntru aurit, lucrat 
artistic purtând următoarea inscripţie: Întru amintirea reverinţei şi dragostei 
funcţionarilor din plasa, oraşul şi cercul Salonta, faţă de şeful şi 
conducătorul lor17. 
 Înainte de a ajunge la Oradea, în toamna anului 1859, Gheorghe 
Popa a fost trimis la Dobriţin (Debrecen) ca emisar împărătesc, punându-i-
se la dispoziţie puterea armată. Aici Kossuth înainte cu un deceniu detronase 
pe habsburgi şi se proclamase guvernator. Reformaţii au ţinut un Sinod 
general în Dobriţin, în biserica lor cea mare, spre a contracara măsurile 
volnice ale guvernului. 
 Gheorghe Popa s-a înţeles cu corifeii reformaţilor despre mersul 
consultărilor în Sinod şi despre conţinutul vorbirilor, i-a lăsat pe reformaţi să 
vorbească după plac, întru apărarea autonomiei lor, dar numai în mod 
obiectiv, fără de a ataca curtea împărătească şi fără să facă uz de puterea 
armată. 
 Gheorghe Popa a dat dovadă de mult tact şi diplomaţie, încât Sinodul 
general i-a mulţumit public pentru purtarea sa18. 
 La finele lui 1859 îl găsim la Tribunalul suprarevizoriu din Oradea 
Mare, în calitate de referent. Nu se cunosc date despre munca lui la 
Tribunalul din Oradea, ceea ce cunoaştem sunt insistenţele lui Gheorghe 
Popa, ca la Arad, să se deschidă o unitate de tablă. 
 Stăruinţele sale s-au materializat la începutul anului 1861 (ianuarie), 
când Gheorghe Popa se întoarce la Arad, în calitate de „suprarevizoriu” la 
Tribunalul din Arad, care tocmai s-a înfiinţat, iar meritele sale au fost 
incontestabile. 
 În baza legii electorale publicată în ianuarie 1861, se vor organiza 

                                                        
17 Traian Terebenţiu, op. cit., p. 19. 
18 Ibidem, p. 20. 
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alegerile pentru Dieta Ungariei, ce se dorea a se întruni la 2 aprilie 1861 la 
Buda. Legea votată şi publicată era aceeaşi din 1848, doar puţin modificată. 
 Gheorghe Popa candidează pentru un loc de deputat dietal în cercul 
electoral Șiria, unde îl avea contracandidat pe Ioan Bohus, nobil de Șiria. 
Gheorghe Popa este declarat câştigător fiind preferatul alegătorilor. 
 Chiar dacă convocarea dietei s-a stabilit pentru 2 aprilie 1861 la 
Buda, deschiderea parlamentului nu s-a mai ţinut în ziua fixată, ci abia pe 6 
aprilie la Buda, iar şedinţele Dietei s-au ţinut la Pesta, conform dorinţei 
maghiarilor. 
 Iată cum au fost reprezentaţi românii în corpurile legiuitoarea ale 
Ungariei: 

„În casa magnaţilor aveam pe Emanuil Gozsdu, comite-suprem în 
Caraş, Iosif Manu, comite-suprem în Maramureş şi Sigismund Popp, căpitan 
suprem în Cetatea-de-peatră (Chior). 

În dietă (cameră) aveam pe Gavriil Mihályi, George Manassi (pe 
atunci trecea de Român), Ioan Pap, protopopul Beiuşului, Vichente Bogdan, 
Ioan Mişici, Sigismund Popoviciu, Simeon Bica, protopop în Oradea-mare, 
şi George Jura. Mai târziu, după deschidere, au mai intrat în dietă următorii 
Români: Vichente Babeş, Vasile Butean, Ioan Faur, Aurel Maniu, Filip 
Pascu, George Popa, Iosif Pop, Aloiziu Vlad de Sĕlişte, Eutimiu Murgu şi 
Ioan Popoviciu-Desseanu. 

A mai fost ales Andreiu de Mocsonyi, în cercul electoral al 
Lugojului, dar’ cum ştim, Mocsonyi a renunţat la mandat, alegȇndu-se în 
locul seu deputat pentru dietă marele naţionalist Constantin Ioanovici, 
consilier de şcoale, care însĕ asemenea n’a intrat în dietă, fiincă în curȇnd 
după alegerea sa a urmat disolvarea parlamentului ungar”19. 
 Aşadar în Dietă naţiunea română era reprezentată de 18 deputaţi. 
Vom vedea ceva mai încolo câţi dintre deputaţi au fost credincioşi steagului 
naţional şi cum au apărat intereselor românilor. 
 Emil Gojdu, mare magnat, conte suprem de Caraş, ales notar de 
şedinţe, i-a invitat de mai multe ori pe deputaţii români să ia masa împreună 
la proprietăţile sale de la Pesta. Pentru seara de 7 mai 1861, i-a convocat la o 
întrunire confidenţială. La propunerea lui George Popa şi Sigismund Popp, 
s-a decretat a rămâne conferenţa în permanenţă, iar Emanoil Gojdu să 
primească şi pe viitor presidenţia20. 

                                                        
19 Teodor Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale Românilor de sub 
coroana ungurească, [vol.?] p. 289. 
20 Ibidem, p. 298.  
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 Se dorea stabilirea unei solidarităţi între reprezentaţii naţiunii 
române în Diată, chiar dacă sunt puţini, să facă front comun pentru că numai 
aşa se vor putea opune majorităţii maghiare, în lupta pentru drepturile şi 
libertăţile naţiunii române, în fapt, pentru a vota la unison amendamentele 
deputaţilor români la legea naţionalităţilor. 
 Emil Gojdu le amintea deputaţilor că: „Noi numai uniţi vom fi în 
stare sĕ impunem majorităţii şi sĕ câştigăm respectul Europei, şi numai aşa 
va fi în stare naţiunea noastră cea de toţi persecutată şi dispreţuită sĕ se 
ridice la rangul ce-’l merită. Nu ne putem mulţumi cu drepturi sau 
promisiuni generale, pentru-că acestea sĕ pot esplica în tot chipu; ci trebuie 
sĕ ne specificăm pretensiunile şi sĕ pretindem cu toată energia 
recunoaşterea lor. Sĕ nu primim lege permisivă, pentru-că aceasta e 
nimica, ci sĕ cerem lege imperativă”21. 
 Machiavelismul politicienilor – din toate timpurile – va ieşi foarte 
curând la suprafaţă. Ne mai miră? Și da şi nu. Decebal a fost trădat de 
meseriaşii aduşi de la Roma, Nepotul din seminţia lui Glad, Acthum, a fost 
trădat de beliducele său Cenad, domitorul Mihai Viteazu de apropiaţii casei, 
Alexandru Ioan Cuza de interesele boierilor moldoveni prin persoana 
secretarului domnitorului. Lista ar putea continua, dar la ce ar folosi? 
 Prima intervenţie a lui Gheprghe Popa de Teiuş în Dieta maghiară a 
avut loc în ziua de 6 iunie 1861, când la ordinea zilei e trecută verificarea 
deputatului Ioan Popovici-Desseanu, ales în cercul electoral al Radnei22. 
 George Popa: „Pentru cercetare nu esistă aici nici un motiv; pentru-
că cercetarea sĕ basează pe o dubietate oare-care, ear’ aici nu esistă nici o 
dubietate. Dubietatea înşirată o rĕsfiră protocolul comunei Sobotel. 
Protocolul acesta espune întȇmplarea, şi cuprinsul seu e următorul: În 
comuna Sobotel în două locuri curgeau corteşiile, într’un loc pentru 
Csemegi, într’altul pentru Rosa Ferdinand. Primăria comunală, 
responsabilă pentru buna ordine, a permis corteşiile până în ziua nainte de 
alegeri, ear' în ziua alegerii le-a sistat. Sé afirmă mai departe, că s’ar fi 
întâmplat ceva vérsare de sânge în ziua înainte de alegere sau în ziua 
alegerii, dar’ că acesta nu s-a întȇmplat, dovedesc 170 de alegĕtori din 
aceeaşi comună, cari adeveresc, că s’au presentat la locul de alegere, şi că 
la ei nu s’a întémplat nici un fel de neorânduială. Ear’ aceea nu sĕ poate 
închipuì, că comuna aflătoare la îndepărtare de două ore de la locul de 
alegere sĕ poată fi împedecată cu lanţuri în a putè merge la locul de 

                                                        
21 Ibidem, p. 296. 
22 Ibidem, p. 369. 
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alegere. Regret, că comisiunea însărcinată cu conducerea alegerii n’a 
ascultat pe cei de faţă din comuna Sobotel şi nu ’i-a admis la votare, pentru-
că atunci n’ar trebuì sĕ discutăm chestia, căci cei 170 alegĕtori presenţi ar 
fi adeverit că petiţiunea nu e alta decât – calomnie. Eu doresc ca respectivul 
domn deputat sĕ fie verificat. (Zgomot)”23. 
 După Gheorghe Popa a mai luat cuvântul Vichente Babeş, iar la final 
preşedintele Dietei supune la vot  şi majoritatea îl declară verificat pe 
deputatul Desseanu24. 
 În şedinţa din 7 iunie a Dietei, la discutarea pe articole a adresei ce 
urma să fie înmânată împăratului Francisc Iosif, erau inserate şi drepturile 
naţiunilor ce formau conglomeratul împărăţiei. Aşa s-a ajuns să se discute 
problema naţională. 
 George Popa: „În locul cuvintelor „representanţii naţiunii 
maghiare”, - aş dorì sĕ vĕd întrebuinţate cuvintele „representanţii 
Ungariei” , fiincă în patria aceasta locuiesc mai multe naţiuni şi naţiunile 
acestea doresc cu deplină jalusie ţinerea în vedere a principiului de perfectă 
egală îndreptăţire. Ear’ dacă în text rĕmâne aşa cum e pus, că noi, 
representanţii naţiuniei maghiare trimitem adresa, - celelalte naţiuni de 
buze nemaghiare s’ar vedè prin aceasta a fi ignorate. „Representanţii 
dietali” încă aş dorì sĕ se întrebuinţeze, şi ţin cu alipire la aceasta, fiincă 
legea vorbeşte pretutindenea de dietă, nu de adunare naţională, şi fiincă 
legea face pomenire despre representanţi de popor, nu despre alta”25. 
 Punctul 40 din adresă care făcea trimitere la drepturile 
naţionalităţilor, prilejuieşte discuţii aprinse, dar argumentate şi la obiect, din 
partea deputaţilor români. 
 George Popa: (Zgomot mare. Presidentul roagă dieta sĕ asculte cu 
pacienţă pe deputatul George Popa). „Cu privire la espresiunea din punctul 
referitor la Ardeal din proiectul de adresă (Sĕ auzim), anume, că : în urma 
dorinţei comune a celor două ţĕri, mĕ alătur la espunerile dlui deputat 
Vichente Babeş, pentru-că şi dacă m’aş afla în posiţia, pentru mine 
într’adevăr curioasă, de-a mĕ putè alătura la textul prioectului de adresă, 
nu pot ignora, cu toate acestea, faptele pe cari le cunosc. Ştiu anume, că 
uniunea Ardealului a drecretat-o la 1848 dieta privilegială a Ardealului, şi 
ştiu şi aceea, că majoritatea ţĕrii acesteia, aproape două terţialităţi, n’a 
recunoscut-o nici-odată. 

În privinţa aceasta eu mĕ provoc la altă împrejurare, nu la aceea la 
                                                        
23 Ibidem, pp. 371-372. 
24 Ibidem, pp. 372-373. 
25 Ibidem, pp. 398-399. 
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care s’a provocat onoratul condeput, Vichente Babeş, la conferenţa din 
Alba-Iulia, unde Românii din Ardeal au declarat în unanimitate, că n’au 
recunoscut nici-odată această uniune făcută pentru ei fără de ei, prin care 
e primejduită esistenţa lor naţională şi politică. Şi tot acolo au declarat 
totodată şi aceea, că nu sȗnt contrari ai uniunei, ci doresc numai atâta, sĕ 
fie ântâiu ascultaţi, şi încă în o dietă maghiară, compusă pe basa 
representării de popor, - dar’ aşteaptă sĕ fie ascultaţi. 

„Dacă dieta Ardealului din 1848 ar fi jertfit ceva mai mult pentru 
iubirea frăţească şi pentru dreptate şi nu s’ar fi încrezut atât de mult în 
evenimente, unirea Ardealului ar fi astăzi fapt împlinit. (Zgomot. D’apoi că 
uniunea e fapt esecutat!). Dar’ fiincă dieta Ardealului s’a încrezut mai mult 
în evenimente decum trebuia, acolo sȗntem unde am fost înainte de 1848, 
anume , că uniunea Ardealului formează şi acum un obiect de discuţie. 
(Zgomot). 

„Nu dubietez nici-decum, că M. Sa nu va declara de legală uniunea 
din 1848 a Ardealului; ba ţin cu putinţă şi aceea, sĕ se ordoneze chemarea 
Ardealului la dieta aceasta. Dar’ eu nu voiesc o prietenie forţată, care nu 
poate fi binecuventată de Dumnezeu. Eu vreau pace amicabilă, şi de aceea 
încep lucrul acolo unde ’l-am întrerupt, anume,  trebuie sĕ revenim asupra 
intenţiunilor dietei dela Pojon, sĕ ordonăm uniunea Ardealului, dar’ sĕ-i 
aşteptăm pronunţarea în causă. De aceea, sprijinesc moţiunea. (Zgomot 
mare. Neplăcere)”26. 
 Moţiunea românilor este respinsă la vot, iar după citirea punctului 40 
din adresă, deputatul Ragályi continuă cu amendamentul propus de 
deputatul Deák Ferencz, care era şi autorul proiectului de adresă. 
 „Voim, ca pretensiunile naţionale ale compatrioţilor noştri, cari sĕ ţin 
de altă naţionalitate, sĕ fie asigurate încă în dieta aceasta prin lege, cu 
privire la tot ce li-se poate da fără dărăbuirea politică a ţĕrii şi fără jertfirea 
independenţei ei legale”27. 
 Deputaţii români au vrut să mai prezinte şi alte moţiuni, dar i s-a dat 
cuvântul doar lui George Popa: (A propus, că unde sĕ zice: cetăţenii patriei, 
fără deosebire de lege şi naţiunalitate, sĕ se mai pună cuvintele şi nici de 
naştere. Zgomot mare) 
 ”Am cerut numai acceptarea acestor două cuvinte nici naşterea, şi 
aşa constat, că nici aceasta nu vĕ place. Noi aşa vorbim în general, că în 
patria aceasta diferenţa de drept nu esistă după naştere. (Zgomot. Sĕ 
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auzim!) Însĕ, onorată casă, nu poate fi ignorat faptul, că diferenţa de drept, 
din naştere, totuşi esistă în patria aceasta. Pentru-că oare nu eserciează 
naşterea un drept mai înalt, dreptul legislatoric, şi anume, fără sĕ se ceară o 
altă cualificaţie, numai pentru-că legea numeşte persoanele acelea nemeşi, 
şi prin urmare magnaţi (Zgomot)? Ferească Dumnezeu sĕ mĕ arĕt a fi faţă 
de vre-un drept fie şi numai cu cea mai mică duşmănie câtă vreme legea 
vrea sĕ conserve rĕmăşiţele esistente şi astăzi ale vechilor privilegii. Din 
contră, declar sĕrbătoreşte, că nu voiu denega niciodată supunerea faţă de 
lege. Dar’ ca membru al casei legiuitoare mĕ simţesc dator a atrage 
atenţiunea onoratei case asupra împrejurării, că privilegii de drept şi de 
naştere tot mai esistă în patria aceasta şi că privilegiile acestea numai pot 
avea rol ilusoriu pe lângă perfecta egalitate de drept. De altcum chestia 
aceasta a fost tratată şi în dieta din 1848, numai aşa, noli me tangere, şi 
într’adevăr, nu pot afla motivul de ce nu s’ar fi putut păşi mai pe faţă în art. 
de lege IV, din 1848 cu privire la ştergerea acestor prerogative? Pentru-că 
acest proiect de lege decretează menţinerea tablei de sus numai prin aceea, 
că ia disposiţiuni cu privire la presidentul şi notarul ei, pe când aceeaşi lege 
sistează dreptul legislatoric al tablei regeşti şi al capitlurilor.(Zgomot). Nu 
vreau sĕ critic motivele legii, după cari dela unii nu sĕ pot lua drepturile 
politice, pe când aceeaşi dietă a cassat mari drepturi politice. 

Nu vreau sĕ caut nici motivele art. de lege 16 din 1848, că de ce a 
trebuit menţinută influenţa nobilimei în comitate, şi nu vreau sĕ fac amintire 
de împrejurările cari au făcut, ca votul unui nobil sĕ fie egal cu votul unei 
mulţimi de 500.000 de suflete. (Zgomot. Sĕ auzim!) Aşa cred, că 
parlamentul vrea sĕ influenţeze în mod liniştitor asupra popoarelor ţĕrii şi 
că nu va întârzia a decreta acum, pe basa perfectei egalităţi de drept, că în 
legislatură doreşte sĕ încete privilegiile naşterei„28. 
 Fiind personal atins de intervenţia deputatului Boris Samuel cum că 
ar face jocul Vienei, ia din nou cuvântul. 
 George Popa: „Onorată casă! Ca parte atacată am datorinţa sĕ mĕ 
justific. (Aprobări). Sĕ mĕ ferească Dumnezeu ca la atac sĕ rĕspund cu atac. 
Declar, că pe mine pasiunile nu mĕ vor conduce nici-odată. (Aprobări). 
Dar’ nu pot înţelege, că în epoca de faţă de ce n’ar putè decreta onorata 
casă aceea, că doreşte sĕ vadă sistate în legislatură drepturile privilegiale 
ale naşterii. (Întreruperi: Nu aşa a fost espunerea! Zgomot). Mai adaog, că 
onoratul domn deputat Bonis Samuel a adus-o aceasta în legătură cu 
chestia naţională. (N’a adus-o!) Eu aşa ’l-am înţeles, ca-şi-cum noi, din 
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incidentul chestiei naţionale am voi sĕ folosim şi aceasta drept agitaţie. Şi 
apoi a mai spus, că ar fi instrucţie dela Viena. Dacă undeva în lume, apoi 
sigur la Viena sĕ doreşte menţinerea deosebirei de drept, după naştere. Dar’ 
eu sȗnt aici ca representant al unui cerc din Ungaria, şi instrucţiuni n’am 
primit dela nimeni şi nici dela Viena n`am primit niciodată. (Aprobări)”29. 
 Intervenţiile lui George Popa sunt declarate intrigi demagogice, de 
către deputatul Tisza László, şi propune ca moţiunea să fie respinsă. 
 George Popa: ”Regret, că declaraţia mea, lipsită de orice pasiune, 
unii o esplică ca isvorîtă din iritaţiune. Nu vreau sĕ dau materie şi mai 
departe pentru eventuale posibile iritaţiuni, şi aşa trecând peste cele de 
până acum, declar că îmi retrag moţiunea. (Aprobări generale)”30. 
 La tribună urcă Ioan Mişici, din grupul parlamentarilor români, al 
cărui discurs lasă senzaţia şi sentimentul de complăcere cu hotărârile Dietei 
de la 184831.  
 În şedinţa din 12 iunie s-a votat ultimul punct din proiectul de 
adresă, iar în 14 iunie 1861 proiectul de adresă este votat la a treia citire, 
moţiunea deputaţilor români fiind respinsă. Iată cum au votat cei 18 
reprezentanţi ai naţiunii române şi dacă au respectat angajamentul luat în 
seara zilei de 7 mai 1861 în casa lui E. Gojdu. 
 Înscrisurile din procesele verbale ale şedinţelor Dietei consemnează 
că: din cei 18 parlamentari români, doar 11 au votat pentru moţiunea 
propusă de Gheorghe Popa în chestiunea naţionalităţilor, iar 7 parlamentari 
au fost împotriva amendării legii, prin vot negativ sau abţinere. 

Iată componenţa deputaţilor români care au votat moţiunea propusă 
de Gheorghe Popa: Vincenţiu Babeş, Vasile Butean, Vichente Bogdan, Aurel 
Maniu, Gavriil Mihályi, Filip Pascu, George Popa, Iosif Pop, Ioan 
Popovici-Desseanu, Sigismund Popoviciu, Aloiziu Vlad. 

Notam într-un material scris în urmă cu un an: „istoria se repetă, dar 
nu cea faptică, reală, ci pe cu totul alte coordonate şi paliere, cu date şi 
scenarii sofisticate. Au rămas însă tarele Eu-lui uman, lipsesc componentele 
personalităţii aleşilor în demnităţi publice şi politice, cei care ar trebui să 
promoveze interesele naţiunii române oriunde s-ar afla”. 

Concret în luna august 2012, la adunarea Europei un grup de 
parlamentari români s-au opus alegerii unui comisar european propus tot de 
parlamentarii români, care cică ar fi ai guvernului României. Şi „opus a 
rămas”. Ne înşelăm amarnic, încercăm să ne amăgim, să ne 
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30 Ibidem, p. 404. 
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autosugestionăm„.  
 Vedem – datorită mass-mediei – prezentate atâtea manifestaţii în 
lume – eu le spun revolte – care cer drepturi ce li se cuvin, înscrise în lege 
dar nerespectate, iar finalul e acelaşi. 
 Mi-a rămas întipărită o scenă tristă care m-a făcut să mă întreb, dacă 
acei revoltaţi erau credului, naivi, sau chiar credeau în lozinca pe care o 
strigau: ”ne-am născut în libertate şi murim în libertate”. Cine mai crede în 
sisteme create de oameni (politicieni, structuri) pentru semenii lor, în care ai 
doar aparenţa de libertate, în rest înşelăciunea este mare şi amarnică.  

Ultima vorbire în Dieta de la 1861, din partea deputaţilor români, a 
fost cea a deputatului Gavriil Mihályi32. 

După data de 14 iunie 1861, Dieta nu a mai lucrat. Delegaţia 
parlamentului ungar, în frunte cu cei doi presidenţi, a plecat spre Viena, 
pentru a pleda şi preda adresa cu hotărârile luate în Dietă. Nici delegaţia şi 
nici adresa nu a fost primită de monarh. 

Dieta a intrat într-o vacanţă prelungită, în luna iulie 1861 – de fapt 
agoniza – pentru ca, de-abia pe 8 august să se întrunească în şedinţă şi a lua 
în dezbatere rescriptul împărătesc dat ca răspuns la adresa votată în 14 iunie 
1861.   

Cu rescrierea noii adrese a fost însărcinat deputatul Deák Ferencz. 
Parlamentul nu s-a mai exprimat cu privire la conţinutul adresei, iar 
presidentul Dietei a hotărât că noua adresă este votată în unanimitate. 

Adresa a fost înaintată Casei Magnaţilor şi votată cu mici modificări, 
pe care Dieta le-a acceptat, cu subscrierile necesare şi apoi înaintată 
monarhului33. 

Încercarea din 9 august de a pune în discuţie studierea chestiei 
naţionale, a raportului elaborat de comisia însărcinată, s-a amânat până la 
tipărirea raportului. Se ştia că în curând avea să urmeze dizolvarea 
parlamentului, aşa că Legea naţionalităţilor n-a ajuns să intre în dezbaterea 
Dietei34. 

Dieta s-a mai întrunit doar în 21 august 1861, care a fost şi ultima 
şedinţă la care au mai participat parlamentarii români, şedinţă care n-a avut 
nici un articol de lege pe ordinea de zi, ci numai informarea presidentului 
Ghiczy, care a făcut raport despre mergerea sa la Viena, însoţit de contele 
Appony35. 
                                                        
32 Ibidem, p. 446. 
33 Ibidem, p. 446. 
34 Ibidem, p. 491. 
35 Ibidem, p. 501. 
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În condiţiile date, deputaţii români au ţinut să aibă o întrunire de 
adio în seara zilei de 21 august, iar după închiderea formală a Dietei, a 
plecat fiecare la vatra sa36. 

Activitatea Dietei s-a încheiat – faptic şi de drept – în 22 august 
1861, prin rescriptul împărătesc nr. 11536 din 21 august 1861, citit în Dietă 
în 22 august 1861, în al cărui final se preciza de către monarh: ... „am 
hotărât dizolvarea Dietei ungureşti”...37. 
 În scurtul răstimp al lucrărilor Dietei, parlamentarii români, prin 
vocea lui Gheorghe Popa - şi nu numai - au militat pentru ”asigurarea 
desăvârşirii egalităţii politice pe seama tuturor confesiunilor”, eliminarea 
unor expresii echivoce din legile Dietei care minimalizau drepturile 
naţionalităţilor, folosirea limbii materne în şcoli şi în administraţia locală. În 
manifestările lor, parlamentarii români şi-au manifestat dezacordul faţă de 
aşa-zisa „uniune” a Transilvaniei cu Ungaria. 
 O parte a acestor cerinţe ale parlamentarilor erau prevăzute în 
„Diploma Senatului imperial” din 20 octombrie 1860 care legifera încetarea  
sistemului absolutist şi trecerea spre un sistem constituţional de guvernare, 
însemna principiul reprezentări instituţiilor şi drepturilor istorico-feudale ale 
ţărilor şi provinciilor Imperiului. Erau prevăzute o serie de reforme (ca) 
precum: egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, garantarea libertăţilor 
religioase, serviciul militar obligatoriu, de a plăti impozite, desfiinţarea 
vămilor, etc38. 
 Speranţele şi aşteptările cu care s-a plecat la drum, din partea 
parlamentarilor români – chiar dacă erau puţini – s-au pierdut în hăţişul 
intereselor şi a divergenţelor regatului ungariei cu cancelaria aulică. Ideile 
care au dominat dieta din 1861 şi de care au fost călăuziţi parlamentarii 
români, n-au mai fost rezolvate de următoarele diete. 
 Chiar dacă Gheorghe Popa se afla aproape tot timpul la Budapesta, 
era la curent cu ceea ce se întâmpla în Arad şi în Transilvania. 
 Naţiunea română din Ardeal avea nevoie de biserica proprie, unde 
slujbele religioase să fie ascultate în limba română, avea nevoie de şcoli cu 
predarea în limba română. Oamenii de cultură îşi doreau un focar de cultură, 
de la care să se propage limba română, istoria şi cultura română. 
 În 10 mai 1860, o petiţie semnată de ambii arhierei români din 
Ardeal şi alţi 180 români de frunte din Transilvania, au subscris la această 
petiţie. Se cerea de la guvern învoirea pentru ca românii din Ardeal să poată 
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37 Ibidem, p. 503. 
38 George Manea, loc. cit., p. 520. 
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înfiinţa o „Asociaţiune” pentru înaintarea poporului român din patria aceasta 
în cultură.  
 Guvernatorul ţării, căreia i-a fost adresată petiţiunea, i-a cerut 
episcopului Şaguna în 12 iulie 1860, să i se prezinte o schiţă de statute – 
dacă nu poate să trimită proiectul întreg – ca apoi guvernul să poată da voie 
unei adunări generale constitutive, cu condiţia ca reuniunea să nu 
urmărească exclusiv scopuri naţionale39. 
 Prin emisul înaltei cancelarii aulice transilvane din 22 ianuarie 1861, 
nr. 84, s-a dat voie pentru facerea măsurilor pregătitoare spre înfiinţarea 
asociaţiunii pentru literatura şi cultura poporului român şi pentru înaintarea 
industriei şi agriculturii, conf. § 15 lit. a, a legii de reuniuni40.  
 Episcopul Andrei Şaguna convoacă pe toţi aceia care au subscris la 
petiţia din 10 mai 1860, să ia parte la reuniunea de înfiinţare a acestei 
„Asociaţiuni” în ziua de 9/21 martie 1861. Conferinţa s-a ţinut în sala 
seminarului din Sibiu. 
 ASTRA Sibiu – „Asociaţia transilvană pentru literatură şi cultura 
poporului român”, a devenit viabilă. Vestea  a fost primită cu bucurie în 
întreaga Transilvanie.  
 La Arad au început subscrierile, încă din august 1861, pentru 
constituirea şi în oraşul de pe Mureş a unei asociaţii similare. 
 Ideea unei societăţi româneşti de cultură, a fost primită cu mare 
entuziasm de intelectualitatea Aradului. Statutele asociaţiei arădene au 
primit apobarea Curţii imperiale de la Viena în 17 septembrie 1862 şi a 
Consiliului locotenenţial regal ungar la 11 februarie 1863. Astfel a luat 
sfârşit chinul demersurilor întreprinse de oamenii de cultură arădeni, având 
dreptul la o societate culturală proprie. 
 Adunarea generală de constituire, ţinută la Arad, la 30 aprilie/12 mai 
1863, într-o sală a hotelului „Crucea Albă”, a prilejiut şi începerea activităţii 
propriu-zise a asociaţiei. Evenimentul a fost descris în presa vremii ca o 
sărbătoare naţională şi s-a bucurat de o participare numeroasă a românilor. 
 Printre membrii fondatori figurau personalităţi de seamă a vieţii 
politice şi culturale din Transilvania, printre care amintim: Georgiu Popa de 
Teiuş, Ioan Popovici-Desseanu, Atanasie Sandor, Vicenţiu Babeş, Antoniu 
Mocioni, Ioan Arcoşi, s.a. 
 Scopul asociaţiei avea în vedere promovarea culturii naţionale a 
poporului român, prin cetire şi conversare, înaintarea literaturii române şi a 
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40 Ibidem, p. 643. 
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culturii sociale. 
 Asociaţia arădeană susţinea şi înţelegea însemnătatea înfiinţării unei 
instituţii româneşti de învăţământ superior, pentru idealul neatârnării 
naţiunii. Asociaţia mai concluziona: „Ştiinţa e puterea şi un popor nu 
poate mai mult decât ştie. Libertatea se câştigă prin cultură”.  
 Inserez aprecierile părintelui Protosincel Roman Ciorogariu, din 
discursul ţinut la Arad cu prilejul aniversării centenarului preparandiei 
române din Arad.  
 În vremea aceea românii nu aveau cluburi politice ori literare. Pe 
rândul casei se adunau la cină de mămăligă. La acest „jour” de mămăligă 
luau parte profesorii şi intelectualii. Casa primului advocat român în Arad, 
Ioan Arcoşi, era cartierul general al întrunirilor, Miron Romanul şi 
Gheorghe Popa grăitorii. 
 Marele fiu al Aradului, notarul şi sufletul Sinodului, autonomist din 
Chişineu, deputatul dietal din 1861, mai în urmă comitele suprem al 
Aradului, Gheorghe Popa, era spiritus rector – ul mişcărilor culturale şi 
politice în Arad, un al doi-lea Moisă Nicoară. La iniţiativa lui se înfiinţează 
în Arad la anul 1862 „Asociaţiunea naţională pentru cultura poporului 
român”. Aşa a serbat generaţia a doua semicentenarul de la înfiinţarea 
preparandiei. Din centrul cultural se dezvoltă centrul politic din Arad... 
 Dar nu eu, admiratorul înaintaşilor mei şi evlaviosul paznic al 
acestei sfinte moşteniri, intercalez arbitrar în istoria acestui institut 
atributele de veneraţie, ci însuşi Gheorghe Popa, cel ce ştia de unde a venit 
lumina, zice: „Ah, binecuvântată să fie preparandia în vecii vecilor. 
Preparandia aceasta, de se vor căuta urmările ei, în naţiune desfăşurate, ar 
trebui ai noştri să o venereze ca un fel de paladiu, ca ceva sanctual; la care 
Românii în toţi anii, ca la o rugă ar trebui să concură”. Cuvinte izvorâte 
din cea mai curată inimă românească. 
 Bătălia dusă de Gheorghe Popa, în interesul românilor din judeţul 
Arad şi Transilvania, lupta pentru emanciparea naţională şi spirituală a 
românilor, orizonturile prefigurate de revoluţia de la 1848, se vor realiza mai 
târziu. Piedestalul personalităţii lui Gheorghe Popa de Teiuş nu este cu 
nimic mai prejos de cel al urmaşilor, Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio Pop, sub 
care s-a împlinit un vis al tuturor românilor, Unirea de la 1918. 
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Drapelul Gărzii Naţionale Române din Cuvin (1918) 
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Abstract 

The authors are referring to a flag of the National Romanian Guard 
of the Cuvin locality, Arad county. It was raised in November-December, 
1918, on the commune house of the locality. The flag, in the national 
Romanian colours, probably orizontally arranged, blue in the upper part, 
yellow in the middle and red in the lower part, had the inscription: THE 
COMMAND OF ROMANIAN GUARD OF CUVIN. The inscription on the 
flag banner had the point of indicating the place where the guard had its 
headquarters, also informing in this manner about the existence of this 
formation of mantaining the public order in the locality. 
 
Keywords: Crişana,  the National Romanian Guard, 20 th century, flag, 
vexillology  
 
 

În preajma şi în timpul Marii Uniri din 1918 românii din părţile 
Aradului au utilizat tricolorul naţional românesc1, sub diferite însemne: 
steaguri2, cocarde3, panglici4, insigne5 etc. Dintre toate aceste însemne 

                                                
1 Vezi Ioan Popovici, Arădenii şi tricolorul, în „Flacăra Roşie” (Arad), anul XXLI, nr. 
11975 din 1 decembrie 1984, p. 3. 
2 În acest sens, vezi Maria Dogaru, Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindită în 
simboluri heraldice, în „Revista muzeelor şi monumentelor, seria muzee”, Anul XIX, 5, 
1982, p. 29;  Victor Caţavei, Augustin Mureşan, Drapelul Gărzii naţionale române a 
marinarilor de la Pola, în “Crisia”, XVII, 1987, pp. 345-351; Augustin Mureşan, Două 
steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de la 1918, în “Crisia”, XVIII, 1988, 
pp. 747-750; idem, Istoria drapelului Gărzii naţionale române a marinarilor de la Pola, în 
“Patriotism şi cultură, Edit. Helicon, Timişoara, 1992, pp. 62-70; idem, Despre steagul 
românilor din Tălagiu şi Unirea de la Alba Iulia, în „Arca” (Arad), Anul I, nr. 9-10-11, 
1990, pp. 12-13; idem, Steagul tricolor românesc în contextul luptei arădenilor pentru 
înfăptuirea Marii Uniri, în „Românul” (Arad), Serie nouă, nr. 2 aprilie, 1993, p. 1; Natalia 
Dascăl, Augustin Mureşan, Steagul delegaţiei studenţior de la Institutul Teologic din Arad 
purtat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în „Ziridava”, XVIII, 1993, pp. 307-
309; Augustin Mureşan, Tricolorul şi cocardele în contextul luptei românilor din părţile 
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tricolore prin semnificaţia sa, drapelul dobândeşte cea mai înaltă valoare6. 
Între numeroasele steaguri tricolore utilizate în timpul Marii Uniri, unele 
aveau pe ele edificatoare inscripţii7.  

Deşi, datorită vicisitudinilor vremurilor, puţine dintre aceste steaguri 
tricolore cu inscripţii au ajuns până la noi8, despre utilizarea lor avem 
informaţii din diferite (alte) surse. În acest sens, ştiri despre steaguri 
tricolore româneşti de aces fel, au apărut şi în presa vremii. Între aceste 
steaguri menţionate se află şi drapelul Gărzii Naţionale Române din Cuvin, 
judeţul Arad, organizată în noiembrie 19189. Adunarea de constituire a 

                                                                                                                        
Aradului pentru înfăptuirea Marii Uniri, în „Marea Unire din 1918 ideal al tuturor 
românilor 1918-2003, „Vasile Goldiş” University Press, Arad 2004, pp. 115-132. 
3 În amintirile sale Ani Cicio-Pop, fiica lui Ştefan Cicio-Pop, arăta că în acele zile 
memorabile “la Fabrica de panglici din Arad s-au făcut într-o noapte mari cantităţi de 
însemne tricolore, pe care le cărau cu coşurile şi împleteau cocărzi, vezi Ani Cicio-Pop, 
Noaptea şi fulgerul, în “Constantin Dumitrescu, Din lunga timpului bătaie. Anul 1918 în 
amintirile unor martori oculari”, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1983,pp. 237-238; idem, 
Neuitatul an 1918 în amintiri, în “Magazin istoric”, nr. 8, 1978, p. 3. O cocardă tricoloră 
românească din 1918 se păstrează la Complexul Muzeal Arad. Alta deosebit de frumoasă a 
fost prezentată în data de 18 noiembrie 1993 de Eugenia Pintiliescu, participantă la Unirea 
de la Alba Iulia, vezi Monica Laţcov, La 75 de ani de la Marea Unire, în “Adevărul” 
(Arad), Anul V, nr. 1027, din 20/21 noiembrie 1993, p. 3 şi Augustin Mureşan, Tricolorul 
şi cocardele..., p. 128, nota 56. 
4 Despre acest însemn tricolor, vezi Ani Cicio-Pop, Noaptea şi fulgerul, pp. 237-238; idem, 
Neuitatul an 1918, p. 3. 
5 În acest sens, menţionăm insigna Marii Uniri. Primele date despre această insignă au fost 
prezentate de muzeograful Octavian Dogariu, de la Muzeul Banatului, vezi Octavian 
Dogaru, în revista“Orizont” (Timişoara), nr. 48 (817) din 2 decembrie 1983, p. 1; Maria 
Dogaru, Dan Demşea, O mărturie insignologică de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, 
în „Revista muzeelor şi monumentelor, seria muzee”, anul XXV, nr. 10, 1988, pp. 46-49; 
Augustin Mureşan, O insignă din timpul Marii Uniri a românilor din 1918, în „Aradul 
Cultural”, anul II, nr. 2, 1995, pp. 4-6. 
6 Cf. Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în 
simbol. Album heraldic, Edit. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 11. 
7 Vezi Augustin Mureşan, Inscripţii aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a 
românilor de la 1918, în „Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp. 419-424. 
8 Vezi Elena Pălănceanu, Steaguri din colecţia Muzeului de Istorie a R.S. România, în 
„Muzeul Naţional”, I, 1974, p. 143; Augustin Mureşan, Inscripţii aflate pe steaguri 
tricolore..., pp. 419-424. 
9 Despre formarea şi activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti în judeţul Arad, 
vezi George Manea, Activitatea consiliilor naţionale române şi a gărzilor naţionale române 
din judeţul Arad, în „Ziridava”, VIII, 1977, pp. 315-345; Alexandru Roz, Constituirea şi 
activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti în judeţul Arad, în „Ziridava”, XV-
XVI, 1987, pp. 185-208; idem, Consiliul Naţional Român Central şi gărzile naţionale 
române din Arad 1918, Acte şi documente, vol. I, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1993, pp. 67-
103. 
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gărzii române10 s-a desfăşurat sub faldurile steagului tricolor. În acest sens, 
la Cuvin populaţia s-a deplasat „în corpore, în frunte cu preoţii de acolo, în 
rânduri de câte patru, sub steagul tricolor, ca să depună jurământul faţă de 
Consiliul naţional român”11. Drapelul acestei gărzi, după ştiinţa noastră nu 
s-a păstrat. 

Presa ne-a păstrat însă descrierea acestui drapel. Astfel, ziarul 
“Românul” din Arad, arată că, la “Cuvin după ce s-a sfinţit la biserică, pe 
casa comunală s-a arborat falnicul nostru tricolor cu inscripţia “COMANDA 
GARDEI ROMÂNE DIN CUVIN”12. Prin inscripţia de pe flamură, drapelul 
prezintă un interes deosebit. Inscripţia  avea menirea de a indica locul unde 
garda îşi avea sediul (primăria n. n.), şi probabil, locul de încartiruire, 
informând şi în acest fel despre existenţa acestei formaţiuni de menţinere a 
ordinii şi liniştii publice în localitate.  

Pentru a reda cât mai fidel înfăţişarea flamurei acestui drapel, l-am 
reconstituit13 (Fig.1) folosind o serie de mărturii vexilologice păstrate din 
acea vreme şi izvoare documentare contemporane, iar pentru textul 
inscripţiei – relatările din ziarul “Românul”. 

 

                                                
10 Constituirea  consiliilor şi a gărzilor a fost prilej de mare sărbătoare, de entuziasm 
deosebit şi de mare satisfacţie, exprimate deschis în cadrul festiv al adunărilor populare 
ţinute de obicei sub cerul liber, cu participarea locuitorilor sub faldurile steagului tricolor 
care conferea adunărilor o semnificaţie sporită. Adunarea începea cu o slujbă religioasă şi 
sfinţirea steagului tricolor, iar în final avea loc defilarea gărzii, vezi Gh. Unc, A. Deac, 
Gărzile naţionale române din Transilvania, Bucureşti, 1979, pp. 104-106; Ştefan Pascu, 
Făurirea statului naţional unitar român 1918, II, Bucureşti, 1983, pp. 159-200; Alexandru 
Roz, Constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor..., p. 191; idem, Aradul Cetatea Marii 
Uniri, Edit. Mirton, Timişoara, 1993. 
11 „Românul” (Arad), Anul VII, nr. 2 din 10 noiembrie 1918, p. 3.  
12 Ibidem,  nr. 29 din 31noiembrie/14 decembrie 1918; vezi şi Augustin Mureşan, Steagul 
tricolor românesc, p1; idem, Inscripţii aflate pe steaguri..., p. 420; idem, Tricolorul şi 
cocardele..., p. 119. 
13 În legătură cu unele steaguri istorice, reconstituite, dar din alte epoci vezi Dan 
Cernovodeanu, Stindardul cel mare al lui Mihai, în „Magazin istoric”, IX(100), nr. 7, 1975, 
p. 14; ); vezi desene ale  unor steaguri cucerite de oastea lui Mihai Viteazul în bătălia de la 
Guruslău,  la Ioan Nistor, Steagurile de la Gurăslău, în „Magazin istoric”, Anul X, nr. 8 
(113), 1976, pp. 16-17, reproduse după volumul  Mihai Viteazul. Culegere de studii, 
Bucureşti, 1975, p. 16. Reconstituirea  steagurilor unor domnitori ai Ţării Româneşti şi 
Moldovei sunt prezentate şi descrise în lucrarea autorilor Cristache Gheorghe, Maria 
Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Edit. Sylvi, Bucureşti, 2003, pp. 51-57. 
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Fig.1. Drapelul Gărzii naţionale române din Cuvin. Reconstituire 

 
În ceea ce priveşte înfăţişarea pânzei drapelului (flamura), deşi 

dispunerea culorilor ne este menţionată în ziar,  ştim sigur că fondul 
cromatic era tricolor, ceea ce  corespunde tradiţiei. Culorile flamurei după 
părerea noastră erau aşezate perpendicular pe hampă14, adică, orizontal 15, 

                                                
14 În lipsa unor reglementări adecvate privind modul de înfăţişare a steagurilor naţionale 
româneşti, acestea au fost confecţionate conform tradiţiei, având culorile aşezate orizontal, 
dar şi ca la drapelul României, dispuse vertical, cu albastru la hampă. În legătură cu 
aşezarea culorilor drapelului Gărzii naţionale din Cuvin, ca având benzile tricolorului 
perpendicular pe hampă ne-am exprimat această opinie în 2004, vezi Augustin Mureşan, 
Tricolorul şi cocardele..., p. 127, nota 45. 
15 Pentru steagurile tricolore având culorile dispuse orizontal, vezi  Natalia Dascăl, 
Augustin Mureşan, op. cit., şi  Augustin Mureşan, Inscripţii aflate pe steaguri..., p. 420. 
Steagul delegaţiei studenţior de la Institutul Teologic din Arad  este menţionat în revista 
arădeană „Biserica şi Şcoala” cu prilejul sosirii grupului de arădeni în gara din Alba Iulia, 
prezentînd  chiar şi modul lui de alcătuire:” când intră trenul în gară compania loc. Grita 
face onor la dreapta. Glasul biruitor al goarnei se amestecă cu puternicele acorduri ale 
imnului naţional cântat de elevii Institutului nostru teologic care cu însufleţire sub un 
stindard naţional, cu culorile aranjate orizontal, veniră la marea adunare” („Biserica şi 
şcoala”, anul XLII, nr. 48, din 25/8 decembrie 1918, p.1). Un alt steag care are culorile 
plasate pe orizontală este şi cel al românilor participanţi din proprie iniţiativă la Adunarea 
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, provenit din satul Valea Lupului, judeţul 
Hunedoara, vezi Augustin Mureşan, Două steaguri tricolore..., p. 748 ş. a. 
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cu albastru în partea superioară, galben la mijloc şi roşu în partea inferioară, 
cum erau dispuse şi pe alte steaguri tricolore din acea vreme16. Cât priveşte 
inscripţia drapelului, pe flamură s-au scris cu litere majuscule probabil aurii, 
dispuse pe trei rânduri, următoarele cuvinte: pe fâşia albastră 
“COMANDA”, pe cea  galbenă “GARDEI NAŢIONALE”, iar pe cea roşie, 
“DIN CUVIN”. Prin această inscripţie drapelul se individualiza, între 
celelalte steaguri tricolore folosite în localitate. Acest drapel este posibil să 
fi fost confecţionat pe plan local  sau în oraşul Arad17. 
              Momentul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918 a fost trăit nu numai 
de participanţii la Alba Iulia, ci şi de cei rămaşi acasă. În aceeaşi zi a avut 
loc un moment înălţător şi la Cuvin, manifestaţie la care participă 
majoritatea populaţiei şi care începe prin adunarea gardiştilor de către 
comandantul-stegar Constantin Puticiu18 la edificiul comandei, unde 
domnişoarele E. Puticiu, B. Bogdanovits şi A. Ilieşu decorează cu flori 
steagul treiculori şi pe cei 70 gardişti (…). La sfârşitul liturghiei veteranul 
preot Petre Berlea, “făcând sfinţirea steagului, toaca începe să răsune”19. 
Astfel de manifestări  au avut loc şi în alte localităţi arădene. 
 Ţinând cont de înfăţişarea unor steaguri tricolore utilizate în timpul 
Marii Uniri a românilor de la 1918, având benzile tricolorului cu culorile 
aşezate pe orizontală, am încercat să realizăm o reconstituire cât mai 
veridică a drapelului Gărzii Naţionale Române din Cuvin, judeţul Arad, aşa 
cum trebuie să fi arătat arborat pe edificiul casei comunale sau utilizat în 
timpul unor manifestări în localitate la care a luat parte şi această 
formaţiune. 

                                                
16 În legătură cu modul de aşezare a culorilor naţionale româneşti pe steagurile tricolore 
utilizate la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, vezi clişeele, mărturii istorice, realizate de 
Samoilă Mârza, fotograful Unirii. În imaginile fotografice, la care ne referim, în mulţimea 
de steaguri care acoperă spaţiul de deasupra oamenilor cele mai multe au tricolorul plasat 
pe orizontală. 
17 În legătură cu confecţionarea de steaguri, menţionăm că în perioada pregătirii Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în zilele următoare, ziarul 
“Românul” şi revista “Biserica şi şcoala” din Arad anunţa în unele din numerele lor că 
Librăria diecezană din Arad, confecţionează stindarde (steaguri) naţionale, în mărime de 
150, 200, 250, 300 cm, la preţul de 140, 260, 320, 380 coroane, vezi „Românul” (Arad), 
Anul VII, nr. 7, 8, 13, 19, 30, 35 din 3/16, 4/17, 11/24 (noiembrie) şi nr. 18/1, 2/15, 9/22 
(decembrie) 1918 şi „Biserica şi şcoala” (Arad), XLII, nr.45 din 4/17 noiembrie 1918, p. 3. 
18 Constantin Puticiu a fost preot în Cuvin între anii 1892-1918, vezi Pavel Vesa,  Episcopia 
Aradului. Istorie.Cultură, Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2006, p.604. 
19 “Românul”, anul VII, din 25 noiembrie/8 decembrie 1918, p. 3. 
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Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului 
român asupra lui 
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Evenimentele din toamna anului 1918 i-a determinat pe români să se 

organizeze pentru a putea prelua puterea în Transilvania, odată cu 
destrămarea monarhiei austro-ungare. După realizarea Declaraţiei de  la 
Oradea, citită în parlamentul maghiar de Alexandru Vaida-Voievod, s-a 
înfiinţat Consiliul Naţional Român Central şi gărzile naţionale, cu scopul de 
a menţine ordinea şi de a impune administraţia românească în Transilvania. 
La cererea Consiliul Naţional Român Central, în toate satele din 
Transilvania s-au format consilii locale şi gărzi naţionale locale. 

În 1 noiembrie 1918 s-a format Grada Naţională cu scopul de a 
împiedica jafurile şi a menţine ordinea. Garda trebuia să cuprindă o 
proporţie de până la 5% din populaţia localităţii. Sub jurisdicţia Gărzi 
Naţionale din Arad intra comitatul Aradului, localităţile Felnac, Firiteaz, 
Secusigiu şi Sântmihailul Mic, din comitatul Timiş, apoi satele Nădlac, 
Bătania şi Şeitin, din comitatul Cenad. La acestea se mai adaugă şi unele 
sate din sudul Bihorului, grupate în cercul Beliului şi din comitatul 
Hunedoara, respectiv cercurile Brad şi Baia de Criş. Gărzile activau în satele 
cu o populaţie majoritar românească, iar în satele cu populaţie maghiară, 
ordinea trebuia susţinută de sfatul naţional militar maghiar din Arad. În 
gardă se primeau numai persoane de încredere, soldaţi şi subofiţeri, putând 
fi primiţi şi bărbaţi de altă naţionalitate dacă „corespund deplinei încrederi a 
poporului” şi depuneau un jurământ scris. Sediul gărzilor era în casa 
comunală sau în şcoală. Un rol important în menţinerea ordinii în satele 
româneşti l-au avut preoţii şi învăţătorii care trebuiau să înştiinţeze 
C.N.R.C. de eventualele răzvrătiri, fărădelegile întâmplate în comunele lor, 
precum şi „cauzele şi mărturiile acestora”1. Pentru a restabili ordinea,  
C.N.R.C. a cerut preoţilor a vesti această hotărâre a Consiliului Naţional 
Român Central, iar în comune să se bată doba. În documentul emis de 
C.N.R.C se preciza că „toţi acei care fură jefuiesc şi la care se află lucruri şi 
averi streine şi nu le vor duce îndărăt proprietarilor adevăraţi, cu cea mai 
mare grăbire, vor fi expuşi judecăţii celei mai aspre a întregului neam şi vor 
                                                
1 A.N.D.J.A, fond Traian Mager, dos. 14, f. 17. 
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fi pedepsiţi după greutatea fărădelegilor după legile militare streine”2. Se 
mai aminteşte şi de bolşevism, pentru că unii dintre soldaţi au ajuns în 
contact cu spiritul bolşevic iar la întoarcerea de pe front au provocat 
dezordine. C.N.R.C considera bolşevismul „duhul răzvrătirii în contra 
ordinii” care atunci când se manifestă nu este „în consonanţă cu firea 
practică a românului” şi care este pedepsit prin toate mijloacele. Într-o 
circulară trimisă de maiorul Vlad, comandantul Gărzi Naţionale din Arad, în 
9 noiembrie 1918, se arată că Garda era împărţită pe cercuri, care aveau 
sediul în vechile reşedinţe ale circumscripţiilor ercurilor administrative. 
Comandanţii secţiilor gărzilor aveau misiunea de a dezarma populaţia şi 
trebuiau să „anunţe şi să predea  armele gardei rurale din comună şi despre 
aceste arme să se ia notă în inventar”3. La începutul lunii noiembrie 1918, 
odată cu organizarea gărzilor, au fost numiţi şi comandanţii secţiilor 
gărzilor, astfel: 

Arad - căpitan Moisă Rişcuţia; 
Pecica - locotenent Virgil Ciocan; 
Nădlac - sublocotenent George Ardelean; 
Aletea - sublocotenent Ionel Capra; 
Chişineu - locotenent Adrian Poposcu; 
Şiria - locotenent Ştefan Peneş; 
Ineu - voluntar dr. Silviu Păşcuţiu; 
Târnova - stegar Petru Petrică; 
Sebiş - locotenent Ştefan Neamţ; 
Hălmagiu - dr. Ioan Suciu; 
Baia de Criş - căpitan dr. Nerva Oncu; 
Lipova -  locotenent dr. Teodor Roxin; 
Radna – caporal dr. Eugen Beleş; 
Aradul Nou - căpitan dr. Aurel Crişan.  
După finalizarea tratativelor de la Arad, maiorul Vlad adresează 

românilor un apel prin care arată că rolul gărzilor naţionale era de a putea 
împlinii „idealul sfânt al tuturor românilor”4, dar pentru ca acesta să devină 
realitate, trebuie asigurată ordinea. Maiorul Vlad cere un sprijin financiar 
din partea tuturor românilor pentru menţinerea gărzii .    

După realizarea Unirii, la Arad au apărut o serie de conflicte pentru 
că au existat „două tipuri de autorităţi politico-administrative distincte, 
aflate în raport de incompatibilitate. Pe de o parte instituţiile maghiare ale 
                                                
2 Ibidem. 
3 Ibidem, f. 20. 
4 Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi Gărzile Naţionale din Arad 1918, 
Cluj-Napoca, Ed Dacia, 1993, p. 274.  
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noului regim republican-popular aflate în funcţie îndeosebi în oraş,  pe de 
altă parte consiliile şi gărzile naţionale române, constituite în mare măsură 
încă din noiembrie 1918”5. După Unire administraţia ungurească a continuat 
să deţină puterea şi a ignorat cele  hotărâte la Alba-Iulia. În fruntea 
comitatului a fost instaurat Varjassy Lajos, în funcţia de comisar 
guvernamental. Măsurile dure luate de administraţia maghiară s-au 
intensificat după 11 decembrie 1918, când  a ajuns la Arad armata germană 
condusă de generalul Meckensen şi a staţionat câteva zile în oraş, fapt ce 
dus la înarmarea populaţiei civile maghiare, care au cumpărat arme şi 
muniţii de la soldaţii germani. În 18 decembrie, la Palatul Cultural, a fost 
organizată o mare sărbătoare militară de către naţionaliştii maghiari. Pentru 
a nu ceda zona Aradului, comisarul Varjassy Lajos a cerut trimiterea unor 
ajutoare. În sprijinul jandarmeriei din Arad au fost trimişi jandarmii din 
Oraviţa6. A sporit şi efectivul armatei maghiare din cetatea Aradului, după 
revenirea a trei regimente de husari. În 20 decembrie trupele maghiare au 
depus jurământul de credinţă prin care se obligau să servească noul regim de 
la Budapesta.  

În 29 decembrie 1918 a avut loc la Arad vizita generalului francez 
Henri Berthelot. Asigurarea ordinii şi a liniştii în oraş trebuiau realizate de 
primarul Rezso Löcs şi colonelul Dobak. Sosirea generalului francez a  
transformat manifestările de simpatie ale românilor într-un conflict între 
români şi maghiari. Generalul a fost  aşteptat la gară de primarul Löcs Rezso 
şi preşedintele C.N.R din comitatul Arad, Iustin Marşeu. S-a mai adăugat şi 
un important convoi, format din români veniţi din satele arădene, care l-au 
însoţit până la hotelul „Crucea Albă”, cântând cântece patriotice şi fluturând 
steaguri tricolore. La hotel a avut loc recepţia oficială, timp în care mulţimea 
de români adunată în faţa hotelului a fost atacată de maghiari înarmaţi. Apoi 
soldaţii unguri din „garda morţii”7 au atacat sediul gărzilor române, unde au 
dezarmat gardiştii apoi s-au îndrepta spre locuinţa lui Şt. Cicio-Pop, unde au 
spart geamurile, iar de aici spre Seminarul Teologic unde au produs mari 
pagube. Teodor Botiş, directorul Seminarului Teologic, a realizat un raport 
care a fost trimis Episcopiei. Potrivit raportului, o ceată de glotaşi maghiari 
au distrus mai multe documente, au spart cu baionetele şi patul puştilor uşile 
de la cancelaria direcţiunii şi locuinţa directorul. Glotaşi maghiari au 

                                                
5 Oraşul şi judeţul Arad după 1 Decembrie 1918 studii şi documente (coord. Mircea 
Timbus şi Anderi Caciora), Arad, Ed. Guttenberg Univers, 2008, p. 5. 
6 Ibidem, p. 9.  
7 Traian Mager, Contribuţii la istoria Unirii 1918-1919, jurnal, Arad, Tiparul Tipografiei 
Diecezane, 1939, p. 61. 
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declarat că au venit pentru a „căuta arme şi muniţie”8. Un martor al 
evenimentelor, Traian Mager, apreciază că în 29 decembrie au fost „20 de 
morţi şi peste 40 de răniţi”9, dinte cei morţi au fost identificaţi patru ţărani 
români: Dimitrie Raica din Mândruloc, Teodor Gligor din Şega, Laie Barna 
din Covăsânţ şi Leonte Ciorău din Sâmbăteni. În urma evenimentelor de la 
Arad, primarul a trimis o scrisoare generalului şi l-a anunţat că „românii 
sunt vinovaţi de situaţia din oraş”. Generalul Berthelot s-a convins de 
situaţia din Arad şi  a cerut trimiterea unor trupe franceze la Arad „pentru a 
dezarma populaţia”10. În noaptea de 30-31 decembrie 1918, trupele franceze 
au ajuns în Arad, fiind conduse de maiorul Martin. La sosire au fost 
întâmpinate de reprezentantul românilor, Iustin Marşeu, iar reprezentantul 
guvernului maghiar Varyassy a refuzat să participe pe motiv că „sosirea 
trupelor franceze o consideră ca o violare a tratatului de armistiţiu”11. 
Efectivul trupelor franceze de la Arad era de 200 de soldaţi. În 29 martie 
1919, au mai ajuns la Arad şi alte trupe ale armatei franceze. După sosirea 
trupelor franceze,  maiorul Martin  nu a luat nici o măsură, considerând că 
situaţia se va clarifica în urma semnării păcii. Comandantul francez 
considera că rolul lui la Arad era de a „demonstra numai prin prestigiul 
prezenţei sale susţinerea ordinii”12. Auzind de cele întâmplate la Arad şi 
măsurile luate de administraţia maghiară, generalul, Berthelot scria 
„oamenii aceştia nu îşi dau seama încă de faptul că au fost învinşi”13. În 
aceste condiţii autorităţile maghiare au început a pune în practică politica 
guvernului de la Budapesta, fapt demonstrat de intrarea în gara din Arad a 
mai multor trenuri blindate cu militari unguri. În satele româneşti armata 
maghiară a luat măsuri dure împotriva membrilor gărzilor naţionale care au 
fost dezarmaţi, dar şi a  preoţilor şi învăţătorilor. 

Conflictul a luat amploare în 1919, după ce soldaţii Diviziei 23 din 
Arad s-au reorganizat şi au ajuns sub conducerea generalului Soos care a 
ordonat, în 21 februarie, să înconjoare sediul prefecturii pentru al aresta pe 
Iustin Marşeu şi Moise Rişcuţia. Cei doi au fost arestaţi, dar în urma 
intervenţiei comandantului trupelor franceze au fost eliberaţi. Soldaţii 
maghiari au percheziţionat o serie de instituţii pentru a verifica dacă nu deţin 
arme de la Gărzile naţionale române. În raportul întocmit  în 9-22 februarie 
de T. Botiş şi trimis Episcopiei, se arată  că în cancelaria institutului au 

                                                
8 E.O.R. A, dos. 35 II - 1914, doc. nr. 763/ 1918. 
9 Traian Mager, op cit, p. 62.  
10 Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă, Bucureşti, Ed. Militară, 2012, p. 389, 
11 A.N D.J A,  fond Traian Mager, dos. 4, f. 33. 
12 Ibidem. 
13 Oraşul şi judeţul Arad după 1 Decembrie... p. 13. 
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ajuns o patrulă înarmată de soldaţi maghiari care au declarat că au primit 
ordin de a face percheziţie în seminar şi internat. În urma percheziţiei, în 
internat au găsit două puşti ruseşti şi o sabie, care au fost confiscate. O nouă 
percheziţie a avut loc în 14-17 februarie, când la Institutul Teologic a ajuns 
o patrulă pentru a căuta arme în seminar ameninţând că „localul respective îl 
vor pune sub pază militară”14. Problema jafurilor realizate în urma 
percheziţiilor a fost discutată în Consistoriul Episcopiei, iar episcopul Papp 
s-a adresat Consiliului român comitatens, cerând ca să se ia măsuri pentru  a 
fii cruţaţi pe viitor de asemenea măsuri, care nu au nici un temei, ci 
„pricinuiesc numai amărăciune”15. Numărul crimelor făcute de trupele 
maghiare s-a ridicat la 300. Naţionaliştii maghiari înarmaţi au ucis şi 
maltratat pe unii dintre membri gărzilor naţionale. Măsuri dure au fost luate 
împotriva preoţilor şi învăţătorilor pentru că, prin activitatea lor, au fost 
îndrumătorii poporului. La Şimand, au fost ucişi  preoţii Popescu şi Leucuţa, 
iar trupurile lor au fost aruncate într-un canal. La Şiria, avocatul Hotăran 
împreună cu familia sa au fost ucişi şi „au mai căzut 60 de români din satele 
învecinate”16. În 31 ianuarie 1919, la Şiria au fost  ucişi şi maltrataţi mai 
mulţi ţărani care erau pe câmp la vânătoare. Evenimentele au fost relatate în 
ziarul Românul unde se aminteşte că din trenul cu care înaintau trupele 
maghiare pe linia Arad-Sebiş, au coborât un ofiţer şi 8 soldaţi maghiari, care 
au tras spre cei care erau la vânătoare. Teodor Baba a fost rănit în picior, iar 
ceilalţi doi au fost prinşi de soldaţii maghiari care „le-au dat o păruială şi le-
au luat armele”17. Situaţia gravă de la Şiria este descrisă într-o telegramă 
trimisă de generalul Berthlot, ministrului de război al Franţei în 26 februarie 
1919. Generalul francez arată că unguri fac numeroase abuzuri, iar în 
raportul realizat de Ştefan Cicio-Pop, în  23 februarie, „s-a semnalat un 
masacru de 52 români”18 în Şiria. Situaţia dificilă în care au ajuns satele 
dintre Arad şi Oradea este amintită într-un raport al colonelului Tilly trimis 
generalului Berthlot, unde colonelul aminteşte de numeroase violenţe ale 
armatei maghiare în satele de pe valea Crişului Alb. Pentru restabilirea 
ordinii, colonelul cere „desfiinţarea imediată a trenurilor blindate ungare cu 
mitraliere şi tunuri care în fiecare zi bombardează şi mitraliază satele şi 

                                                
14 E.O.R. A, dos. 35 II- 1914, doc. nr. 362-1919. 
15 Ibidem. 
16 Dumitru Suciu, Monarhia şi făurirea României Mari, Bucureşti, Ed. Albatros, 1997, p. 
235. 
17 Românul, nr. 25 din 1/14 februarie 1919, p. 5. 
18 ***Mărturii 1918, vol III, Bucureşti, Ed. Ştinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1980, p. 
220. 
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locuitorii văii Crişului Alb, care au fost nevoiţi să-şi abandoneze satele şi 
cirezile ca urmare a acestor bombardamente zilnice şi nemaipomenite”19.     

Violenţele au continuat până în 20 martie 1919 când, la Conferinţa 
de pace de la Paris a fost stabilită zona de neutralitate dintre România şi 
Ungaria, iar guvernul maghiar a fost anunţat că „armata română va înainta 
spre apus”, fapt ca a dus la demiterea guvernului maghiar. În urma celor 
hotărâte la Paris, Consiliul Dirigent a decis numirea lui Iustin Marişeu, în 27 
martie 1919, în funcţia de prefect al judeţului. Referindu-se la activitatea 
desfăşurată de prefectul Marişeu în perioada 1919-1922, Vasile Goldiş arată 
că prin activitatea sa „prefectul Marişeu a dat României Mari un judeţ de 
model cu administraţie europeană”20.  

Măsurile luate atât la Paris, cât şi la Sibiu, nu au putut fi puse în 
practică datorită refuzului autorităţilor maghiare, care nu recunoşteau noua 
graniţă. În aceste condiţii, comandantul trupelor franceze, generalul 
Gondrecourt, a instituit starea de asediu, fapt care a dus la oprirea 
violenţelor pentru că prevedea „pedeapsa cu moartea pentru orice tulburare 
a ordinii publice”21.  

Problemele cu care s-au confruntat români din părţile Aradului au 
fost dezbătute şi în şedinţele  Consiliului Dirigent. În şedinţa din 18/31 
ianuarie 1919, la cererea Consiliului Naţional Român din Arad, se acceptă 
acordarea unui avans pentru plătirea gărzilor, cu obligaţia de a „justifica 
întrebuinţarea banilor - 230.000 de coroane - plătirea se va face prin Banca 
Victoria”22. În aceiaşi şedinţă s-a mai decis că, pentru „trebuinţele 
administrative ale Consistoriului Arad” să se dea suma de 250.000 coroane  
în două rate, prima fiind pe primul semestrul al anului 1919 când a fost 
alocată suma de 125.000 coroane.  În şedinţa din 29 aprilie s-a discutat 
despre trecerea căilor ferate din zona Aradului în administraţia  Consiliului 
Dirigent. Cu această ocazie s-a dezbătut şi problema Fabricii de vagoane 
Witzer şi a fost prezentat un raport. S-a decis să se pună la dispoziţia fabricii 
„lunar 11 vagoane de cărbuni de la Lupeni şi două vagoane cu ulei pentru a 
continua lucrările cu condiţia ca lucrările făcute să fie exclusiv la dispoziţia 
Consiliului Dirigent”23. La Sibiu au fost făcute şi numirile funcţionarilor 
români care aveau să impună administraţia românească în Transilvania. În 
şedinţa din 12 mai s-a discutat despre situaţia Aradului, iar  Consiliul 

                                                
19 Ibidem, p. 228.  
20 Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi filosofice, (ediţie îngrijită de Marţian Iovan), 
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2007, p. 275. 
21 Oraşul şi judeţul Arad după 1 Decembrie ... p. 21. 
22 A.N D.J A, fond Ioan Suciu, dos. 4, f. 83.  
23 Ibidem, f. 209.  
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Dirigent a cerut „ca trupele române să ocupe oraşul”24. În şedinţa din 7 
august 1919 au fost numiţi funcţionari din justiţie pentru Arad, iar în 8 
august au fost numiţi funcţionarii din administraţie A fost numit ca 
subprefect Nicolae Mladin, primnotarii dr. Teodor Pop şi dr. Emil Micloş. 
Au fost numiţi primpretori plaselor din judeţul Arad, dr. Aurel Groza - 
primpretor al plasei Sebiş pentru plasa Ineu – dr. Silviu Păşcuţiu, pentru 
plasa Tîrnova - dr. Simion Jarlo, pentru plasa Radna - dr. Eugen Beleş, 
pentru plasa Arad - dr. Emil Groza şi pentru plasa Pecica, dr. Ludovic 
Fazecaş.      

În comitatele Arad şi Cenad naţionaliştii unguri în 1919 au luptat 
pentru ca unele teritorii să fie alipite Ungariei. Evenimente importante au 
avut loc la Nădlac, localitate cu o populaţie majoritar slovacă unde românii 
s-au solidarizat cu slovaci şi au cerut alipirea localităţii la România. În acest 
sens, preoţii L. Boor şi L. Bujna au prezentat comisiei de delimitare a 
frontierei un memoriu în care s-au arătat abuzurile realizate de stăpânirea 
maghiară şi au cerut ca Nădlacul să revină României. Preotul L. Bujna, în 
cuvântarea, sa cere comisiei să sprijine „năzuinţele şi cererile slovacilor 
nădlăcani”25. Poziţia slovacilor este exprimată la adunarea naţională din 13 
iulie 1919, unde slovacii din comitatele Bekeş şi Cenad, au redactat un 
memoriu trimis ministrului de externe al Cehoslovaciei, cu precizarea că 
poporul slovac din cele două comitate are dreptul de autodeterminare şi cere 
„unificarea regiunilor noastre la Regatul României după dorinţa unanimă a 
populaţiei noastre”26. Graniţa care a fost trasată a dus la nemulţumiri atât în 
rândul românilor, slovacilor, cât şi a ungurilor. Potrivit unui martor al 
evenimentelor, Caius Turic, în jurul localităţii Ciaba, slovaci erau în jur de 
80%, aceştia au  cerut încă din decembrie 1918 ca localităţile să revină 
României. Un grup de slovaci a participat şi la Adunarea Naţională de la 
Alba-Iulia unde au cerut ca graniţa să se fixeze pe Tisa pentru ca teritoriile 
locuite de slovaci să revină României. După stabilirea graniţei în 1919, atât 
români cât şi slovaci care au rămas în Ungaria, au fost supuşi unor abuzuri. 
Preotul Caius Turic, în însemnările sale, aminteşte că toţi cei care au fost 
prezenţi la Alba-Iulia au „suferit din partea organelor administrative 
huiduieli întemniţări, expresie a şovinismului unguresc care nu a cunoscut 
nici o piedică”27. 

                                                
24 Ibidem, f. 228. 
25 Alexandrina Huszarik, „Contribuţia naţionalităţilor din Nădlac la realizarea Marii Uniri” 
în: Marea Unire din 1918 idealul tuturor românilor (coord. Al Roz), Ed. „Vasile Goldiş” 
University Press, Arad, 2004, p. 158. 
26 Ibdem,  p. 161. 
27  A.N D.J A, fond Vasile Goldiş, dos. 11, f. 4. 
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În 17 mai 1919 trupele române intrau în Arad, sub comanda 

colonelului  Pirici. În cuvântarea sa, colonelului Pirici arată că este trimis a 
asigura ordine şi pacea, fără a face diferenţă în funcţie de religie şi 
naţionalitate, a contribui la realizarea idealului naţional. A urmat preluarea 
funcţiilor administrative. În 5 iunie este numit primul primar roman al 
Aradului, avocatul dr. Ioan Robu28. În 24 iunie,  generalul armatei franceze 
Franchet d' Esperey, însoţit de Radu Rosetti, a ajuns la Arad, unde a fost 
primit de oficialităţile româneşti, iar generalul a arătat că, prin misiunea sa, 
Franţa urmăreşte „independenţa complectă a României”, iar administraţia 
românească a fost recunoscută, fapt ce a dus la evacuarea trupelor franceze. 
Odată cu preluarea administraţiei, români au preluat şi cele 10 plase care 
cuprindeau 217 comune. După stabilirea frontierei româno-ungare, au  
apărut unele modificări privind reorganizarea administrativă. Astfel, cinci 
comune din plasa Aletea au rămas Ungariei: Elek, Almaskamares, 
Nagykamaras, Megyesbodzas şi Megyesegyhaza, iar alte cinci au revenit 
României: Şiclău, Otlaca, Pilu, Vărşand şi Sântmartin. Localităţile care au 
revenit României au fost incluse în plasele Arad şi Chişineu. Tot prin 
stabilirea acestei frontiere, a dispărut şi comitatul Cenad, iar judeţului Arad 
i-au fost alipite localităţile Dorobanţi, Nădlac, Şeitin şi Turnu, care au fost 

                                                
28 Ioan Robu s-a evidenţiat din timpul războiului când, după ce a ajuns prizonier în Rusia, a 
început organizarea Corpului de voluntari bucovineni şi ardeleni. A fost primar al Aradului 
din 17 iunie 1919 până în 21august 1926.  
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incluse în plasa Pecica. Aşezările arădene au fost supuse unei noi 
reorganizări administrative, localităţile fiind grupate în  9 plase, în 
circumscripţiile cărora erau  cuprinse 216 localităţi. Această organizare 
administrativă s-a menţinut până la sfârşitul anului 1925, când a fost 
adoptată şi dată publicităţii, Legea unificării administrative a României 
Mari.  
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Biserica Ortodoxă Română între 
anii 1918 – 1948. Înfiinţarea Patriarhiei 
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 Creştinismul reprezintă o permanenţă ce-şi are originea în însăşi 
perioada de plămădire a noastră ca neam. Sub raport bisericesc s-au scris 
multe tratate şi studii despre creştinism. Din aceste tratate nu lipsesc nici 
lucrări privind istoria Bisericii Ortodoxe Române1. 
 „Minunile sunt lucrurile Tale Doamne, toate întru înţelepciune le-ai 
făcut!” – zice psalmistul. Şi noi, privind peste istoria Bisericii române, 
putem spune acelaşi lucru: „Minunat a lucrat Dumnezeu în Biserica Sa din 
sânul poporului român!” Căci cu adevărat minunat a fost faptul că în 
momentul în care am apărut ca popor în istorie, am apărut şi ca creştini. 
Aceasta pentru că vremea de împreunare a dacilor cu romanii, din care s-a 
născut neamul românesc, a fost şi vremea de încreştinare a strămoşilor 
noştrii. Minunată a fost, apoi, înflorirea Bisericii noastre în Ţările Române, 
unde a dat o cultură bisericească de mare valoare şi a fost sprijin al 
poporului în lupta lui pentru apărarea libertăţii, pentru independenţă, pentru 
unitate naţională şi dreptate socială. Minunată a fost şi viaţa Bisericii 
române în Transilvania, unde ea s-a împletit în aşa fel cu viaţa poporului 
român încât legea ortodoxă s-a numit „lege românească”, iar poporul a 
apărat-o adesea cu preţ de mucenicie ca pe sufletul lui2.  
 Unitatea tuturor românilor din toate ţinuturile trebuia să se constituie 
într-o singură Biserică românească. Un singur popor şi şi o singură Biserică! 
Un singur popor, împărţit în trei principate – Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească! Aşa cum o mamă strânge la sânul ei pe toţi fiii săi, aşa şi 
Biserica Ortodoxă ca o adevărată maică duhovnicească îmbrăţişa pe toţi 
românii, risipiţi sub mai multe stăpâniri3. Ea împărtăşea tuturor, în aceeaşi 
limbă românească, din aceleaşi cărţi de slujbă şi cărţi de învăţătură a lui 
Hristos, aceleaşi sfinte slujbe şi sfinte taine şi aceleaşi aşezăminte. Ea le 
spunea că românii din toate ţările una sunt, că ei au aceeaşi origine, aceeaşi 

                                                
1 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 24. 
2 † NICOLAE, Mitropolitul Ardealului, Biserica Ortodoxă Română una şi aceeaşi în toate 
timpurile, Sibiu, 1968, p. 7.   
3 Ibidem, p. 25-26. 
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limbă, aceeaşi credinţă şi aceleaşi obiceiuri. Tocmai prin această unitate a 
putut răzbi poporul român printre toate vijeliile şi încercările la care a fost 
supus. 
 Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918, care a dus 
la constituirea Statului naţional român unitar, a impus o serie de schimbări şi 
în viaţa bisericească. Mulţi se aşteptau ca în 1918, o dată cu unitatea 
politică, să se realizeze şi unificarea bisericească a românilor transilvăneni, 
prin reîntoarcerea uniţilor în sânul Bisericii Ortodoxe strămoşeşti. S-au 
ridicat atunci multe glasuri care au cerut acest lucru, apoi, pe parcurs, zeci 
de parohii unite, în frunte cu preoţii lor, au revenit la Ortodoxie4.  

La 31 decembrie 1919 în scaunul de mitropolit primat al Bisericii 
Ortodoxe autocefale a României a fost ales episcopul Caransebeşului, Miron 
Cristea, fiind înscăunat la 1 ianuarie 1920. Mitropolitul Miron (1868 – 
1939), originar din Topliţa (jud. Harghita), fusese mult timp secretar şi 
consilier al Arhiepiscopiei Sibiului, iar din 1910 Episcop de Caransebeş. 
Alegerea unui transilvănean ca mitropolit primat al României era o urmare a 
desăvârşirii unităţii de stat a poporului român, mai ales că Miron Cristea 
făcuse parte din delegaţia trimisă de românii transilvăneni la Bucureşti ca să 
prezinte Actul Unirii din 1 decembrie 1918.  

Încă din 23 aprilie 1919 Sinodul ierarhilor ortodocşi din Mitropolia 
Ardealului s-a declarat desfiinţat, cerând includerea membrilor săi în Sf. 
Sinod din Bucureşti. S-au început apoi lucrările de unificare bisericească, 
instituindu-se o comisie care a lucrat la Sinaia în cursul anului 1919. S-a 
hotărât ca la baza viitoarei legi de organizare bisericească să stea Statutul 
organic al lui Andrei Şaguna, după care s-a condus Biserica Orotodoxă din 
Transilvania timp de 50 de ani, cu roadele cele mai benefice5. S-a ales o 
comisie din rândul Sf. Sinod, profesori de teologie, delegaţi ai preoţimii şi 
foşti miniştrii ai cultelor. Comisia a avut 15 membrii, care trebuiau să 
întocmească un proiect de Statut de organizare şi funcţionare a Bisericii 
Ortodoxe Române. Comisia a lucrat foarte încet, până în anul 1925, din 
cauza neânţelegerilor iscate între membrii dar şi a amestecului partidelor 
politice  în treburile bisericeşti. În martie-aprilie 1925 Parlamentul a votat 
„Legea şi Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române”, promulgate 
la 6 mai 1925. 

După realizarea unităţii de stat s-a apreciat ca fiind necesară 
ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, mai ales că acum număra 

                                                
4 Preot Prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Institutului biblic 
şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 429. 
5 Ibidem, p. 430. 
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aproape 14 milioane de credincioşi. Sf. Sinod, în şedinţa din 4 februarie 
1925, în urma numeroaselor propuneri ce s-au făcut, a hotărât să înfiinţeze 
Patriarhia Ortodoxă Română prin ridicarea mitropolitului primat la rangul 
de patriarh. Parlamentul a votat apoi „Legea pentru înfiinţarea Patriarhiei”, 
publicată în Monitorul Oficial la 25 februarie 1925.  Potrivit vechiului 
obicei, s-a trimis o scrisoare tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, vestindu-se 
înfiinţarea Patriarhiei Române. S-au primit scrisori de răspuns, cu 
binecuvântări şi urări frăţeşti din partea tuturor acestor Biserici. La 1 
noiembrie 1925 s-a făcut ceremonia îndătinată, învestitura şi înscăunarea 
primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, în prezenţa 
a numeroşi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori şi ai Statului6.   

Legea şi Statutul de organizare din 1925 consfinţea autocefalia 
Bisericii noastre, organizată ca Patriarhie. În fruntea ei se afla Sfântul Sinod, 
format din patriarh ca preşedinte, din mitropoliţi, episcopi şi arhierei vicari 
în funcţie. În atribuţiile Sinodului intrau probleme de ordin spiritual, 
canonic şi dogmatic. Ca organ deliberativ pentru întreaga Patriarhie 
funcţiona Congresul Naţional Bisericesc, format din câte 6 reprezentanţi 
(doi clerici şi patru mireni) de fiecare eparhie, aleşi pe 6 ani. În atribuţiile 
sale intrau probleme administrative, culturale şi economice. El se întrunea în 
mod ordinar o dată la trei ani. Avea ca organe executive: Consiliul Central 
Bisericesc, format din 15 membrii (5 clerici şi 10 mireni) pentru problemele 
administrativ-culturale şi Eforia Bisericii, compusă din trei membrii (un 
cleric şi doi mireni), pentru problemele economice. La fiecare eparhie 
funcţiona, ca organ deliberativ câte o Adunare eparhială, formată din 45 sau 
60 de membrii, după întinderea eparhiei, o treime clerici şi două treimi 
mireni.  Se întrunea o dată pe an. La Protopopiate exista, de asemenea o 
Adunare protopopească. Parohia avea ca organ deliberativ Adunarea 
parohială, iar ca organ executiv Consiliul parohial şi Epitropia. Episcopii şi 
mitropoliţii erau aleşi de către Congresul Naţional Bisericesc, împreună cu 
Adunarea eparhială a eparhiei vacante. Preoţii din Transilvania se alegeau 
de către Adunarea parohială, iar în restul ţării au continuat să fie numiţi de 
chiriarhul locului7.  

Poporul nostru este aşternut în lume aşa cum chipul lui Dumnezeu 
este aşezat în veşnicie. Nici o bătălie istorică nu a reuşit să-i nimicească 
zelul şi credinţa. Hristos ne-a dăruit această minune, adâncind în cugetul 
nostru memoria neamului şi a trecutului său8. Ţara neamului românesc este 
                                                
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 431. 
8 Delia Micurescu, Biserica din Bata – o punte între inimi creştine – Istorie, cultură, 
tradiţie, Ed. Promun, Arad, 2009, p. 7. 
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inima neîntinată ce priveşte spre Dumnezeu. „Numai întoarcerea noastră 
către trecut ne dă forţa faptelor de azi”, spunea Nicolae Iorga.   

În cele ce urmează am să redau o parte a fragmentului9 din Actul de 
înfiinţare a Patriarhiei Ortodoxe Române – 4 februarie 1925 (apărut în 
revista Biserica Ortodoxă Română, an. XLIII, nr. 2, 1925, p. 101-102): 
 ”Cu vrerea lui Dumnezeu şi prin propriile lui puteri, poporul român 
a ajuns să-şi arate în hotarele străbune întregite şi în libertăţile lui: 
maturitatea desăvârşită şi puternicia naţională la care s-a ridicat. Maturitatea 
şi puternicia aceasta sunt în mâinile lui izbânzi, sunt în mâinile lui podoabe, 
sunt în mâinile lui zăcăminte de vlagă şi de înălţare, dar mai presus de orice, 
sunt drepturi şi datorii, care îl leagă, de astăzi înainte, în modul cel mai 
firesc, de trupul şi de soarta naţiunilor mari, adică de răspunderile şi de 
îndatoririle acelor popoare şi state care au creat şi continuă să creeze 
progresul în civilizaţia întregii omeniri.  

Poporul român de astăzi, prin urmare, s-a ridicat în văzul lui şi în 
văzul omenirii, prin însuşi meritul său, nu numai peste robia şi neisprăvile 
lui de ieri care    l-au împiedicat să-şi reverse în opera de înaintare a lumii, 
întreaga valoare a propriei sale firi, dar s-a ridicat la rangul superior şi demn 
de cooperator şi de garant al acestei opere de progres general şi de civilizaţie 
infinită. 

Rangul acesta însă, întemeiat, cum văzurăm, pe puternicia şi pe 
maturitatea lui de azi, îi pune poporului român obligaţia de a-şi crea şi de a-
şi însuşi toate mijloacele şi instituţiunile, nu numai culturale, politice şi 
economice, de ordin civil şi laic, dar şi pe cele bisericeşti, prin care să-şi 
poată pune în valoare, pentru rolul civilizator la care e chemat, sufletul, 
capacităţile şi însuşirile lui lăuntrice şi să-şi asigure, pentru binele comun 
fructificarea trudelor şi a izbânzilor sale. Ca o urmare firească deci, a acestui 
rang şi rol civilizator, poporul român îşi înfiinţează, de astăzi înainte, prin 
propria lui suveranitate, politică şi bisericească, Patriarhatul pentru Biserica 
Ortodoxă Română, recunoscându-i mitropolitului de Bucureşti al ţării, titlul 
de Patriarh al României, în locul titlului de până aici de primat al 
României... 

La înfiinţarea Patriarhatului acesta românesc, Biserica şi Statul 
nostru au fost îndemnate şi îndreptăţite, pe lângă motivele de mai sus, şi de 
sporirea, atât ca număr, cât şi ca populaţie ortodoxă a eparhiilor ţării...” 
 

                                                
9 Preot Prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 434-436. 
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 La sfârşitul secolului al IX-lea şi la începutul secolului XX, în 
ţinutul Aradului, zonă de interferenţă etnică şi culturală, populaţia majoritar 
românească întâmpina dificultăţi tot mai mari de a se manifesta cultural şi 
naţional în contextul intensificării procesului de maghiarizare forţată 
promovată de către autorităţi. O componentă esenţială în afirmarea politică 
şi culturală a românilor din vestul ţării o reprezenta cuvântul scris, dreptul 
de a scrie româneşte, pe care autorităţile au încercat să-l limiteze printr-o 
legislaţie prohibitivă.  
 Iniţiativa primei publicaţii româneşti Arădene a venit din partea 
Societăţii de lectură a elevilor Institutului Teologic, coordonată de către 
profesorul Miron Romanul, care în 1869 edita Speranţa – „foaie literar-
bisericească”, sub redacţia elevului Constantin Gurban1. De remarcat că, 
încă de la începuturi, în avangarda mişcării publicistice arădene se vor afla 
cele două instituţii reprezentative ale românilor: biserica şi şcoala.  
 La mijlocul anului 1872, Speranţa, aureolată de laude, şi-a încetat 
apariţia lăsând locul revistei Lumina – „foaie bisericească,scolastică, literară 
şi economică”, oficios al eparhiei Aradului, care apărea sub redacţia 
eminentului om de cultură G. Popa. Revista a apărut de două ori pe 
săptămână până în 1875 când şi-a încetat apariţia din raţiuni de ordin 
material, astfel că un an şi jumătate „a rămas mut amvonul literar în Arad”2. 
Apariţia la 30 ianuarie 1877 a „foii bisericeşti, scolastice, literare şi 
economice” - Biserica şi Şcoala, a însemnat un adevărat eveniment care-şi 
va pune amprenta asupra mentalului colectiv arădean timp de 71 de ani 
(1877-1948), cu o continuitate greu de egalat în publicistica românească. 
Publicistica arădeană bisericească şi şcolară a fost completată de către cea 
cu conţinut umoristic: Gura satului (1871-1879) şi Cucu (1905-1920), cu 
apariţii şi la Budapesta şi Deva3.  

                                                        
1 Biserica şi Şcoala, an LI, nr. 1-2 din 9 ianuarie 1927, p. 2. 
2 Gh. Ciuhandu, „Începuturile publicisticii româneşti la Arad”, în: Piatră de hotar, an III, 
nr. 5-6 din 17 mai 1936, p. 10. 
3 Ibidem. 
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 Treptat, toate publicaţiile ardelene şi implicit cele arădene, vor primi 
o notă politico-naţională, ele fiind angrenate în lupta pentru realizarea 
unităţii naţionale; ideea naţională a dominat astfel scrisul românesc sub 
orice formă s-a manifestat acesta, expresie a acestui fapt constituind-o 
fondarea la Arad în 1897 a Tribunei poporului sub redacţia reputatului 
publicist I. Russu-Şirianu. Cotidianul arădean a constituit un adevărat pilon 
al luptei naţionale alături de Tribuna din Sibiu, până în 1903, când după 
desfiinţarea oficiosului sibian i-a preluat titulatura (1904) dar şi cârma 
publicisticii naţionale ardelene, făcând din Arad centrul politic al mişcării 
unioniste4.  
 Publicistica politică arădeană a cunoscut un moment de impas în 
1911 când Comitetul Naţional al P.N.R., nemulţumit de activitatea „tinerilor 
oţeliţi” grupaţi în jurul Tribunei, a hotărât editarea celui de-al doilea 
cotidian, Românul, sub direcţiunea lui Vasile Goldiş; competiţia dintre cele 
două cotidiane arădene a luat sfârşit la 28 februarie 1912, când la intervenţia 
lui Constantin Stere, trimisul lui Carol I la Arad, Tribuna a fuzionat cu 
Românul care a preluat astfel ştafeta luptei pentru desăvârşirea unităţii 
naţionale5.  
 În preajma declanşării primului război mondial, Aradul deţinea un 
loc de frunte în publicistica ardeleană românească, el editând patru din cele 
douăzeci şi şase de periodice ale timpului: Tribuna, Românul, Biserica şi 
şcoala şi Reuniunea învăţătorilor (1904 –1914 -lunar)6.  
 Pe parcursul războiului, dintre cele trei ziare politice din 
Transilvania: Gazeta Transilvaniei, Românul şi Drapelul, doar ziarul 
arădean ducea „o politică intransigentă naţională”, fapt care a dus la 
suprimarea sa de către cenzori la 10 martie 1916. Datorită acestei situaţii, 
românimea a rămas fără organ de reprezentare naţională, deoarece Gazeta 
Transilvaniei şi Adevărul – „duceau o politică prea personală a directorilor 
lor”7. 
 Mediul gazetăresc arădean postbelic a fost dominat de preocupările 
pentru înjghebarea cu predilecţie a presei politice care avea menirea de a 
întări şi ridica sentimentul naţional, în condiţiile reconstrucţiei naţiunii 
române după Marea Unire. Din nefericire experienţa publicistică dinainte de 
1918 a gazetarilor arădeni, nu a fost susţinută material de către noile 

                                                        
4 R. Ciorogariu, Din trecutul revistelor şi ziarelor de la noi: Speranţa (1869), Lumina 
(1872), Biserica şi şcoala (1877), Tribuna (1884-1912), Arad, 1934, p. 24. 
5 Ibidem, p. 33. 
6 G. Ciuhandu, op.cit., p. 11. 
7 I. Băilă, „Presa românească ardeleană”, în: Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 
1918-1928, vol. II, 1929, p. 1283. 



 352

autorităţi, astfel că sprijinul a venit fie din partea iniţiativei particulare, fie 
din entuziasmul tinerilor intelectuali. În aceste condiţii a început odiseea 
presei arădene interbelice, diversă ca orientări şi aspiraţii, inegală ca 
prezentare şi valoare, născută întotdeauna din cele mai bune intenţii puse în 
slujba idealului naţional. Presa arădeană interbelică a beneficiat de 
contribuţia constantă şi valoroasă a învăţătorilor, profesorilor şi avocaţilor 
care pot fi regăsiţi ani de-a rândul ca şi colaboratori în paginile mai multor 
ziare şi reviste.  
 Prezentarea publicaţiilor arădene în două categorii distincte-politice 
şi culturale - ridică probleme ce ţin de clasificarea strictă a unei sau alteia 
din cele două domenii. De asemenea, există ziare de partid declarate, dar 
care nu neglijează tratarea problemelor culturale sau publicarea producţiilor 
culturale propriu-zise. Prezentarea alfabetică a numelor publicaţiilor ar 
putea duce la o aglomerare de date scoase din contextul general în care au 
avut loc evenimentele, fapt pentru care considerăm că evoluţia fenomenului 
gazetăresc arădean este mai potrivită într-o prezentare cronologică.  
 După o întrerupere de mai bine de doi ani şi jumătate, la 8 noiembrie 
1918, reapărea la Arad cotidianul politic Românul, organ al P.N.R. din 
Ungaria şi Transilvania. Hotărârea reeditării ziarului în acele momente 
istorice, cruciale pentru naţiunea română, a fost luată în casa fruntaşului 
politic arădean Şt. Cicio Pop, primii redactori fiind T. Botiş, dr. L. Iacob şi 
S. Evuţianu. Reapariţia Românului a constituit un eveniment major şi 
necesar în continuarea luptei pentru unirea românilor din întreaga 
Transilvanie, chiar dacă părinţii săi au lucrat fără încetare, zi şi noapte, 
pentru editarea primului număr pe care „îl priveau precum priveşte părintele 
un nou născut”8.  
 Articolul-program „Înviere” care avea drept autor pe Vasile Goldiş, 
sublinia o dată în plus rolul conducător al Consiliului Naţional Român 
„supremul şi unicul for politic al naţiunii române din Ungaria şi 
Transilvania”. Autorul elogia de asemenea rolul ziarelor româneşti apărute 
după suspendarea sa „care au susţinut focul sacru al iubirii de neam”9. 
 Românul a continuat să apară cu un conţinut de 4 pagini, sub 
redacţia lui I. Clopoţel, „un tânăr cult şi vioi, sortit carierei de ziarist”, 
primii redactori revenind la catedrele şcolilor lor, ei rămânând doar redactori 
interni10. Ulterior, la conducerea ziarului s-au perindat ca redactori 
responsabili, până în 1922, Sever Miclea, Aurel Rusu şi Constantin Savu. 
                                                        
8 S. Evuţianu, „Ziarul Românul în 1918”, în: Piatră de hotar, an III, nr. 5-6 din 17 mai 
1936, p. 68. 
9 Românul, an VII, nr.1 din 26 octombrie/8 noiembrie 1918, p. 1. 
10 S. Evuţianu, op. cit, p. 69. 
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Sediul şi redacţia se aflau pe strada Zrinyi nr. 1 iar editarea era realizată de 
către tipografia „Concordia”.  
 După reapariţia sa, Românul a devenit cel mai fidel cronicar al 
tuturor evenimentelor care s-au succedat cu o nebănuită repeziciune în viaţa 
naţiunii române din Transilvania. El a publicat astfel manifestul „Către 
naţiunea română”, semnat de către Şt. Cicio Pop în numele C.N.R. (nr. 
1/1918, p. 1), manifestul „Către popoarele lumii” (nr. 10/1918, p. 1), a 
convocat Adunarea Naţională de la Alba Iulia (nr. 11/1918, p. 1), a prezentat 
pe larg programul şi desfăşurarea manifestărilor naţionale de la 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia (nr. 20/1918, p.1-3). 
 O dată cu primele apariţii, cotidianul arădean şi-a completat 
conţinutul prin introducerea unor rubrici noi de mare actualitate: „Război şi 
pace”, „Destrămarea monarhiei”, „Spre o lume nouă”. De asemenea, de un 
mare interes s-au bucurat rubricile „Başbuzucisme” de Tr. P. Nicolin şi 
„Ştiri mărunte şi la zi” de Laurenţiu Luca.  
 După 1 ianuarie 1919, ziarul şi-a întregit conţinutul prin inaugurarea 
altor rubrici permanente: „Zi de zi”, „Voci de presă”, „Organizarea 
românilor”, „Cronica zilei”, „Ultimele ştiri” şi „Poşta redacţiei”. Dintre 
colaboratorii cei mai de seamă ai perioadei 1918-1922 se pot aminti: dr. L. 
Iacob, I. Stanca, A. Pteancu şi poeţii N. Crainic şi Şt. Bălceşti. În aceeaşi 
etapă Românul a făcut eforturi considerabile de a-şi păstra apariţia cotidiană, 
conducătorii săi considerând că el trebuie „să existe până când principiile 
proclamate la Alba Iulia vor deveni realitate”11. Din cele expuse era evident 
că fruntaşii P.N.R. nu considerau unirea punctul terminus al luptei naţionale, 
ea trebuind să continue cu aceeaşi intensitate până la integrarea socială, 
politică şi culturală a Transilvaniei în România Mare.  
 Din nefericire, în 1922 Românul şi-a încetat apariţia sa cotidiană, el 
reapărând în 1926 ca săptămânal în format de 4-8 pagini, „sub îngrijirea 
organizaţiei tinerimii naţional-ţărăniste”. Din acel moment, ziarul a intrat în 
vâltoarea luptelor politicianiste, pierzându-şi treptat prestigiul câştigat cu 
sudoarea atâtor generaţii talentate de redactori şi colaboratori grupaţi în jurul 
lui Vasile Goldiş. Ca organ al tineretului ţărănist, în noua sa structură el îşi 
propunea printre altele renaşterea vieţii publice, preluarea instituţiilor 
financiare din mâinile străinilor şi „îndreptarea situaţiei românilor ardeleni 
care este tot atât de maşteră ca în timpul dominaţiei maghiare”12.  
 Relatând despre atmosfera culturală arădeană din 1926, Românul 
observa că nu s-au înregistrat nici momente deosebite dar nici rămâneri în 
urmă faţă de alţi ani, existând „aceeaşi viaţă liniştită proprie oraşului de 
                                                        
11 Românul, an XI, nr. 1 din 23 februarie 1922, p. 1. 
12 Ibidem, an XII, nr. 1 din 25 decembrie 1926, p. 1. 
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provincie, aceeaşi mentalitate de după război, oamenii nu se entuziasmează 
decât de întorsăturile politice, nu discută decât politică şi nu citesc decât 
ziarele. Ascultă cu mai multă plăcere muzica din cele două cafenele 
elegante...decât o muzică clasică sau un concert filarmonic adeseori 
zgomotos pentru siestă”. În această atmosferă provincială, ziarul remarcă 
totuşi „cărţile româneşti bune şi ieftine” editate de către editura 
„Diecezana”, cât şi calitatea spectacolelor de teatru prezentată de către 
trupele teatrale venite din Bucureşti. La capitolul nerealizări erau menţionate 
conferinţele organizate de către ASTRA la Palatul cultural, a căror auditoriu 
„era format mai mult din şcolari...şi prezidentele societăţilor sociale de 
binefacere”. De asemenea era privită cu ochi critic lipsa de cultură muzicală 
clasică a românilor unde „minoritarii au fost majoritari”. Scriind despre 
românizarea oraşului Arad, se arăta că „firmele de pe străzile principale sunt 
mai româneşti şi se vorbeşte mai mult româneşte şi din ce în ce mai 
frumos”13.  
 După o reeditare promiţătoare, săptămânalul arădean a trecut din nou 
prin momente critice datorită cenzurii dezlănţuite împotriva sa de către 
guvernul prinţului Ştirbey, situaţie în care multe pagini apăreau goale. În 
1928, sub redacţia lui I. Ardelean, Românul a devenit „organ al P.N.Ţ.”, dar 
această calitate a fost contestată nu peste mult timp de către conducerea 
partidului, fapt p2ntru care el va deveni „o gazetă care se ocupa de probleme 
politice, economice şi sociale”. 
 Timp de trei ani, între 1932-1935, ziarul şi-a încetat din nou apariţia, 
el revenind ca săptămânal în format mic de patru pagini. În articolul-
program „După trei ani”, editorii subliniau ideea că mai presus de ideologia 
politică exista un alt ideal, „problema specifică Aradului”, care ca oraş de 
provincie trebuie să fie românesc. Românul îşi propunea „ridicarea 
ţărănimii, căci prin ea... trăieşte însăşi naţiunea”14. 
 Referitor la disputele la vârf din P.N.Ţ., Românul sublinia eşecul 
acţiunilor de dizidenţă ale lui Alexandru Vaida-Voevod pe Valea Mureşului 
„pentru că ţăranii şi-au dat seama că problema cea mare care se pune nu este 
naţionalismul (cu numerus valahicus)... ci ţărănismul deoarece străinii nu-i 
scot de la sapă”. În completarea acestei constatări se observa cu sarcasm că 
„numerus valahicus este fusta sezonului 1935”15.  
 Între probleme de interes local, în paginile ziarului îşi regăsea loc 
rivalitatea dintre Arad şi Timişoara, care a atins apogeul în 1935, la moartea 
episcopului Grigorie Comşa, când liberalii urmăreau să impună pe scaunul 
                                                        
13 Ibidem, an XIII, nr. 3 din 8 ianuarie 1927, p. 3. 
14 Ibidem, an XVIII, nr. I din 17 martire 1935, p. 1. 
15 Ibidem, nr.10 din 19 mai 1935, p. 1. 
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episcopal pe candidatul lor timişorean, părintele Avram Imbroane, în locul 
arădeanului Andrei Magieru; în cazul acestei maşinaţiuni politice în cultură 
se urmărea şi mutarea episcopiei cu Academia teologică la Timişoara16. În 
cursul anului 1935, numerele de la 19-21 au fost editate cu chenar verde, 
fără ca ziarul să aibă o poziţie partizană legionară. Făcând aprecieri asupra 
Congresului legionar de la Târgu-Mureş din aprilie 1936, organul de presă 
arădean critica aspru guvernul Tătărăscu pentru cheltuirea în acest scop din 
fondurile statului(trenuri, mese, muzici) şi înfiera degradarea morală din ţară 
„unde moştenitorii consumau bucatele nerăcite de la înmormântarea lui 
I.G.Duca...la praznicul cu criminalii”17.  
 În 1918 revista Biserica şi Şcoala se afla în al 42-lea an de apariţie 
neîntreruptă, ea fiind un organ de presă săptămânal, care se distribuia 
dumineca şi avea ca subtitlu iniţial „revistă bisericească, şcolară, literară şi 
economică”. Din 25 decembrie 1927 ea şi-a schimbat subtitlul în „revistă 
bisericească-culturală-organ oficial al eparhiei ortodoxe române a 
Aradului”, fapt reflectat substanţial şi în conţinuturile abordate după acea 
dată.  
 La conducerea Bisericii şi şcoala s-au perindat după 1918 şi până în 
1940 patru redactori responsabili: Teodor Botiş, Simion Stana, Gheorghe 
Ciuhandu şi Ilarion V. Felea. Redacţia revistei se afla pe strada Eminescu 
nr.18 iar de editare se ocupa tipografia „Diecezana”, proprietatea episcopiei 
Aradului. În general, în etapa 1918-1940, Biserica şi şcoala a avut un volum 
de 8 pagini şi numai arareori s-au publicat numere mai restrânse de 4 pagini.  
 În cursul anului 1931, revista a avut un supliment: Lumina 
tineretului, care a fost editat la iniţiativa inimosului episcop Grigorie 
Comşa. De asemenea, din 1935, apărea regulat suplimentul cu caracter 
comercial al „Librăriei Diecezana” sub forma unui catalog care cuprindea 
obiecte bisericeşti, cărţi de cult şi literatură română aflate în stocul 
disponibil spre vânzare. 
 Asemenea altor reviste bisericeşti şi culturale din Transilvania, în 
1918 revista arădeană a avut un pronunţat caracter politic-naţional, în 
paginile sale regăsindu-se toate manifestele şi hotărârile luate de fruntaşii 
români din Arad, ea confirmând alături de Românul că centrul Marii Uniri” 
s-a aflat în oraşul de pe Mureş. Astfel, şi-au găsit loc în paginile revistei 
manifestul „Către naţiunea română” (nr. 44/1918, p. 1), „Rezoluţia Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia” (nr. 47/1918, p. 1), „Desfăşurarea Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia” (nr. 48 şi 49/1918, p. 1), cât şi manifestul „Către 
popoarele lumii” (nr. 46/1918, p. 1).  
                                                        
16 Ibidem. 
17 Ibidem, an XIX, nr. 11 din 26 aprilie 1936, p. 3. 
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 După desăvârşirea unităţii naţionale, revista a contribuit prin 
tematica abordată la consolidarea politico-administrativă şi moral-religioasă 
a României Mari. Publicaţia săptămânală arădeană şi-a îndeplinit obiectivele 
naţional-culturale prin contribuţia unor colaboratori valoroşi cum au fost: 
Grigorie Comşa, Gh. Ciuhandu, S. Stana, T. Mariş, V. Goldiş, I. Lupaş, I. 
Moldovan, T. Botiş, R. Ciorogariu, O. Goga, I. Felea, P. Dulfu, etc. Printre 
colaboratori s-au numărat şi femei, cum au fost Elena Cioroianu şi Elena 
Ciorogariu.  
 În privinţa structurii Biserica şi Şcoala a avut în etapa interbelică 
rubrici permanente ca: „Studii – articol - poezii”, „Cuvinte alese”, „Predici-
cuvântări-meditaţii”, „Bibliografie”, „Cronici şi informaţiuni”, „Oficiale-
circulare” şi „Concursuri”. Sub aspectul conţinuturilor se alternează 
subiectele de interes local cu cele generale, de interes naţional, reuşind să-şi 
creeze astfel un cerc larg de cititori nu numai în lumea oraşelor ci şi în 
mediul sătesc, unde învăţătorii şi mai ales preoţii erau abonaţi şi cititori 
fideli cât şi propagatori ai celor mai generoase idei în rândul ţăranilor.  
 În primii ani de după unire, în paginile Bisericii şi şcoala se afirma 
că atmosfera vieţii religioase arădene „era atinsă de eclipsă şi de o criză 
morală care duce după sine un cortegiu nenorocit de materialism 
destrăbălat”18. Criza morală a societăţii româneşti după primul război 
reprezenta o realitate a României Mari, ea fiind semnalată de către revistă ca 
unul din pericolele majore alături de materialism, care se confunda cu 
comunismul.  
 Problema şcolară a fost una din temele predilecte ale publicaţiei care 
sublinia faptul că după 1918 scopul final al şcolii era acela „al dezvoltării şi 
apropierii omeniei de perfecţiune”, el putându-se realiza numai prin punerea 
accentului pe educaţie19. Revista a dus o adevărată campanie prin învăţători 
şi preoţi în vederea „luminării părinţilor” care trebuiau „să deştepte în copii 
dragoste pentru îmbrăţişarea meseriilor şi a comerţului” ca unică soluţie 
„pentru cucerirea bogăţiilor nemăsurate din mâinile străinilor” şi pentru 
românizarea oraşelor. 
 Considerând consumul excesiv de alcool ca unul din factorii 
esenţiali ai degradării morale, Biserica şi şcoala a dus o adevărată campanie 
împotriva alcoolismului, iniţiatorul acesteia fiind chiar episcopul Aradului, 
Grigorie Comşa. Pentru atingerea acestui obiectiv s-au desfăşurat campanii 
de evanghelizare în judeţ, cu deosebire în Podgoria Aradului20. 

                                                        
18 Biserica şi Şcoala, an XLVII, nr. 6 din 17 ianuarie 1923, p. 1. 
19 Ibidem, an  XLII, nr. 50 din 22 decembrie 1918, p. 1. 
20 Ibidem, an XLIII, nr. 13 din 6 aprilie 1924, p. 2. 
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 Ca organ oficial al eparhiei ortodoxe române a Aradului, Biserica şi 
şcoala a desfăşurat o luptă susţinută împotriva sectelor religioase pe care le 
considera mai periculoase decât ateismul „deoarece acesta atacă religia în 
toate ideile ei, într-un limbaj ştiinţific, puţin priceput de oameni”, în schimb, 
„sectanţii cred în Isus Hristos şi cheamă lumea la pocăinţă pe o altă cale 
decât aceea a unei biserici organizate”21. Asemenea opinii le regăsim într-o 
serie de articole: „Preotul şi sectarismul” (nr. 18/1927, p. 5-6), „Revenirea la 
ortodoxie” (nr. 26/1927, p. 5), „Învăţăminte din trecutul sectelor” (nr. 
40/1927, p. 2), „Zăpăceala sectară” (nr. 42/1927, p. 3), „Baptismul în 
descompunere” (nr. 51/1927, p. 1), „Se întorc pocăiţii” (nr. 52/1927, p. 3), 
etc. 
 Misionarismul laic a constituit o altă temă abordată frecvent în 
paginile publicaţiei, o dată cu crearea la Arad la 14 mai 1933 a Frăţiei 
Ortodoxe Române, care era considerată „o nouă piatră la temelia edificiului 
moral şi naţional de la frontiera de vest a patriei”. Crearea F.O.R. trebuia să 
ducă la „consolidarea neamului şi a patriei... având la bază principiile 
religiei ortodoxe”, dar şi „combaterea materialismului care a îndepărtat 
poporul de la învăţăturile lui Hristos”22. 
 În deceniul IV lupta antirevizionistă a constituit o temă frecvent 
abordată în presa românească şi îndeosebi în aceea de la frontiera de vest, 
unde revizionismul avea o altă percepţie decât la Bucureşti sau în alte oraşe. 
Biserica şi şcoala a relatat pe larg adunările antirevizioniste din 22 aprilie 
1934 desfăşurate în toate comunele judeţului şi unde au luat cuvântul oratori 
de la Arad „care au explicat poporului îndrăzneala ungurilor de a pretinde ca 
acele ţinuturi să se redea Ungariei... precum şi drepturile noastre asupra 
Ardealului, Crişanei şi Banatului, care totdeauna au fost pământ românesc”. 
Adunările antirevizioniste s-au încheiat cu parastase în bisericile ortodoxe 
din acele localităţi, în memoria românilor ucişi mişeleşte de către bandele de 
comunişti unguri şi secui în anii 1918-191923. 
 Amputările teritoriale ale României de la sfârşitul deceniului IV au 
fost tratate cu mare intensitate dar şi cu speranţă. În articolul „Jalea în 
bucurie se va întoarce”, referitor la ultimatumul sovietic din iunie 1940 se 
consemna că „din nou dreptul sfânt a trebuit să se încovoaie în faţa forţei 
brutale”, dar cu toate acestea, „sufletul românesc a rămas întreg şi neînvins”, 
cu toate că „trupul României a suferit o grea şi dureroasă amputare”. 
Articolul se încheia în tonul optimist al titlului, cu îndemnul „Sus inimile!”, 

                                                        
21 Ibidem, nr. 49 din 14 decembrie 1924, p. 3. 
22 Ibidem, an LVII, nr. 21 din 21 mai 1933, p. 6. 
23 Ibidem, an LVIII, nr. 18 din 29 aprilie 1934, p. 7. 
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adresat tuturor românilor24. În privinţa Dictatului de la Viena, în editorialul 
„Tragedia neamului românesc”, se opina că la originea acestei drame ar sta 
voinţa lui Dumnezeu „care prin suferinţă şi durere caută să ne trezească din 
letargie şi să ne zguduie oprindu-ne din calea pierzării sufletului... el vrea să 
cureţe sufletul nostru de neam mucenicesc... aşezat pe o insulă în mijlocul 
unor duşmani hrăpăreţi”25. 
 Suplimentul Lumina tineretului, cu apariţie lunară în decursul anului 
1931, avea un conţinut între 8 şi 10 pagini, el trebuind să fie în opinia 
iniţiatorului său, episcopul Gr. Comşa, „fermentul moral al tineretului” care 
era chemat să activeze în cadrul cercurilor „Sf. Gheorghe”, organizate în 
eparhia Aradului26. Printre colaboratorii publicaţiei se numărau A. Crişan, I. 
Moldovan, Dim. Boariu, L. Dublea, T. Flaviu, C. Mnerie, etc.  
 Prin diversitatea problematicii abordate şi prin activitatea sa 
susţinută în slujba naţiunii, Biserica şi şcoala a constituit una din 
publicaţiile de referinţă ale perioadei interbelice româneşti din vestul ţării.  
 La 20 de zile de la prima sincopă în editarea cotidianului Românul 
îşi făcea apariţia la 23 iunie 1921 un nou cotidian: Gazeta Aradului. El a 
avut o existenţă scurtă, până la 28 ianuarie 1922, dar merită subliniat că 
publicaţia dorea să suplinească golul imens rămas la încetarea apariţiei 
vechiului cotidian, fapt care a lăsat „un întuneric greu... peste viaţa 
românismului din ţinutul Aradului”27. Ca orientare, noul organ de presă se 
dorea a fi „ziar cotidian naţional independent” sub direcţiunea lui Alexandru 
Anestin care a girat şi funcţia de redactor şef, doar pentru primul număr; 
începând cu numărul următor, la 24 iunie, Laurenţiu Luca a preluat redacţia 
până în 15 septembrie 1921 când a fost înlocuit de către T.P. Nicolin, până 
la ultimul număr din ianuarie 1922. Sediul redacţiei se afla la Arad, pe 
Bulevardul regele Ferdinand la nr.5, iar tipărirea s-a realizat iniţial la 
„Diecezana”, iar mai apoi la tipografia „L.Rethy şi fiul”.  
 În articolul-program „Ţinta”, redactorul şef sublinia crezul că ziarul 
„era chemat să îndeplinească o înaltă menire patriotică şi culturală”, el 
născându-se din “nevoile românismului la graniţa apuseană a ţării”, unde 
dorea să se pună în „slujba unei adevărate democraţii”. Se avansa de 
asemenea ideea că el nu va rămâne doar în plan constatativ ca o „oglindă a 
vremii” ci se dorea “un izvor de îndemnuri şi virtuţi cetăţeneşti”28. Pe 
parcursul scurtei sale apariţii, ziarul şi-a demonstrat militantismul său 

                                                        
24 Ibidem, an LXIV, nr. 28 din 7 iulie 1940, p. 233. 
25 Ibidem, nr. 37 din 8 septembrie 1940, p. 306. 
26 Lumina tineretului, an I, nr. III din 1 martie 1933, p. 3. 
27 Gazeta Aradului, an I, nr.1 din 23 iunie 1921, p. 1. 
28 Ibidem. 
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publicând în general articole nesemnate sau preluând selectiv articole din 
presa centrală, fapt care explică într-o oarecare măsură tratarea sporadică a 
unor probleme ale comunităţii. Analizând reforma agrară, cotidianul o 
aprecia ca un eveniment major în viaţa economico-socială a României, „un 
act de justiţie socială... pentru ţărănimea care l-a udat cu sudoare şi sânge”. 
Este interesant de constatat că a existat un consens al întregii naţiuni în 
privinţa reformei, care se spera să aibă ca efect de durată „ridicarea unei 
clase ţărăneşti bogate”29.  
 În timpul crizei politice din decembrie 1921, publicaţia a contestat 
guvernul Take Ionescu, cerând cu insistenţă un guvern naţional cu sprijin 
parlamentar. El sprijinea votul de blam dat în parlament de către P.N.R. 
„care reprezenta ... voinţa Ardealului întreg, a marilor mase ardelene, 
scârbite de politica desfrânată şi lipsită de orice bunăcredinţă şi orice 
ideal”30.  
 Preliminariile  Concordatului cu Vaticanul au fost considerate 
benefice, afirmându-se că “ele s-au realizat fără ştirbirea suveranităţii 
noastre religioase şi cu acordul majorităţii oamenilor politici din 
România”31.  
 De remarcat simpatia unanimă de care se bucura în paginile gazetei 
Alexandru Averescu, considerat „omul faptelor atât pe front cât şi în guvern 
şi parlament”. Generalul mai reprezenta încă „leul de la Oituz” care se 
deosebea de ceilalţi politicieni veniţi din Bucureşti în Proviciile alipite cu 
promisiuni pe care mai apoi le uitau32. 
 În articolul „Evreii din Ardeal” se constată o schimbare 
comportamentală radicală a evreilor ardeleni, care ani de-a rândul s-au 
identificat fie cu ungurii fie cu germanii. Rabinul dr. Gaster opina că „în 
Ardeal... interesele politice, economice, culturale şi naţionale îndreaptă 
evreimea numai spre elementul naţional românesc”33.  
 Ca orice ziar liber din România Mare, Gazeta Aradului cerea 
ridicarea cenzurii presei, dar, era de părere că în regiunile de graniţă „ea 
trebuia menţinută şi înăsprită” deoarece organele de presă străine „nu au altă 
îndeletnicire decât pe aceea de a otrăvi atmosfera românească şi a calomnia 
pe români şi ţara românească”34. 

                                                        
29 Ibidem, nr. 17 din 14 iulie 1921, p. 1. 
30 Ibidem, nr. 141 din 23 decembrie 1921, p. 1. 
31 Ibidem, nr. 50 din 27 august 1921, p. 1. 
32 Ibidem, nr. 54 din 4 septembrie 1921, p. 1. 
33 Ibidem, nr. 37 din 7 august 1921, p. 1. 
34 Ibidem, nr. 157 din 13 ianuarie 1922, p. 1. 
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 Gazeta Aradului a apărut în general în 8 pagini, având câteva rubrici 
consacrate: „Parlamentul”, „Însemnări din politica internă”, „Buletin 
extern”, „Telegrame”, „Rubrica literară”; nu au lipsit nici reclamele care au 
fost intercalate între coloanele rubricilor.  
 Revista Şcoala primară a apărut bilunar (1-15) într-un volum de 4 
pagini pe parcursul anilor 1921-1914, ca „organ de informaţiuni al 
învăţătorilor din revizoratul Aradului”. De redactarea revistei s-au ocupat 
pedagogi de prestigiu din ţinutul Aradului: Eugen Spinanţiu, Nicolae Cristea 
şi Simion Albu.  
 Revista a susţinut încă din primele numere statificarea şcolilor 
primare confesionale, care practic nu mai puteau fi susţinute de către 
comunitatea bisericească locală. De asemenea, a sprijinit continuu acţiunea 
de construire şi reparare a şcolilor primare într-un „judeţ de frontieră”, în 
care la 4 ani după unire „30 de sate curat româneşti nu dispuneau de şcoli”, 
iar alte 100 de şcoli nu corespundeau normelor legale, afirmând răspicat că 
„nu pot fi nici români şi nici patrioţi cei care nu sprijinesc şi nu se bucură de 
acţiunea intreprinsă de către guvern”35. 
 Problematica pedagogiei experimentale o întâlnim expusă în paginile 
revistei sub semnătura pedagogului T. Mariş, în articole ca: „Tipuri de 
memorie”(nr. 8/1923, p. 2), „Cum să învăţăm”(nr. 2-3/1923, p.1), „Rolul 
pedagogiei în viaţa popoarelor”(nr. 2-3/1923, p. 1).  
 Şcoala primară critica sever energia consumată de către toate ziarele 
naţionale cu viaţa politică şi regreta marginalizarea problemelor şcolare 
subliniind că „şcoala nu este a autorităţilor ci a naţiunii şi ... deci societatea 
întreagă trebuie să se intereseze asupra soartei şcoalelor şi a învăţătorilor 
români”36.  
 O interesantă opinie era avansată în problema românizării, potrivit 
căreia, ea trebuia îndeplinită cu tact, devenind astfel „o pietricică bine 
aşezată şi cu bune prognosticuri la temelia statului nostru”. După părerea 
redactorilor „puterea de românizare zăcea în cultura ce radia din şcoala 
română”37. Era evident că tactul recomandat autorităţilor române avea rolul 
de a preîntâmpina greşelile făcute în politica faţă de naţionalităţi de către 
autorităţile maghiare dinainte de 1918.  
 Revista a avut colaboratori aproape exclusiv din rândurile slujitorilor 
şcolii: I. Moldovan, L. Dublea, A. Lipovan, O. Ghibu, I. Pagubă, V. Drincu, 
T. Mariş, M. Maneliu şi prof. univ. I. Simionescu. În evoluţia gazetei în cei 
4 ani s-au consacrat rubricile permanente: „Informaţiuni”, „Partea oficială”, 
                                                        
35 Şcoala primară, an II, nr. 13 din 11 iulie 1922, p. 2. 
36 Ibidem, nr. 12 din 1 iulie 1922, p. 2. 
37 Ibidem, an  III, nr. 8 din 15 aprilie 1923, p. 1. 
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„Secţia judeţeană”, „Reviste”, „Diverse”. Din scurta enumerare a rubricilor 
se constată uşor rolul preponderent informativ în probleme şcolare al 
publicaţiei arădene.  
 La 1 aprilie 1924 Şcoala primară şi-a încetat apariţia datorită 
fuzionării cu Gazeta oficială a Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara.  
 Glasul satelor, organ de presă al Partidului Ţărănesc, debuta la Arad 
la 16 aprilie 1922 într-o zi de Paşti, pentru ca mai apoi să apară duminical 
sub redacţia redactorului-responsabil Victor Hotăran. Ziarul era tipărit la 
tipografia „Concordia” iar sediul redacţiei şi administraţiei se afla pe 
Bulevardul Carol nr. 37. În articolul - program, redactorul şef chema „pe cei 
bogaţi şi cei săraci, pe învăţaţi şi pe cei fără carte, pe toţi cei obijduiţi şi 
necăjiţi la luptă dreaptă şi sfântă”38.  

Fiind un ziar de partid, Glasul satelor a acordat un spaţiu larg în 
paginile sale luptei duse de opoziţie pentru înlăturarea guvernului P.N.L. În 
această direcţie s-au mediatizat adunările populare de la Arad şi Ineu, la care 
au participat fruntaşii ţărănişti I. Mihalache, dr. Nicolae Lupu şi V. 
Madgearu care urmăreau câştigarea electoratului arădean pe care Ion 
Mihalache îl considera „fortăreaţa noastră unde vom da asalturile 
hotărâtoare împotriva contrariilor noştri politici”39. 

Ziarul se erija, aşa cum era firesc, în îndrumător al maselor ţărăneşti 
care „trebuiau îmbogăţite.... luminate şi învăţate să priceapă şi alte trebuinţe 
ale statului român”. Pentru prosperitatea satelor româneşti se avansa ideea 
promovării cooperaţiei care era numită „ramura de măslin a societăţii” şi 
„religia economică a viitorului” care ar pune la adăpost ţăranii de 
„capitalismul speculator”40. Pe această temă Glasul satelor a publicat o serie 
de articole, cele mai multe dintre ele având semnătura economistului 
partidului V. Madgearu: „Cooperaţia” (nr. 9/1922, p. 2), „Mişcarea 
cooperatistă”(nr. 4/1922, p. 4), „Informaţii cooperative” (nr. 28/1922, p. 4).  

Prin intermediul învăţătorului Iulian Pagubă, oficiosul ţărănist face 
apel la presa neşcolară de a populariza problemele şcolii româneşti, 
propunând în această direcţie ca fiecare ziar sau revistă „să aibă în mod 
obligatoriu o rubrică şcolară în care să informeze publicul şi guvernul 
despre starea şcolilor”, cu deosebire a celor primare41.  

În cursul scurtei sale apariţii ziarul a colaborat cu oameni de seamă 
ca: V. Madgearu, G. B. Duică, G. Breazu, I. Pagubă; de asemenea, au 
publicat poezii A. Cotruş, A. Bârseanu şi N. Ţinc.  
                                                        
38 Glasul satelor, an I, nr. 1 din 16 aprilie 1922, p. 1. 
39 Ibidem, nr. 7 din 28 mai 1922, p. 2. 
40 Ibidem, nr. 9 din 11 iunie 1922, p. 2. 
41 Ibidem, nr.15 din 23 iulie 1922, p. 2. 
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La 17 noiembrie 1922 apărea la Arad cotidianul  Solidaritatea, la 10 
luni de la încetarea editării primului cotidian de după Unire – Gazeta 
Aradului. Ea apărea 6 zile pe săptămână, mai puţin luni, având 4 pagini şi 
rubricile permanente: „Informaţiuni”, „Telegrame”, „Ştiri teatrale”, „Cărţi 
noi”, „De la palatul de justiţie”, „Bursa”, „Parlamentul”. Directorul ziarului 
era poetul Aron Cotruş iar funcţia de redactor şef era girată de către 
Laurenţiu Luca. De observat faptul că organul de presă arădean avea drept 
cenzor pe Traian Mager. În articolul program „Către cititori”, responsabilii 
Solidarităţii se angajau să rămână în afara luptelor politicianiste şi „să ţină 
publicul la curent cu ce se întâmplă în aceste ţinuturi... şi să fie o santinelă 
trează a românismului... la frontiera apuseană a ţării”42. Sensibilitatea faţă de 
problema frontierei de vest a României era firească în presa locală a vremii 
dat fiind faptul că forţele iredentiste maghiare contestau cu tot mai mare 
vehemenţă tratatul de la Trianon.  

Respectându-şi angajamentele luate în numărul inaugural, redactorii 
gazetei au abordat probleme locale pe care le-au prezentat cititorilor fie ca 
informaţii curenta, fie în articole de fond. Pentru intensificarea mişcării 
culturale din satele arădene se propunea înfiinţarea caselor de cultură, care 
în opinia ziarului „trebuiau să reînnoiască şi să îndrume moralul slăbit în 
cursul războiului... şi unde sufletul de cristal al cărţii putea să reînprospăteze 
sufletul mereu în prefacere al omului”43. Soluţia căminelor culturale a prins 
contur încă din acei ani, ea fiind considerată de către şcoala sociologică 
românească un mijloc eficient de ridicare a satelor, care deţineau un 
potenţial uman inestimabil. 

De pana ascuţită a redactorilor ziarului nu scapă nici edilii Aradului, 
care sunt acuzaţi că nu sunt capabili să curme specula alimentară, motiv 
pentru care Aradul „deşi este aşezat într-un ţinut destul de bogat şi cu o piaţă 
destul de abundentă, este mai scump decât Clujul, Galaţiul sau 
Bucureştiul”44. Aspectul edilitar-gospodăresc al oraşului Arad din primii ani 
de după Unire a făcut de asemenea obiectul unor critici: „bulevardul arată ca 
un bazar şi venind de la gară, trebuie să ajungi la primărie ca să-ţi dai seama 
că ai intrat în oraş”45.  

Semnalând prezenţa marelui muzician George Enescu la Arad, 
Solidaritatea nota cu tristeţe slaba vânzare de bilete, în totală discordanţă cu 
spectacolele similare de la Cluj, Timişoara şi Lugoj, unde „au fost adevărate 

                                                        
42 Solidaritatea, an I, nr.1 din 17 noiembrie 1922, p. 1. 
43 Ibidem, nr. 30 din 24 decembrie 1922, p. 1. 
44 Ibidem, nr. 17 din 8 decembrie 1922, p. 1. 
45 Ibidem, an II, nr. 3 din 4 iunie 1923, p. 1. 
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sărbători naţionale”46. Acest exemplu reflectă o stare de fapt tristă a elitei 
arădene postbelice care nu a reuşit să se acordeze încă la ritmul vieţii 
culturale naţionale, lucru greu de înţeles având în vedere militantismul ei 
antebelic. O posibilă explicaţie a acestei stări de spirit ar putea-o constitui 
politicianismul deşănţat care în opinia ziarului „a divizat ţara în mai multe 
partide politice, motiv pentru care interesele obşteşti ale neamului au de 
suferit”47.  

Cu prilejul primului congres al presei române din 5 decembrie 1922, 
cotidianul arădean observa că „libertatea presei este ameninţată de noua 
constituţie” şi că „în acele zile de decadenţă morală era nevoie de o presă de 
sacrificiu care să nu acopere şi să nu se teamă de nimeni”48. Ideea asanării 
morale a societăţii româneşti de după primul război mondial apărea ca un 
laitmotiv şi în presa arădeană, care aprecia la fel ca şi cea centrală, că prin 
rezolvare prioritară a acestei probleme se va putea realiza progresul naţiunii 
unite.  

Articolele publicate în Solidaritatea se prezentau în pagină fără a 
avea semnătura autorului sau cu pseudonim, excepţie făcând doar 
producţiile literare semnate de condeie de marcă ale literaturii române din 
ţară şi judeţ: I. Agârbiceanu, N. Crainic, I. Al. Brătescu-Voineşti, I. Pillat, 
G. Topârceanu, Em. Bucuţă, Al. Negură, A. Cotruş, E. Farago şi I. 
Dumitriu.  

Tribuna Aradului, un alt cotidian ce s-a dovedit a fi efemerid, 
apărea în peisajul gazetăresc arădean la 1 iunie 1923, având subtitlul de 
„ziar independent”. În formulă de 4 pagini şi la un preţ de 1 leu, ziarul 
tipărit la tipografia „Concordia” apărea şi dumineca, lunea constituind ziua 
de repaus pentru redacţie şi colaboratori. La primul număr al publicaţiei 
funcţia de redactor a fost deţinută de către Laurenţiu Luca, pentru ca mai 
apoi, până la ultimul număr-49- din 29 iulie 1923, funcţia să fie îndeplinită 
de către Ioan Dimitriu.  

Tribuna Aradului şi-a stabilit ca linie de conduită „susţinerea 
chestiunilor culturale şi naţionale româneşti”. Cotidianul se considera urmaş 
al „Tribunei vechi care a luptat pentru dezrobirea politică”, ea propunându-
şi însă „şi dezrobirea culturală şi economică a poporului românesc din 
aceste ţinuturi”49.  

 Din conţinutul Tribunei Aradului, care n-a excelat printr-o 
bună organizare a materialului în pagină, se reţine în primul rând 
                                                        
46 Ibidem, an I, nr.17 din 8 decembrie 1922, p. 2. 
47 Ibidem, an II, nr. 43 din 22 mai 1923, p. 1. 
48 Ibidem, an I, nr. 15 din 6 decembrie 1922, p.1. 
49 Tribuna Aradului, an I, nr.1 din 1 iunie 1923, p.1. 



 364

preocuparea articolelor din prima pagină, fără a fi semnate de autor, pentru 
construcţia de stat a României Mari. În această direcţie se opinează că 
reorganizarea naţiunii după 1918 depinde de realizarea „colaborării dintre 
intelectuali şi ţărani” şi mai ales de tinerii studioşi, proveniţi în mare măsură 
din lumea rurală şi care se vor întoarce la sate „şi vor contribui la ridicarea 
lor materială şi spirituală”50 . În aceeaşi problematică se poate încadra şi 
preocuparea pentru ridicarea slujbaşilor de stat ca o „tagmă independentă, 
cu o mentalitate nouă într-un stat nou”51. Preocuparea gazetei pentru 
„punerea temeliilor unei democraţii româneşti adevărate şi sănătoase” 
constituia una din coordonatele esenţiale ale existenţei sale cotidiene, astfel 
că ea propunea extinderea „cercetăşiei orăşeneşti” în lumea satelor, în 
primul rând a satelor arădene, putându-se astfel realiza înfrăţirea sat-oraş şi 
implicit “primenirea vieţii noastre morale”52. Din cele prezentate era clar că 
speranţa revigorării morale a naţiunii stătea în tineret şi în lumea satului în 
care se mai păstrau cu sfinţenie nealterate vechile percepte fundamentate pe 
morala creştină.  

În privinţa evoluţiei curentelor politice europene ale timpului, 
Tribuna Aradului trăgea un serios semnal de alarmă constatând că „ridicarea 
celor două curente extremiste - fascismul şi comunismul - se realiza prin 
specularea aspiraţiilor maselor „care ţinteau himerica fericire” ducând 
treptat la „restrângerea democraţiei”53.  

La fel ca şi în alte organe de presă arădene articolele curente nu erau 
semnate, cu excepţia creaţiilor literare, de unde se pot enumera ca şi 
colaboratori: I. Clopoţel, T. Vuia, Al. Negură, A. T. Stamatiad, B. Şt. 
Delavrancea, G. Galaction, M. Sadoveanu şi S. Mehedinţi.  

La 2 decembrie 1923 se edita la Arad primul număr al 
săptămânalului Voinţa poporului sub redacţia lui Constantin Savu şi având 
ca director pe M. Russu; el era un „organ al Fasciei Naţionale Române din 
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş”. Din 1926 el a devenit „organ al Ligii 
Apărării Naţional - Creştine”, pentru ca din 1929 să devină „organ zilnic de 
ştiri şi informaţiuni”.  
 Ca organ de presă de dreapta, Voinţa poporului manifesta un 
naţionalism intransigent, el respingând cu hotărâre internaţionalismul şi 
promovând ura de rasă împotriva evreilor şi a ţiganilor. Ziarul elogia 
mişcarea tineretului universitar „care era menită ca pe viitor să ia în mână 
destinele ţării”, dar care nu era sprijinită suficient, cei mai inimoşi fiind 
                                                        
50 Ibidem. 
51 Ibidem, nr. 8 din 9 iunie 1923, p. 1. 
52 Ibidem, nr. 15 din 17 iunie 1923, p. 1. 
53 Ibidem, nr. 45 din 25 iulie 1923, p. 1. 
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internaţi la Văcăreşti iar ceilalţi excluşi din Universitate54. Problema tinerei 
generaţii, elementul de legătură dintre sat şi oraş, revenea în actualitatea 
presei arădene ca o soluţie la criza morală care a cuprins toate sferele 
societăţii româneşti postbelice; de altfel, Văcăreştenii au constituit nucleul 
dur al mişcării de dreapta care a stat la originea creării „Legiunii 
Arhanghelului Mihail” în 1927.  

Date fiind circumstanţele mai sus menţionate, Voinţa poporului a 
făcut din apologia fascismului italian o problemă la ordinea zilei; astfel s-au 
publicat o serie de articole: „Idealurile patriotice şi umanitare ale 
fascismului italian” (nr. 20/1924, p. 1), „Pentru biruinţa fascismului italian” 
(nr. 24/1924, p. 1), „Triumful fascismului” şi „Fascismul-revoluţie 
spirituală, operă de progres şi reconstrucţiune” (nr. 23-24/1924, p. 1), 
„Imnul tineretului fascist – Giovinezza” (nr. 19/1924, p. 1).  

Situaţia culturii arădene a fost dezbătută adeseori în paginile 
publicaţiei, care saluta crearea în noiembrie 1924 a „Despărţământului 
ASTRA - Arad” pe care îl considera „mai necesar şi mai urgent ca oricând, 
în condiţiile luptei duse de către autorităţi pentru naţionalizarea oraşelor la 
graniţa de vest”. Despre Aradul cultural la 8 ani de la Unire, se observa 
intrarea sa „într-un somn letargic deoarece în sufletele arădenilor lipsea 
solidaritatea şi devotamentul pentru a da concursul spre a propaga cultura 
naţională”, care să facă din oraşul de pe Mureş un „focar de cultură 
naţională” aşa cum a fost înainte de război55.  

În Voinţa poporului şi-au publicat operele originale, integral sau în 
fragmente, literaţi ca: Al. Vlahuţă, O. Goga, Şt. O. Iosif, A. Cotruş, Al. T. 
Stamatiad, I. Ilieşiu. Ziarul a beneficiat în cursul celor 10 ani de apariţie de 
câteva rubrici permanente: „Ştiri de tot felul”, „Economie”, „Se zice”, 
„Răvaşe”, „Culturale”, „Cultură politică” şi „Poşta redacţiei”.  

Tribuna Nouă reprezenta, la apariţia sa la 18 iunie 1924, unul din 
cele două cotidiane româneşti din Ardeal, el fiind un oficios al Partidului 
Naţional Liberal. Cu o apariţie de 5 zile pe săptămână, mai puţin dumineca 
şi luni, ziarul şi-a menţinut forma de apariţie până în 1928 când a devenit 
săptămânal. Direcţiunea publicaţiei o deţinea experimentatul gazetar 
arădean Ion Montani care în articolul-program „Drum drept” se angaja că 
prin gazeta sa,  „Aradul să-şi regăsească glasul.... şi să-şi reia misiunea 
istorică numai sub semnul unui idealism robust care-i este tradiţional”. În 
această idee se apela la toţi arădenii să renunţe la politicianismul păgubos şi 
să servească naţiunea şi interesele ei56.  
                                                        
54 Voinţa poporului, an II, nr. 2 din 13 ianuarie 1924, p. 1. 
55 Ibidem, an IV, nr.1 din 3 ianuarie 1926, p. 3. 
56 Tribuna Nouă, an I, nr.1 din 18 iunie 1924, p. 1. 
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Tribuna Nouă a fost ancorată mai mult decât publicaţiile anterioare 
în problemele culturii arădene, pe care încerca să o readucă la cota dinainte 
de Unire. Pentru atingerea acestui deziderat a fost acordat un spaţiu larg 
problemei teatrului românesc cât şi a trupelor teatrale bucureştene, care nu 
aveau întotdeauna asigurat succesul de public, cu toate că din distribuţie 
făceau parte actori consacraţi ca I. Manolescu, I. Brezeanu, M. 
Constantinescu sau G. Vraca. Explicaţiile asupra acestei situaţii deloc 
îmbucurătoare venite din partea publicaţiei arădene erau acelea că 
„propaganda culturală făcută de regăţeni era ineficientă datorită 
compromiterii personalităţilor de către impostorii veniţi din Regat după 
câştig şi speculă”. De asemenea, erau identificate şi alte cauze, legate de 
debitul verbal al actorilor, de slaba calitate a celorlalţi actori din trupă, de 
mutilarea textelor pieselor cu zeci de pagini, cât şi de preţul de speculă al 
biletelor57. 

Realizarea „Teatrului de Vest” care trebuia să dea reprezentaţii la 
Timişoara, Arad şi Oradea, a fost salutată cu entuziasm de către Tribuna 
Nouă. Termenul de înfiinţare era ianuarie 1925, cu artişti de la Teatrul 
Naţional, sub conducerea lui Aristid Demetriad. Ofensiva culturală a 
Regatului în provincii este evidenţiată, încă o dată, de această iniţiativă 
instituţional-culturală realizată cu ajutorul ministrului liberal al culturii 
Alexandru Lapedatu58. De altfel, ziarul, ca organ al P.N.L., nu scăpa 
niciodată prilejul de a evidenţia iniţiativele meritorii ale administraţiei locale 
liberale în frunte cu inimosul prefect I. Georgescu. În articolul „Opera de 
progres în judeţ” se arăta că prefectura a investit 200000 de lei pentru 
ajutorarea bisericilor şi 100000 de lei pentru procurarea de cărţi în 
bibliotecile săteşti59. Bibliotecile săteşti arădene aveau o importanţă anume 
în opinia cotidianului, ele trebuind să contribuie la formarea unei „ţărănimi 
româneşti luminate, harnice şi conştiente, aici la frontieră,mai ales”. 
Circulaţia cărţii româneşti în lumea satului arădean făcea parte din aceeaşi 
ofensivă culturală pe care Tribuna Nouă o socotea absolut necesară într-un 
ţinut de frontieră precum Aradul „pentru a-i creşte acestei Românii întregite 
graniţe veşnice”60. 

Evocând situaţia critică a presei româneşti din Ardeal, care în ultimii 
doi ani (n.n. 1922-1924) a pierdut 15 foi zilnice, săptămânale sau periodice 
datorită indiferentismului cititorului român, gazeta susţinea ideea editării la 
Arad a unui mare cotidian independent. Acesta trebuia să constituie pentru 
                                                        
57 Ibidem, nr. 66 din 7 septembrie 1924, p. 1. 
58 Ibidem, nr.132 din 16 noiembrie 1924, p. 2. 
59 Ibidem, nr. 2 din 19 iunie 1924, p. 1. 
60 Ibidem, nr. 104 din 24 octombrie 1924, p. 3. 
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arădeni „o ambiţie naţională dar şi o datorie pornită din trecut... de a arăta 
Ardealului românesc o pildă de urmat”61.  

La 31 august 1924, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea 
lui Avram Iancu, Tribuna a scos un număr festiv la care au colaborat 
personalităţi ale publicisticii timpurilor ca Silviu Dragomir, Ioan Montani, 
Aron Cotruş. Cu acel prilej, Silviu Dragomir sublinia admirabil 
popularitatea Craiului Munţilor între arădeni şi în întreg neamul românesc: 
„Amintirea lui Iancu se ridică ca o stea deasupra munţilor lui iubiţi şi 
simţind cum sufletul lui adie azi printre noi, coborând din sus din sferele 
eternităţii”62.  

Fiind un ziar de partid, Tribuna Nouă a purtat polemici aprinse cu 
opoziţia condusă de către P.N.Ţ., pe care îl acuzau în principal de 
promovarea regionalizării ţării sub lozinca „Jos regăţenii!”.  

În paginile literare ale publicaţiei, la rubrica „Artistice-culturale”, au 
publicat prozatorii Gib Mihăiescu, Gala Galaction, Al. Cazaban, L. 
Rebreanu şi poeţii Al. T. Stamatiad, C. Goran, A. Cotruş şi Al. Negură. Ca 
rubrici consacrate ale Tribunei se pot aminti: „Cronica şcolară”, 
„Propaganda culturală”, „Curierul autorităţilor”, „Economice”, „Ultima 
oră”, „Cronica sportivă” şi „Răsfoind ziarele din zona de vest”.  

În octombrie 1919, o dată cu deschiderea Liceului „Moise Nicoară” 
sosea la Arad, alături de alţi profesori din Regat, Alexandru T. Stamatiad, 
discipol al lui Macedonski şi iubitor al versului eminescian. Contactul cu 
Aradul îl luase înainte de război, în 1919, cu ocazia sărbătorii literare 
organizate de către Societatea Scriitorilor Români. Cu acel prilej a cunoscut-
o pe tânăra Letiţia Antonescu din Şiria, care ulterior îi va deveni soţie. 
Alexandru T. Stamatiad făcea parte din „splendida generaţie” şi a sosit la 
Arad cu întregul său trecut literar legat de mişcarea simbolistă al cărei lider 
era Ion Minulescu. Atmosfera literară de la Capşa şi terasa Oteleşanu a 
cultivat-o în continuare şi la Arad, în discuţiile aprinse purtate cu prietenii şi 
colegii la cofetăria „Dacia”63. În această atmosferă de emulaţie cultural-
literară a apărut la 15 martie 1925 revista literară Salonul Literar, având ca 
director pe Al. T. Stamatiad. Publicaţia modernistă a apărut în 12 numere, 
până în mai 1926, toate având câte 8 pagini, mai puţin numerele 2 şi 12 care 
aveau un conţinut extins la 16 pagini.  

În articolul-program „Puterea cuvântului”, publicistul D. Nanu făcea 
elogiul ziaristului pe care îl definea ca „semănătorul ideilor de dreptate şi 
înfrăţire a celor aleşi care trec din ţară în ţară ... înlocuind bunul plac... cu 
                                                        
61 Ibidem, nr. 24 din 17 iulie 1924, p. 1. 
62 Ibidem, nr. 60 din 31 august 1924, p. 1. 
63 I. Negrilă, Presa literară românească arădeană(1869-1944), Arad, 1999, p. 234. 
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răspunderea faptelor”. Meseria de gazetar se identifica în opinia autorului cu 
„cauza sfântă” pe care ei trebuie să o slujească cu abnegaţie, care era 
considerată calitatea definitorie a acestora, într-o lume în care „banul poate 
asigura pe tipografi şi redactori, dar numai dacă este izvorul material al unei 
gazete, el neputând cumpăra pe cititori”64. Colaboratorii Salonului literar au 
dovedit multă abnegaţie şi responsabilitate prin calitatea creaţiilor literare 
prezentate, care au atins o paletă largă de la versuri originale, traduceri, 
proză şi eseuri, până la cronici literare şi recenzii. Fiecare număr al revistei 
s-a bucurat de contribuţia unor condeie de prestigiu, ca Eugen Lovinescu, 
Perpessicius, T. Vianu sau G. B. Duică. Acestora li s-au alăturat poeţii A. 
Cotruş, Al. Anghel, I. Minulescu şi V. Demetrius. De asemenea, în fiecare 
număr al Salonului literar, Al. T. Stamatiad a publicat traduceri din 
Baudelaire şi Oscar Wilde.  

În scurta sa apariţie revista şi-a câştigat un binemeritat prestigiu, 
astfel publicaţia Ţara noastră din Cluj aprecia că „Salonul Literar a 
corespuns la graniţa apuseană a României unei alese necesităţi sufleteşti... şi 
deşi nu are caracterul unei publicaţii de popularizare... a reuşit să strângă în 
jurul său tot mai mulţi cititori”65. Aprecierea venită din partea revistei 
clujene condusă de către O. Goga era onorantă, dar ea sublinia în acelaşi 
timp faptul că o revistă pur literară editată în zona sensibilă a graniţei de 
vest, avea în primul rând o misiune naţională acordată politicii oficiale de 
românizare. Aceleaşi aprecieri elogioase le întrunea şi în Arad, unde 
„Cuvântul Ardealului” semnala că „avem de a face cu o revistă europeană 
prin colaboratori şi varietatea materialului publicat... care întărea astfel 
prestigiul cultural al Aradului”66.  

După 7 ani de la Unire, în publicistica românească arădeană îşi făcea 
intrarea săptămânalul independent Ecoul, care spre deosebire de publicaţiile 
editate după primul război mondial, a apărut neîncetat timp de 20 de ani 
(1925-1946), cu o mică sincopă între 1925-1926. Ziarul, al cărui sediu se 
afla în Arad pe strada Românul nr. 2, avea ca director pe experimentatul 
publicist Constantin I. Ştefănescu. Din 1928 publicaţia apărea şi la Satu-
Mare şi Oradea, în două numere pe săptămână, pentru ca din 1929 să apară 
doar la Oradea. Din 5 iunie 1933 el şi-a dobândit statutul de cotidian, având 
un volum de 4 pagini, pentru ca din 1934 să se autointituleze „organ de 
luptă contra revizionismului maghiar”. Anul 1938 a fost marcat în viaţa 
publicaţiei prin schimbarea redactorului şef C. Ştefănescu cu Al. N. 
Pavlovici şi deschiderea unei noi redacţii la Timişoara pe Bulevardul Carol 
                                                        
64 Salonul literar, an I, nr. 1 din martie 1925, p. 1. 
65 Ibidem, nr. 11 din aprilie 1926, p. 96. 
66 Cuvântul Ardealului, an I, nr. 50 din 3 septembrie 1926, p. 2. 
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nr. 6. Începuturile Ecoului au fost dificile datorită faptului că în opinia sa 
„autoritatea românească aplica gazetarilor români rigorile legii maghiare” 
astfel că „politicienii locali, care se temeau de presă puneau piedici să nu se 
scoată ziarul”, sau dacă se scotea, el apărea cenzurat cu multe coloane albe. 
În 1926 Ecoul reapărea propunându-şi „să militeze împotriva celor care 
nesocoteau interesele româneşti la graniţă, unde românismul trebuia 
consolidat şi nu lovit chiar de aceia care poartă nume româneşti”67.  

O tematică întâlnită adesea şi în paginile Ecoului era aceea a fondării 
Teatrului Românesc la Arad, cu stagiune permanentă, aşa cum aveau ungurii 
în toate oraşele de pe graniţa de vest. În plus, se semnala că minoritarii, cu 
sprijinul autorităţilor române aveau concesiuni şi pentru trupe teatrale 
volante. Lipsa de sprijin material din partea Ministerului Culturii şi Cultelor 
cât şi din partea autorităţilor locale genera în opinia publică sentimentul 
uitării ardelenilor de către regăţeni, care „se accentua pe teren cultural cu un 
şovinism tenace-iar românii, elementul conducător al ţării, în lipsa 
instituţiilor culturale proprii erau forţaţi să se adape la izvoarele lor 
culturale”68. Abia în 1937 Ecoul semnala iniţiativa „Asociaţiei Ziariştilor şi 
Publiciştilor Români” din Arad, care cu sprijinul material al prefecturii 
puneau bazele teatrului permanent la Arad. Problemele organizatorice au 
mai durat până la 27 octombrie 1938, când „Asociaţiunea teatrului românesc 
al Aradului” prezidată de către episcopul Andrei Magieru, a primit 
personalitate juridică putând astfel să concesioneze teatrul de la primărie; 
primăria mai acorda şi o subvenţie de 200000 de lei şi suporta plata 
cheltuielilor cu lumina, încălzirea şi salariile personalului deserviciu şi 
tehnic69. Evoluţia învăţământului arădean stat de asemenea în atenţia 
redacţiei ziarului, care combătea cu vehemenţă orientarea elevilor români 
spre şcolile teoretice, avertizând că pe viitor „industria şi economia o să fie 
în mâna străinilor”. din cei 200 de absolvenţi ai gimnaziilor, în 1937, liceele 
absorbeau doar 100, restul devenind şomeri, intelectuali „care asaltau 
instituţiile publice pentru numirea lor ca funcţionari de stat”70. Soluţia 
propusă de ziar era orientarea elevilor spre învăţământul practic, unde statul 
trebuia să sprijine material elevii de la ţară prin asigurarea cazării şi mesei 
zilnice la preţuri accesibile pentru părinţi. Situaţia presei din Ardeal şi Arad 
a fost supusă unei analize critice care avea menirea să tragă un serios semnal 
de alarmă în opinia publică românească de la mijlocul frământatului deceniu 
al patrulea al secolului XX. Privită în ansamblu, gazetăria ardeleană avea o 
                                                        
67 Ecoul, an II, nr. 1 din 23 septembrie 1926, p. 1. 
68 Ibidem, p. 2. 
69 Ibidem, an XIV, nr. 1825 din 21 octombrie 1938, p. 3. 
70 Ibidem, an XII, nr. 1470 din 5 iulie 1937, p. 3. 
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absolută nevoie de dezvoltare în situaţia în care „presa centrală nu putea 
sacrifica atâtea coloane câte se cuvin chestiunilor ardelene”, din care cauză 
românii „nu se pot dezbăra de ziarele ungureşti”. O altă cauză invocată era 
aceea că presa din Regat „face politică pe câtă vreme Ardealului îi trebuie o 
presă independentă care să facă faţă chestiunii vitale a minorităţilor 
centrifuge... pe care bucureştenii nu o îmbrăţişează”71. Făcându-se remarci 
la adresa presei locale, se arată că cele trei cotidiane iredentiste maghiare 
sunt susţinute prin abonamente în proporţie de 45% de către intelectuali 
români din oraşe şi din mediul rural72. Situaţia aceasta se explica prin lipsa 
unor organe de presă locale serioase, cu statut independent şi susţinute de 
către autorităţi. O altă posibilă explicaţie ar putea fi acel spirit anti-Regat 
cuibărit în mentalul colectiv al elitei arădene, dezamăgită de evoluţia 
societăţii după Unire. 

Având ca ţel din 1934 „lupta contra revizionismului maghiar”, Ecoul 
a mediatizat pe larg fondarea filialei Arad a Ligii Antirevizioniste Române, 
prima din ţară după Bucureşti, care într-un „Apel către preoţii din judeţul 
Arad” îi îndemna „să ocupe tranşeele de apărare a frontierei patriei”73. De 
asemenea, cotidianul arădean observa cu tristeţe că „unii arădani nu au 
aderat la L.A.R. nici la o lună de la înfiinţarea ei”, motiv pentru care 
propunea „să fie scoşi din societatea românească”74.  

Politica de românizare a autorităţilor române era criticată în gazeta 
arădeană care afirma că la 18 ani de la Unire Aradul era încă un oraş 
unguresc, cu teatre şi cinematografe maghiare, cu industria şi comerţul în 
mâinile evreo-maghiarilor. La primăria Aradului funcţionarii erau unguri, pe 
culoare şi în birou se vorbea ungureşte iar corespondenţa oficială „era scrisă 
într-o limbă românească mutilată”75. În paginile Ecoului se insista asupra 
„promovării în localităţile de frontieră a unei administraţii ideale şi demne 
de menirea ei la un atare punct geografic”, prin „curăţarea din slujbele de 
importanţă a celor înstrăinaţi”76. 

La mijlocul deceniului IV cultura şi viaţa publică arădeană au rămas 
mult mai sărace prin dispariţia a trei mari personalităţi: Vasile Goldiş, 
Ştefan Cicio-Pop şi episcopul Grigorie Comşa. Sfârşitul acestor piloni ai 
românismului a avut o largă mediatizare în gazetă, care reproducându-l pe 

                                                        
71 Ibidem, an IX, nr. 207 din 23 februarie 1934, p. 2. 
72 Ibidem, nr. 200 din 15 februarie 1934, p. 1. 
73 Ibidem, nr. 182 din 21 ianuarie 1934, p. 4. 
74 Ibidem, nr. 172 din 10 ianuarie 1934, p. 2. 
75 Ibidem, an X, nr. 738 din 5 ianuarie 1935, p. 1. 
76 Ibidem, an III, nr. 2 din 8 ianuarie 1928, p. 1. 
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Octavian Goga scria plastic şi poetic în acelaşi timp „cad pe rând brazii din 
pădurea Ardealului”77.  

Din 1938 problemele vieţii culturale au căzut în planul al doilea, în 
preocupările ziarului în prima pagină trecând evenimentele de politică 
externă legate de ascensiunea Reich-ului german şi pregătirea Celui de-al 
Doilea Război Mondial. În aceeaşi perioadă gazeta s-a axat mai mult pe 
problemele Timişoarei, Aradul trecând astfel în planul al doilea.  

În cei peste 20 de ani de apariţie, în paginile Ecoului au existat 
următoarele rubrici permanente: „Gura satului”, „Carnet”, „Viaţa 
învăţătorească”, „Viaţa muncitorească”, „Ştiri culturale”, „Sport”, „Din 
lungul graniţei”, „Informaţiuni”, „Ultima oră”. Prestigiul publicaţiei a fost 
asigurat de către colaboratori de marcă, cum au fost: Gr. Comşa, I. Tolan, R. 
Baltag, I. Drăgan, D. Călin, Şt. Mocanu, I. P. Voinea, T. Reculescu, Vl. 
Barbu. De asemenea, partea literară a fost susţinută de poeţii V. Ilieşiu, Fl. 
Ciura, P. Sfetca, A. Cotruş, A. T. Stamatiad - traduceri din poezia chineză.  

Cuvântul Ardealului şi-a început activitatea editorială la 15 aprilie 
1926 ca ziar bisăptămânal de informaţiuni, pentru ca în 1927 să devină 
organ de propagandă naţională al P.N.R., cu o apariţie cotidiană. El a avut o 
existenţă scurtă, doar pe timpul celei de-a doua guvernări averescane şi 
reprezenta interesele fracţiunii dizidente din P.N.R., aliată la guvernare sub 
conducerea lui V. Goldiş. În articolul - program al primului număr, 
„Orientare”, fruntaşul politic arădean, lider al celor cinci miniştri ardeleni 
care făceau parte din guvern, exprima hotărârea de a contribui „la 
îndreptarea relelor de care suferă ţara şi îndeosebi Ardealul”; ei sperau de 
asemenea ca prin această gazetă „să aducă lumină în mijlocul satelor... unde 
muncesc şi trăiesc ţăranii români”78. 

Atmosfera culturală arădeană a făcut obiectul unei analize aspre din 
partea noului ministru al cultelor şi artelor, V. Goldiş, care deplângea soarta 
oraşului transformat după război dintr-un centru cultural de tradiţie, într-un 
centru industrial unde cultura românească „nu mai avea figura ei 
reprezentativă, şi poeţii sfârşesc prin a deveni simpli profesori”. 
Responsabilitatea situaţiei din cultura arădeană era pusă pe seama 
defectuoasei alcătuiri a comisiei de cultură municipale, compusă aproape 
exclusiv din reprezentanţi ai minoritarilor şi lipsită de profesionalism79. 
Concludent pentru starea de fapt din comisia culturală a reprezentat-o luarea 
de poziţie a profesorului Şt. Ciuceanu, fost membru, care explica motivele 
demisiei sale „datorită necunoaşterii limbii maghiare, limbă în care se 
                                                        
77 Ibidem, an IX, nr. 20 din 18 februarie 1934, p. 1. 
78 Cuvântul Ardealului, an I, nr. 1 din 15 septembrie 1926, p.1. 
79 Ibidem, nr. 2 din 18 aprilie 1926, p. 1. 
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desfăşurau şedinţele, el aflând ce s-a discutat din relatările ziarelor”80. 
Gazeta arădeană a fost una din primele publicaţii locale care a sprijinit 
iniţiativa lui V. Goldiş la propunea Despărţământului ASTRA de a se ridica 
monumentul Unirii ca simbol al unui trecut glorios, dar şi ca un îndemn 
pentru mobilizarea conştiinţelor din această parte a ţării. Din păcate, 
observaţia „Cuvântului Ardealului” în această problemă a fost vizionară: 
„rămâne de văzut dacă arădanii vor şti să se ridice deasupra patimilor 
mărunte care i-a divizat în atâtea tabere şi să ... creeze monumente mai 
durabile decât bronzul”81. Acţiunile ulterioare în această direcţie s-au 
desfăşurat ani de zile, s-au adunat fonduri, dar nu s-a realizat monumentul.  

Din punctul de vedere al graficii de redactare, în „Cuvântul 
Ardealului” au fost publicate unele dintre primele poze din publicistica 
arădeană, care prezentau personalităţile locale, pe Ioan Suciu şi Vasile 
Goldiş, cât şi imaginea dezvelirii lupoaicei capitoline la Timişoara.  

La gazeta arădeană au avut contribuţii literare personalităţi ca G. 
Bacovia, A. T. Stamatiad, J. Bart, Al. Negură, A. Olariu şi I. Dinu.  

Disensiunile din rândul fascieie arădene au dus la retragerea lui M. 
Russu de la conducerea Ligii Apărării Naţional-Creştine Arad şi editarea 
celui de-al doilea ziar naţionalist-integral şi cuzist - Apărarea naţională, la 
3 iunie 1928. Directorul gazetei, care avea o apariţie săptămânală, a fost 
Dionisiu Benea, cel care şi-a sacrificat întreaga avere pentru apariţia 
regulată a publicaţiei, timp de aproape 6 ani la tipografia „Diecezana”82.  

În articolul – program „Apărarea naţională”, îşi stabilea ca obiectiv 
să ducă mai departe (vezi Voinţa poporului) „lupta sfântă pentru Hristos, 
rege şi naţiune pentru ca în Ţara Românească românul să fie domn şi 
stăpân”. Ea îşi exprima hotărârea venită ca o cerinţă a poporului român de a 
„lupta contra jidovimei cotropitoare şi a partidelor politice jidovite”83. În cea 
mai mare parte conţinutul ziarului a fost definit de această atitudine 
antisemită, evreii fiind consideraţi la originea tuturor relelor din societatea 
românească interbelică şi chiar antebelică (n.n. 1907). Investitorii evrei din 
ţinutul Aradului erau sfătuiţi „să-şi retragă fondurile puse în circulaţie” şi să 
le păstreze pentru atunci „când va suna ceasul călătoriei”84. Să fi fost acest 
îndemn o premoniţie privind destinul evreilor după lansarea de către Reich a 
directivei „Nacht und Nebel” ?  

                                                        
80 Ibidem, nr. 3 din 22 aprilie 1926, p. 1. 
81 Ibidem, nr. 6 din 2 mai 1926, p. 2. 
82 C. Pârvu, „Viaţa publicistică şi culturală”, în Piatră de hotar-arhiva antirevizionistă, an 
III, nr. 5-6, din 17 mai 1936, p. 126. 
83 Apărarea naţională, an I, nr. 1 din 3 iunie 1928, p. 1. 
84 Ibidem, nr. 2 din 10 iunie 1928, p. 1. 
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În consens cu orientarea ziarului, problema românizării oraşului şi a 
frontierei de vest a stat mereu în primele pagini, constatându-se că „Aradul 
nu este încă românizat, încă nu există o coeziune între cele câteva societăţi 
româneşti... încă nu predomină – autoritar - ca atitudine – majoritar - ca 
populaţie – covărşitor - ca număr-românismul”85 . O soluţie ar fi fost 
aplicarea în şcolile secundare ale Aradului a „celebrului  numerus clausus”. 
Se exemplifica această realitate cu situaţia de la Liceul „Moise Nicoară” 
unde numărul străinilor a crescut simţitor, punând în pericol procesul de 
românizare a oraşului datorită imposibilităţii materiale a fiilor de ţărani de a-
şi urma studiile secundare86. 

Anunţând victoria fenomenală şi neaşteptată a lui Hitler în alegerile 
generale din 1930, gazetarul Romulus Damian scria profetic că „de-acuma, 
cheia politică europeană se găsea în mâna antisemiţilor den Germania”87.  

La apariţia gazetei şi-au adus contribuţia timp de cinci ani: G. Russu, 
Gh. Atanasiu, R. Damian, Vintilă Petrescu-Vrancea, Oct. Lupaş, Tiberiu 
Lupu, I. C. Cătuneanu.  

După o pauză de 5 ani de la editarea primei reviste şcolare arădene 
postbelice, Şcoala primară, apărea Gazeta învăţătorilor, „organ săptămânal 
pentru apărarea intereselor învăţătoreşti”, sub conducerea redactorului-
responsabil Ion Jelecuteanu, învăţător în localitatea Covăsânţ din Podgoria 
Aradului. Spre deosebire de înaintaşa sa, care a fost o revistă didactică 
condusă de către Revizoratul Şcolar şi supusă în acest fel guvernului, noua 
gazetă învăţătorească  se angaja „să servească interesele breslei 
învăţătoreşti” în mod real, având drept avangardă pe tinerii dascăli care-şi 
dădeau seama de „rolul pe care îl aveau de îndeplinit în grelele vremuri de 
prefaceri sociale”, de călăuzire şi orientare a activităţii confraţilor lor88.  

În paginile ziarului mai apăreau încă articole care polemizau pe tema 
locului şi rolului şcolii confesionale în sistemul învăţământului românesc. 
Unul din partizanii fervenţi ai confesionalismului rămânea Vasile Goldiş, 
care-şi exprima părerea că „separaţiunea învăţământului religios de 
educaţiunea organizată este vremelnică, o dislocaţiune provizorie, noi 
credem că educaţiunea va deveni în curând, în intenţiune şi spirit, 
religioasă”. El susţinea acest crez plecând de la principiul că „educaţia este 
pregătirea individului pentru serviciul comunităţii” iar în această situaţie, 
„învăţământul religios este sufletul acestei pregătiri”89. 

                                                        
85 Ibidem, nr. 15 din 9 septembrie 1928, p. 1. 
86 Ibidem, an III, nr. 33-34 din 20 august 1930, p. 1. 
87 Ibidem, nr. 39 din 28 septembrie 1930, p. 1. 
88 Gazeta învăţătorilor, an I, nr. 1 din 1 iunie 1929, p. 1. 
89 Ibidem, nr. 14-15 din 25 decembrie 1929, p. 1. 
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Interesele materiale ale învăţătorilor, respectarea lor de către 
autorităţi, s-au aflat în permanenţă în atenţia editorilor care acordau spaţii 
largi acestor probleme. Astfel, s-au publicat materiale ca: „Memoriul 
Asociaţiei generale a învăţătorilor” (nr. 13/1929, p. 1), „Salarizarea corpului 
didactic” (nr. 18/1930, p. 3), „Plata salariilor învăţătorilor”(nr. 20-21/1930, 
p. 3), „Salarizarea corpului didactic” (nr. 20-21/1930, p.3), etc.  

O altă tematică abordată şi în alte publicaţii postbelice a fost aceea a 
reconstrucţiei naţiunii române după 1918, din punct de vedere politic, 
cultural şi sufletesc. În această chestiune Gazeta învăţătorilor acorda o 
maximă responsabilitate şcolii „care trebuia să fie un laborator de cultură 
românească” şi bisericii creditată ca „un laborator de credinţă şi moralitate”. 
Slujitorii celor două instituţii, învăţătorii şi preoţii, reprezentau în opinia 
publicaţiei „adevăraţi predicatori ai conştiinţei naţionale şi ai moralei”90. 

Implicarea politicului în şcoli era respinsă categoric în gazetă, care 
scria că „şcoala şi învăţătorul trebuie judecat sub unghiul activităţii sale 
didactice şi nicidecât sub unghiul activităţii sale politice... membrii corpului 
didactic putând fi sfătuitorii oamenilor politici în materie de psihologia 
maselor şi îndrumătorul dezinteresat şi nicidecum agent de propagandă al 
unui partid politic”91.  

Uneori, în paginile publicaţiei s-au strecurat idei de dreapta care 
condamnau evreii, francmasoneria şi internaţionalismul, pentru care unicul 
antidot era naţionalismul care „putea salva fiinţa poporului român”. Gazeta 
făcea elogiul noii generaţii care putea realiza „salvarea morală a poporului 
român refuzând praznicul hidos de după război”. Marea Unire însemna o 
victorie dar şi un început „din care tinerii trebuiau să facă milioane şi 
milioane de victorii”92.  

Sub aspectul organizării structurii conţinuturilor Gazeta 
învăţătorilor nu a excelat, redactarea făcându-se adeseori conjunctural, în 
funcţie de problemele aflate la ordinea zilei, şi de aceea nu s-au 
individualizat rubrici permanente de durată. Până în anul 1932, când şi-a 
încetat apariţia, publicaţia şcolară arădeană a grupat în jurul său colaboratori 
valoroşi, îndeosebi din rândurile învăţătorilor şi profesorilor cu vechi state 
de plată: I. Drecin,  Dim. Boariu, Dim. Popovici, T. Mariş, I. Moldovan, D. 
Olariu, P. Lupaş, I. Grofşoreanu şi P. Dârlea. Au mai colaborat personalităţi 
ca: V. Goldiş, Gh. Ciuhandu, N. Crainic, E. Monţia, prof.univ. Gh. Dima şi 
poeţii A. T. Stamatiad, E. Isac şi G. Bota. 

                                                        
90 Ibidem, nr. 2 din 15 iunie 1929, p. 1. 
91 Ibidem, nr. 8 din 15 septembrie 1929, p. 2. 
92 Ibidem, an II, nr. 19 din 9 februarie 1930, p. 1. 
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Aradul - organ al Asociaţiei „Înfrăţirea”, îşi făcea intrarea în peisajul 
publicistic arădean la 10 noiembrie 1930, ca publicaţie săptămânală cu 
apariţie duminicală, într-un volum de 8 pagini. Până la numărul 3 redacţia a 
fost girată de către V. Caba, după care, responsabilitatea a trecut în sarcina 
lui S. Miclea, până la 10 noiembrie 1931, când acestuia i-a succedat V. 
Popescu, pentru ca Augustin Miclea să ducă această responsabilitate până la 
27 noiembrie 1932 când a apărut ultimul număr al ziarului. Începând cu 
numărul 47 din 30 septembrie 1931, Aradul avea două apariţii săptămânale, 
dar cu o reducere la jumătate a paginaţiei, de la 8 la 4.  

Ca elemente deosebite faţă de gazetele apărute până atunci în oraşul 
de pe Mureş, se poate aminti că Aradul era distribuit şi în străinătate şi 
fiecare număr avea un alt motto, cel de la primul număr exprimând scopul 
editării sale: „Singura cale spre propăşirea ţării şi făurirea neamului este 
înfrăţirea românească”.  

În articolul-program „Ce voim?” redacţia îşi propunea „crearea unui 
front unic la graniţa de vest pentru a acţiona conştient şi unitar pentru 
întărirea şi afirmarea sufletului nostru creştinesc şi românesc, în toate 
nuanţele de manifestare publică şi individuală”. Crearea frontului unic 
constituia o necesitate stringentă datorită faptului că anumite cercuri arădene 
„nu voiau să se astâmpere şi să se plece ... ideii de stat naţional românesc”. 
În realizarea ţelului, Societatea „Înfrăţirea” avea un rol hotărâtor, ea urmând 
„să înfrăţească intelectualitatea cu fruntaşii satelor”, care prin pilda lor 
trebuiau “să mobilizeze masele la acţiune”93.  

Urmărind cu conştiinciozitate realizarea programului său, Aradul 
anunţa pe prima pagină ca intelectualii de la ţară veniţi cu treburi pe la oraş 
să treacă pe la căminul cultural al Astrei, „pentru a lua legătura cu societatea 
intelectuală arădeană”94.  

Luând în discuţie „situaţia Bibliotecii Palatului Cultural”, Ed. 
Găvănescu, unul din consecvenţii colaboratori ai săptămânalului, semnala 
situaţia dificilă a achiziţionării de cărţi pe anul 1929, datorită crizei 
economice. Cu toate acestea, biblioteca a înregistrat progrese sensibile în 
raport cu anii anteriori, ea fiind vizitată zilnic de către 100 de cititori, iar 
anual erau consultate 30000 de lucrări95. 

Publicând articolul „După recensământ”, ziarul îşi informa astfel 
cititorii că după 12 ani de la unire datele statistice confirmau „accelerarea 

                                                        
93 Aradul, an I, nr. 1 din 10 noiembrie 1930, p. 1. 
94 Ibidem, nr. 3 din 24 noiembrie 1930, p. 1. 
95 Ibidem. 
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procesului de penetraţie românească în oraşe”, inclusiv în Arad, „unde 
suntem doar stăpâni de drept şi nu de fapt”96.  

Aradul a oglindit în paginile sale situaţia critică a ţării aflată în plină 
criză economică. El şi-a manifestat solidaritatea cu ţărănimea aflată în 
pragul falimentului, publicând un vibrant apel al Societăţii „Înfrăţirea” către 
intelectuali: „avem datoria de a ne ocupa de situaţia disperată a sărmanului 
ţăran, noi suntem nădejdea şi îndrumătorii lui”97. Evaluând cu ochi critic 
împrumutul de 1,6 miliarde lei făcut de către guvernul Vaida în străinătate, 
săptămânalul scria că „împrumuturile sunt expediente care ne prelungesc 
falimentul” în situaţia în care suma totală a acestora ajunsese la 175 
miliarde, adică de 7 ori bugetul ţării98.  

În conţinuturile publicaţiei un loc aparte îl ocupa cinstirea 
personalităţilor culturii şi ştiinţei româneşti, astfel în 1931 era omagiat G. 
Enescu la împlinirea vârstei de 50 de ani şi de asemenea N. Iorga, într-un 
număr special dedicat lui, la 60 de ani. În acelaşi an erau elogiaţi post-
mortem I. Vidu şi N. Paulescu.  

Colaboratorii Aradului au fost aproape în exclusivitate membri ai 
elitei intelectuale locale, animată de ideea nobilă lansată de publicaţie - 
crearea frontului unic românesc - dintre care remarcăm pe: episcopul G. 
Comşa, Ed. I. Găvănescu, Tr. Mager, Oct. Lupaş, I. Langa, R. Cărpenişan, I. 
Lupu, P. Puticiu, A. Cotruş, I. Sima.  

Aradul s-a afirmat nu numai ca un „centru naţionalist de presă” ci şi 
ca un veritabil laborator al presei pedagogice iniţiat şi susţinut de către 
profesorii Preparandiei, absolvenţii acesteia şi învăţătorii satelor româneşti 
din ţinutul Aradului. În octombrie 1930 apărea Şcoala vremii –„Revistă 
pedagogică-culturală” lunară, care timp de 18 ani s-a afirmat ca una din cele 
mai valoroase reviste pedagogice ale timpului, atât prin conţinutul ştiinţific 
cât şi prin ţinuta grafică. Publicaţia îşi avea redacţia şi administraţia la 
Revizoratul şcolar Arad şi se  tipărea la tipografia episcopiei –„Diecezana” 
într-un număr de 32 de pagini.  

Articolul „Programul nostru” din numărul inaugural propunea ca 
revista să fie o sursă de informare pentru oamenii şcolii deoarece „ignorarea 
şi nesocotirea progreselor pedagogiei din partea educatorului echivalează cu 
dezertarea de la datorie”99.  

Apărută la iniţiativa unui comitet de redacţie format din 30 de 
învăţători arădeni în frunte cu consacraţii P. Dârlea, I. Cădariu şi S. 
                                                        
96 Ibidem, an II, nr. 9 din 5 ianuarie 1931, p. 1. 
97 Ibidem, nr. 43 din 6 septembrie 1931, p. 1. 
98 Ibidem, nr. 61 din 23 august 1932, p. 1. 
99 Şcoala vremii, an I, nr.1 din octombrie 1930, p. 2. 
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Bărbătescu, Şcoala vremii şi-a desemnat un redactor-şef propriu abia din 
1933, în persoana eminentului pedagog T. Mariş, iar după dispariţia acestuia 
şi până în 1940 funcţia a fost deţinută de către un alt novator în domeniul 
pedagogiei E. Spinanţiu. Cei doi redactori şefi şi-au pus amprenta asupra 
conţinuturilor revistei, în prima etapă ea având valenţe prioritar pedagogice, 
pentru ca după moartea lui T. Mariş, să devină o publicaţie pedagogic-
teoretică, abandonând partea aplicativ-practică.  

Ca orice revistă cu pretenţii, Şcoala vremii şi-a menţinut structura 
editorială pe întreg parcursul apariţiei sale, având 5 capitole de bază: 
„Pedagogico-culturale”, „Din viaţa şcolară”, „Recenzii”, „Informaţiuni” şi 
„Comunicări oficiale”. După 1935, „Străjeria” a început să ocupe un loc tot 
mai important ca spaţiu editorial, culminând cu 1938, când s-a creat o 
rubrică distinctă „Straja Ţării”.  

Alături de redactorii-şefi s-au aflat colaboratori de seamă, în general 
învăţători, ca: Dim. Boariu, N. Cristea, C. David, L. Igrişan, I. Cădariu, I. 
Pagubă, T. Vicol şi prof. A. Crişan. Acestora li s-a adăugat după 1936 şi alte 
nume ale vieţii şcolare şi culturale arădene: profesorii T. Olariu şi T. Mager 
precum şi învăţătorii I. Moldovan, I. Blăgăilă, V. Lădariu şi I. Ungureanu. 
Dintre colaboratorii externi s-au distins profesorii universitari Fl. Şt. Goangă 
şi Al. Roşca din Cluj cât şi universitarii bucureşteni I. Nisipeanu şi I. 
Buricescu.  

Respectându-şi cu sfinţenie scopul propus, revista a promovat 
conţinuturi la cele mai înalte standarde ale ştiinţei pedagogice, care trebuiau 
să constituie un îndrumător pentru oamenii şcolii, principalii săi abonaţi, 
care nu-şi puteau permite să achiziţioneze ultimele achiziţii editoriale din 
domeniu. Principiul şcolii active a constituit una din cele mai dezbătute 
probleme, ca o reacţie a şcolii arădene la sistemul tradiţionalist al educaţiei 
bazat pe abstracţii, pe metoda pasivă şi pe mecanicism. O altă componentă 
importantă în cuprinsul revistei a constituit-o cunoaşterea fiziologică a 
elevilor, pe categorii de vârstă, realizată în colaborare cu Societatea „Petru 
Pipoş” pentru studiul individualităţii copilului, creată în 1934 chiar de către 
redactorul-şef - T. Mariş. Publicaţia a dezbătut şi probleme sociale de 
maximă actualitate: combaterea alcoolismului, rolul învăţătorului în 
ridicarea culturală a satului, importanţa legăturii dintre şcoală şi familie, 
scoaterea politicii din şcoli, etc. Salarizarea şi perfecţionarea corpului 
didactic au fost teme amplu dezbătute, aproape în fiecare număr, dovadă a 
importanţei şi responsabilităţii dascălului în societatea interbelică, dar şi a 
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existenţei unor disfuncţionalităţi administrativ-funcţionăreşti în organizarea 
învăţământului100.  

Personalităţile şcolii şi culturii locale au fost omagiate pentru 
contribuţia lor inestimabilă adusă spiritualităţii române de-a lungul timpului: 
P. Pipoş, I. Mihuţ, G. Popa, T. Mariş, S. Evuţianu. De asemenea, au fost 
cinstiţi la ceas aniversar organizatorul şcolii moderne româneşti Spiru Haret 
şi marele povestitor Ion Creangă101.  

Ca o dominantă a publicisticii arădene interbelice, problema 
românismului la graniţa de vest a fost prezentă omniprezentă şi în Şcoala 
vremii, revistă eminamente pedagogică şi de informaţie şcolară. Tematica o 
regăsim dezbătută în articole ca: „Îndrumătorii şcoalei la graniţa de vest”(nr. 
8/1937, p. 21-22), „Conducătorul şi organizatorul şcoalei la graniţa de vest a 
ţării”(nr. 4/1937, p. 1),  „Un vrednic conducător al şcoalei la graniţa de vest” 
(nr. 9/1937, p. 22-23), „Ce politică să facă învăţătorul român la graniţa de 
vest” (nr. 10/1937, p. 15-18). De observat că toate articolele au apărut la 
sfârşitul deceniului IV, când iredentismul maghiar şi-a intensificat 
activitatea, respingând cu tot mai mare vehemenţă prevederile Trianonului. 
Privită din acest punct de vedere, revista şi slujitorii şcolii deveniţi 
„misionari naţionali”, şi-au asumat dificila sarcină de a apăra graniţa de vest 
prin crearea unor „cetăţi de suflet românesc”102.  

Şcoala vremii a întreţinut relaţii de reciprocitate cu publicaţii 
pedagogice din ţară, cu care a făcut un util schimb de experienţă, putând fi 
enumerate în acest sens revistele: Catedra (Galaţi), Frământări didactice 
(Focşani), Vremea şcolii (Iaşi), Vlăstarul (Buzău), Revista şcolii (Botoşani), 
Cultura poporului (Cetatea Albă), etc.103.  

Editarea unui cotidian românesc independent a constituit unul din 
dezideratele cele mai mediatizate în presa arădeană, el găsindu-şi împlinirea 
o dată cu editarea în 1931 a ziarului Ştirea – „politică, socială, economică-
independentă”. Direcţiunea publicaţiei al cărei conţinut varia între 4 şi 6 
pagini, era deţinută de către Ioan B. Martin, unul din seniorii presei arădene, 
fost ziarist la Gazeta Consiliului Dirigent. Ca element de noutate trebuie 
observat că noua gazetă se tipărea la tipografia proprie până la 25 august 
1933, după care tipărirea s-a realizat la tipografia „Reiner” până-n 1937, iar 
mai apoi la tipografia „Lavrov et co.”, ambele cu sediul în Arad.  

În coloanele Ştirii i-a fost rezervat un loc important învăţământului 
arădean, situaţiei materiale dificile a învăţătorilor din timpul crizei 
                                                        
100 Ibidem, an I-X, passim. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem, an VIII, nr. 10 din 10 decembrie 1937, p. 19. 
103 Ibidem, an I, nr. 3 din 3 aprilie 1930, p. 31. 
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economice „prinşi în ghearele cămătarilor deocheaţi”. Crearea „Băncii 
Cooperatiste a Învăţătorilor” a fost salutată cu entuziasm de către cotidian, 
care numea noua instituţie „bisericuţă dăscălească care ajuta pe cei avizaţi 
de credite”104. Sub titlul „Mare afluenţă la liceele profesionale” se semnala 
că “la Arad au fost ocupate toate locurile, atât la liceele profesionale cât şi la 
şcolile de ucenici, aşa cum nu s-a mai pomenit în ultimii 10 ani”. 
Schimbarea de atitudine a părinţilor elevilor arădeni era în opinia oficiosului 
„rodul politicii şcolare a ministrului Angelescu de sistematizare a şcolilor 
profesionale” care duce în cele din urmă la românizarea oraşului105. 

Vizita lui Pamfil Şeicaru, directorul ziarului Curentul la Arad, la 
invitaţia „Reuniunii Femeilor Române” în martie 1937, a însemnat un 
eveniment deosebit în viaţa cotidiană a românilor arădeni, el fiind 
mediatizat ca atare în Ştirea. Cu acel prilej, editorialistul ziarului sublinia 
rolul presei româneşti de la graniţa de vest „care organiza şi cultiva noile 
cete de cititori de la graniţa apuseană” şi care era definită drept „avangarda 
marilor cotidiane din capitală”106.  

Ştirea a făcut o interesantă radiografie a intelectualităţii arădene pe 
care o clasifica în funcţie de participarea ei la concertele de muzică cultă în 
patru categorii: cunoscătorii sau pasionaţii, obişnuiţii, cei care frecventează 
concertele din obişnuinţă împreună cu prietenii, indiferenţii „care decât să 
plătească bani mulţi mai bine rămân acasă” şi snobii care fac act de prezenţă 
în toaletă adecvată pentru a-şi etala bunăstarea materială. Concluzia 
redactorilor era aceea că simpla frecventare a concertelor era un fapt pozitiv, 
indiferent de motive, şi constituia un semnal al începutului „formării clasei 
de mijloc, element indispensabil progresului naţiunii române”107.  

Activitatea „Cercului Românesc” al Aradului se bucura de atenţia 
condeierilor Ştirii care lăudau iniţiativele luate de către directorul Vasile 
Mircea „de a scoate din lâncezeala de după război viaţa românească”. 
Organizarea revelionului anului 1933 la sediul Cercului numit „locul 
crezului românesc din Arad” a dus la „dispariţia diferenţierii de treaptă 
socială ce a format un zid chinez de la război încoace în sufletele 
româneşti”. La iniţiativa „Cercului”, la 10 decembrie 1933 s-au pus bazele 
„Ligii Antirevizioniste din Arad”, care trebuia să constituie „cel mai eficace 
factor de românism la graniţa de vest”108.  

                                                        
104 Ştirea, an III, nr. 270 din 28 ianuarie 1933, p. 4. 
105 Ibidem, an VII, nr. 1574 din 6 septembrie 1937, p. 2. 
106 Ibidem, nr. 1441 din 21 martie 1937, p. 3. 
107 Ibidem, nr. 1636 din 24 noiembrie 1937, p. 2. 
108 Ibidem, an III, nr. 521 din 13 decembrie 1933, p. 1. 
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La înfiinţarea „Institutului Social Banat-Crişana”, în mai 1934, 
Ştirea compara această nouă instituţie cu o „Academie de cultură generală” 
care trebuia să fie „seismegraful economico-social al graniţei de vest”109. 
Comparaţia era deosebit de plastică dacă avem în vedere scopul propus de 
părintele instituţiei, Dimitrie Gusti, care urmărea fructificarea datelor culese 
în teritoriu în vederea elaborării unor planuri de dezvoltare economico-
socială a Banatului şi a întregii zone de vest.  

Cotidianul condus de Ioan B. Martin a fost şi o tribună a educaţiei 
religioase, dovadă fiind numeroasele articole care explicau semnificaţia 
unor sărbători religioase, a unor pilde sau a unor elemente de ordin doctrinar 
ale B.O.R., care ocupau întotdeauna poziţii centrale, pe prima pagină. 
Articolele au apărut pe parcursul mai multor ani, un exemplu tipic din 
întreaga ediţie a ziarului fiind anul 1937: „Sânt Ilie” (nr. 1537/1937), „Hula” 
(nr. 1544/1937), „Sânta Mărie” (nr. 1556/1937), „Marea Vieţii” (nr. 
1562/1937), „Sânta Mărie Mică” (nr. 1576/1937), „Ziua Crucii” 
(1580/1937), „Sfânta Vineri” (nr. 603/1937), „Semănătorul” (nr. 
1606/1937), „Pomana” (nr. 1629/1937), „Intrarea în Biserică” (nr. 
1637/1937), „Împărtăşania” (nr. 1652/1937), „Cartea neamurilor” (nr. 
685/1937), „Spre Betleem” (nr. 1662/1937). 

Declanşarea Celui de-al Doilea Război Mondial a dus la modificări 
importante în organizarea conţinuturilor Ştirii, care a rezervat prima pagină 
evoluţiei evenimentelor de pe front, problemele locale şi îndeosebi cele 
culturale trecând pa planul secundar, în cel mai bun caz, sau fiind chiar 
omise. Arădenii au perceput mai acut criza declanşată de război, fapt 
explicabil prin vieţuirea lor într-o regiune revendicată cu insistenţă de către 
iredentişti maghiari. Deznădejdea, tristeţea şi dezorientarea erau prezente şi 
în rândurile ziariştilor care ca formatori de opinie mai credeau în capacitatea 
Casei Regale „care ne va duce la izbândă aşa cum ne-a dat o ţară nouă, unită 
şi puternică”110. La un an de la publicarea acestor rânduri în cotidianul 
arădean, Carol al II-lea- „Stăvilarul”, „Cîrmaciul României”, „Omul 
providenţial” - abdica forţat de împrejurări lăsând ţara în faţa unui destin 
tragic.  

Ştirea a avut un conţinut stabil, cu rubrici consacrate care au 
satisfăcut preferinţele unui public larg, din toate categoriile sociale: „Ştiri 
din Arad şi judeţ”, „Ştiri din lume”,  „Dezbaterile parlamentare”, „Pagina 
literară”, „Ştirea sportivă”, „Informaţii”, „Ultima oră”, „Războiul în 
Europa”, „Mica publicitate”.  

                                                        
109 Ibidem, an IV, nr. 631 din 6 mai 1934, p. 1. 
110 Ibidem, an IX, nr. 2160 din 16 septembrie 1939, p. 1. 
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În decursul celor 14 ani de apariţie neîntreruptă (1931-1944), în 
paginile publicaţiei au apărut mii de articole din domenii diverse, care în 
marea lor majoritate n-au purtat semnătura autorului. Dintre editorialiştii 
care au publicat totuşi cu semnătură se pot enumera: I. Năjeru, M. Olinescu, 
I. Vornicu, Al. Constantinescu, V. Almăşeanu, I. Pogana, B. Păcurariu, I. 
Filipaş şi episcopulGr.Comşa.  

Omul - publicaţie săptămânală, apărută la Arad între 5 martie şi 16 
aprilie 1933, în 8 numere, sub conducerea responsabilului-girant Dumitru 
Roşu, îşi avea redacţia în Arad, pe Calea Radnei nr. 32, iar tipărirea ziarului 
a fost făcută de tipografia „S. Reimann”.  

Publicaţia îşi propunea „să ajute tinerii... şi bătrânii cinstiţi” şi să 
facă loc în coloanele sale „unei priviri stridente asupra răului”. Ca linie de 
conduită Omul se angaja să nu servească „nici o culoare politică... şi să 
judece guvernanţii după fapte”111.  

Tematica socială a ocupat un loc aparte în coloanele săptămânalului 
care a reuşit să aducă în faţa opiniei publice o realitate a vieţii Aradului total 
ignorată de către celelalte ziare - azilul de infirmi - unde 68 de bărbaţi şi 51 
de femei trăiau într-un „adevărat cămin al suferinţei”, uitaţi de 
municipalitatea Aradului. Situaţia acestor năpăstuiţi ai soartei era atât de 
dramatică încât editorialistul, adânc impresionat, afirma că „intrând în 
încăperile unde sunt găzduiţi aceşti pensionari, constaţi că paginile lui 
Dostoievski sunt floare la ureche faţă de mizeria şi promiscuitatea ce 
domneşte aici”112.  

Situaţia dramatică a ţărănimii profund afectată de efectele crizei 
economice a determinat ziarul să facă o comparaţie cu situaţia din 1907, cu 
care existau similitudini şi în acelaşi timp îi avertiza pe politicieni „să nu 
ignore experienţa trecută că răbdarea are margini şi o dată trecute acestea... 
raţiunea nu mai are urechi”113.  

În scurta sa existenţă Omul a abordat şi probleme de actualitate din 
cultura arădeană, îndeosebi problema Palatului Cultural, care trebuia să 
satisfacă integral nevoile consumatorilor de carte în continuă creştere de la 
an la an, paradoxal, cu toate dificultăţile economice prin care treceau 
cetăţenii. În acelaşi context, ziarul propunea crearea „unui oficiu central la 
Biblioteca Judeţeană pentru  selectarea şi împărţirea materialului bibliotecar 
în întreg  judeţul”, pentru că, „fără cărţi diferite... nu se poate face cultura 
unui popor”114. 
                                                        
111 Omul, an I, nr. 1 din 5 martie 1933, p. 1. 
112 Ibidem, nr. 7-8 din 16 aprilie 1933, p. 6. 
113 Ibidem, nr. 3 din 19 martie 1933, p. 1. 
114 Ibidem, nr. 1 din 5 martie 1933, p. 1. 
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Din conţinutul gazetei s-au individualizat câteva rubrici permanente: 
„Din judeţ”, „Din Arad”, „Rubrica grafologică”, „Cremene şi amnar”, 
„Sport”.  

După scurta experienţă a revistei Salonul Literar, viaţa culturală 
arădeană avea nevoie absolută de o publicaţie literară reclamată de către 
elita intelectuală, nevoită să-şi disperseze creaţiile cultural-literare în ziare şi 
reviste a le căror preocupări prioritare erau cele politice sau socio-
economice. În această atmosferă, se edita în mai 1933 primul număr al  
revistei literare şi culturale - Hotarul, sub redacţia Ateneului Popular 
Arădean. Membrii redacţiei erau crema intelectualităţii interbelice arădene: 
Al. Negură-poet şi redactor principal până-n 1936, Ed. Găvănescu şi Al. 
Constantinescu - profesori de istorie şi literatură la Liceul „Moise Nicoară”, 
Tiberiu Vuia - avocat şi ziarist, Gh. Ciuhandu - profesor universitar şi 
istoric, I. Tolan – gazetar, M. Olinescu - pictor şi poet, Oct. Lupaş - avocat 
şi publicist şi Tr. Mager - profesor la Şcoala Normală şi publicist. Din 1936, 
Hotarul  a devenit organ de presă al Federaţiei Societăţilor Culturale din 
Arad, în comitetul redacţional fiind cooptaţi şi câte un reprezentant al 
Astrei, al Institutului Social Banat-Crişana şi al Societăţii Concordia. La 
apariţia sa, în mai 1933, în articolul-program „O vorbă spusă înainte” 
editorii subliniau programatic că sunt „ecoul îndepărtărilor dinspre soare-
apune şi ... năzuim să facem din el un soare plin de lumină”115.  

Revista a avut o apariţie lunară, mai apoi fiind editate şi numere 
duble şi triple; a avut şi suplimente artistice de îngrijite R. Ladea şi M. 
Olinescu. Hotarul a fost o revistă nu numai a Aradului, ci a întregului hotar 
de vest al ţării, fapt confirmat de circulaţia revistei în  marile oraşe ale zonei.  

În cei opt ani de  apariţie s-au distins în activitatea revistei două 
perioade:  
a) 1933-1936 - când revista a avut un conţinut mai pronunţat beletristic, 
literar; 
b) 1937-1940 - când preocupările literare au trecut în planul al doilea, ele 
fiind estompate de cele cultural-politice. 

Perioada 1933-1936 – „perioada literară”, a fost dominată de 
creaţiile poeţilor M. Olinescu, profesor de desen la Şcoala Comercială, cu 
influenţă picturală în întreaga sa poezie şi A. Cotruş, cu poezii de esenţă 
patriotică. Alături de aceştia s-au mai afirmat poeţii A. Popescu-Negură, G. 
A. Petre, P. Barbu şi poetul şi poetul simbolist A.T. Stamatiad, fost profesor 
la Arad şi fondator al „Salonului Literar (1925-1926).  

                                                        
115 Hotarul, an I, nr. 1 din mai 1933, p. 1. 
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După 1936, revista a devenit vârful de lance al mişcării cultural-
politice a românilor arădeni, în care cercetarea istorică locală şi studiile 
economice şi sociologice ocupau un loc de frunte. Pe aceste coordonate se 
pot menţiona articolele: „Noţiunea de ţinut al Hălmagiului” de T. Mager (nr. 
1/1937), „Aspecte din Munţii Apuseni” - idem (nr. 6-8/1937), „Comercianţii 
greci din părţile ungurene şi îndeosebi din părţile Aradului” de Gh. 
Ciuhandu (nr. 4/1937) şi „Acum o sută de ani” de C. Bodea (nr. 9-10-
11/1937).  

Ca organ oficial al Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad , 
Hotarul a relatat pe larg lucrările Congresului Societăţilor Culturale 
Arădene, desfăşurat în sala festivă a Liceului „Moise Nicoară” în ziua de 
duminecă 30 ianuarie 1938. Congresul a avut drept ţel stabilirea etapelor de 
lucru dintr-un program vast menit să redea Aradului statutul calitatea „de 
focar de cultură şi spiritualitate românească”116. 

Profesorul A. Constantinescu, în conferinţa sa „Supremaţia culturii 
româneşti la graniţa de vest”, a adus o critică severă stăpânirii româneşti 
care „a fost lipsită de aureola autorităţii care să impună respect şi supunere”, 
situaţie care a dus la progrese prea lente pentru români în cei 20 de ani de la 
Unire. Soluţia propusă de vorbitor a fost aceea a „punerii elementului 
majoritar în toate drepturile lui de stăpânitor şi de a evita orice fel de 
tranzacţie şi compromis pe teren naţional şi cultural cu elementul 
minoritar”117. Cele relatate exprimă suficient de clar atmosfera naţionalistă 
din rândurile elitei arădene şi nu numai, care s-a substituit autorităţii statale, 
preluând asupra sa primatul promovării culturii româneşti în ţinutul 
Aradului. Posibilele soluţii pentru ieşirea din criză au fost sugerate în cele 
cinci cuvântări ţinute de către stegarii mişcării culturale în după amiaza 
zilei:  

- C. Radu – „Monografia Aradului”; 
- Gh. Ciuhandu – „Arhivele arădene”; 
- C. Lepa – „Muzeul etnografic”; 
- A. Crişan – „Rostul Palatului Cultural”: 
- N. Lazăr – „Săpăturile arheologice”. 
Problema teatrului românesc cu stagiune permanentă şi ridicarea 

monumentului Unirii au revenit ca un laitmotiv şi în lucrările Congresului 
ca de altfel în întreaga presă arădeană interbelică. Profesorul A. Crişan 
afirma pe bună dreptate că fără subvenţia statului nu se putea menţine o 
trupă permanentă de teatru în provincie. În privinţa monumentului Unirii, 
acelaşi vorbitor observa caustic dar realist, că nerealizarea lui timp de 20 de 
                                                        
116 Ibidem, p. 3. 
117 Ibidem, p. 10. 
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ani „este cel mai umilitor certificat al pauperităţii noastre sufleteşti”, condiţii 
în care şi supremaţia culturii româneşti la graniţa de vest poate fi pusă sub 
semnul întrebării118. În moţiunea finală a Congresului se făcea apel la 
autorităţile publice pentru sprijin în realizarea redresării culturale cuprinsă 
într-o moţiune cu cele cinci puncte din programul F.S.C.A.   

Preocupările redactorilor Hotarului pentru problemele economice au 
fost mai evidente în anul 1938 când au apărut două numere speciale 
consacrate „industriei şi comerţului judeţului” (nr. 4/1938) şi „agriculturii 
arădene” (nr. 9/1938); de asemenea s-a editat un număr special dedicat 
„problemelor demografice” sub egida Institutului Social Banat-Crişana - 
Despărţământul Arad (nr. 12/1938). 

Atmosfera din societatea orăşenească arădeană de la sfârşitul 
deceniului IV a fost surprinsă în articolele despre Cercul Românesc al 
Aradului. Cercul, care exista sub auspiciul Astrei „a ajuns o intreprindere 
restrânsă... şi cu un scop unic: exploatarea şanselor câtorva club-mann-uri 
între orele 5 şi 8 seara cu câteva prolongeuri aromate cu o bucătărie 
rudimentară şi udate cu şpriţuri de vin de Târnave”. În antiteză, străinii, 
maghiarii şi evreii, aveau cluburi selecte, „cu tot ce vrei, pentru orice un 
membru ar avea nevoie: să citească un ziar, să facă o corespondenţă, să 
joace un joc familiar, să danseze, să ia masa de prânz sau de seară, să 
discute o afacere sau o problemă... rasistă, să aştepte pe cineva, sau să 
consume ieftin indiferent ce”119.  

Societatea românească arădeană avea în acea vreme doar două 
organizaţii proprii care îşi aveau sediul lor: Cercul Militar şi U.G.I.R.-ul, 
restul de 15-20 de societăţi, asociaţii, cercuri şi cluburi româneşti erau 
tributare ori de câte ori era nevoie de o sală de festivităţi trustului străin care 
deţinea cafenelele „Dacia”, „Palace” şi restaurantul „Bulevard”, aflate pe 
artera principală a oraşului, cărora le aduceau un venit între 45-60 de mii de 
lei din chiria localului120. Problema noului Cerc Românesc al Aradului a 
rămas în continuare nerezolvată, preocupările de „interes exclusiv naţional” 
având prioritate pentru autorităţi. Totuşi, cele câteva aspecte scoase în 
evidenţă de revista arădeană, înfăţişează atmosfera patriarhală dar uşor 
tensionată a unui oraş de provincie de la graniţa de vest a României, unde 
prioritatea economică a străinilor constituia încă o problemă, după mai bine 
de două decenii de la Unire. Revista Hotarul a fost apreciată ca una dintre 
cele mai bune publicaţii ale vremii, prin care Aradul a redevenit oraş 
cultural de prim rang al Ardealului.  
                                                        
118 Ibidem, p. 19. 
119 Ibidem, an VI, nr. 1-2 din ianuarie-februarie 1939, p. 49. 
120 Ibidem, p. 52. 
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La 1 februarie 1933 apărea o dată pe săptămână revista Bravo având 
ca director pe Simion Miclea. Redacţia şi administraţia erau în Arad pe 
strada Eminescu nr. 3, iar tipărirea se realiza la tipografia „Credinţa”, prin 
strădaniile administratorului Simion Budeanu. Din ianuarie 1936, publicaţia 
apărea într-un format mărit, cu o contribuţie sporită a unui grup de tineri 
redactori care-şi propuneau „să îmbrace scrisul într-o haină mai mare pentru 
a avea mişcări mai libere şi a îmbrăţişa mai multe lucruri”. Ei doreau ca 
„prin glumă, ironie, şarjă sau înjurătură dură”, să îndrepte multe rele din 
societatea arădeană a timpurilor lor121.  

Scriind despre slaba propagandă culturală la Arad, la mijlocul 
deceniului IV, Bravo stabilea drept cauză principală alocaţiile insuficiente 
din banul public, care determinau şi lipsa sprijinului particular. Ea critică în 
termeni severi activitatea societăţilor culturale arădene, care „în afară de 
serate, ceaiuri şi acţiuni ineficiente de binefacere n-au realizat nimic”, şi 
propune pentru eficientizarea activităţii federalizarea acestora. Se pare că 
observaţia făcută de revistă a avut ecou favorabil în rândul societăţilor 
„multe ca sectele religioase”, deoarece în acelaşi an s-au pus bazele 
Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad122. Ulterior, Bravo s-a dovedit un 
susţinător consecvent al activităţii F.S.C.A., îndeosebi în privinţa editării 
unui mare ziar de propagandă naţională şi culturală, care era absolut necesar 
deoarece un singur cotidian românesc - Ştirea – era total insuficient în 
situaţia în care maghiarii aveau trei cotidiane de dimineaţă şi unul de prânz 
iar germanii un cotidian de dimineaţă şi un săptămânal. Publicaţia a 
identificat două cauze a nerealizării obiectivului românilor timp de 14 ani: 
„tara ereditară de a ne aprinde pentru un lucru şi de a-l abandona tot aşa de 
repede” şi „vanitatea - o exagerată apreciere a fiecăruia despre sine”. Cea 
de-a doua cauză constatată era mai greu de remediat „deoarece fiecare dintre 
fruntaşii vieţii culturale au părere proprie despre felul cum trebuie redactat 
şi scris un ziar, deşi, poate, în viaţa lor n-au lucrat într-o redacţie şi’ntro 
tipografie ... şi din ea nu vor să cedeze nici în ruptul capului”123. Soluţia 
rezolvării problemei în opinia redactorilor săptămânalului arădean, era 
„promovarea elementelor conştiente şi tinere... cărora să le dăm ocazia să se 
afirme” pentru a „purta mai departe tradiţiile gazetăriei arădene spre cinstea 
şi faima românismului la graniţa de vest”124. Din nefericire, prin desfiinţarea 
F.S.C.A. în 1939, s-a abandonat şi ideea cotidianului naţional, chiar într-o 
perioadă în care conjunctura internă şi internaţională reclama acest lucru.  
                                                        
121 Bravo, an IV, nr. 148 din 5 ianuarie 1936, p. 1. 
122 Ibidem, nr. 154 din 14 februarie 1936, p. 1. 
123 Ibidem, an VI, nr. 241 din 6 februarie 1938, p. 2. 
124 Ibidem, an VII, nr. 272 din 22 ianuarie 1939, p. 1. 
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Regionalismul, îndeosebi cel economic şi cultural a constituit o temă 
dezbătută frecvent în presa românească arădeană, el avându-şi originea în 
mentalul colectiv ardelenesc de după Unire, referitor la „abandonarea 
provinciei de către Regat”. Tema a fost reluată şi în Bravo, care constata că 
promovarea regionalismului duce la stimularea revizionismului susţinut cu 
vehemenţă de către Mussolini şi Hitler. Se avertiza că în această direcţie 
„trebuie să eliminăm dintre noi orice urmă de sectarism, regăţenism şi 
ardelenism” şi că „în faţa acestui imperativ naţional trebuie să ne prezentăm 
ca un singur om”125.  

Manifestaţia spontană a arădenilor împotriva Dictatului de la Viena 
de la 1 septembrie 1940 a fost relatată pe larg, publicându-se şi moţiunea în 
trei puncte adoptată în adunarea restrânsă de la „Academia Teologică” în 
care se exprima printre altele „solidaritatea cu românii rămaşi în robie... 
ostateci vremelnici ai unei situaţii trecătoare”126.  

Colaboratorii cei mai fideli ai publicaţiei au fost editorialiştii R. 
Baltag, Al. Miron şi I. Dabiciu precum şi poeţii şi epigramiştii A. Cotruş, 
Tr. Rusu-Şirianu, I. Topor, R. Gorgan şi R. Ustici. Rubricile cele mai 
consacrate ale revistei au fost: „Viaţa politică”, „Iuăn Nojîţă scrie”, „Bravo 
la sate”, „Bravo sport”, „Cronica medicală”, „Cronica externă”, „Ultima 
oră”.  

Revizionismul maghiar s-a manifestat chiar din timpul preparativelor 
pentru semnarea Tratatului de la Trianon, dar presa românească, îndeosebi 
cea centrală, a tratat cu superficialitate problema, „orbită” de euforia unirii 
şi ocupată mai apoi cu problemele economico-sociale ce au urmat. 
Manifestaţiile revizioniste organizate la 13 noiembrie 1932 de către 
guvernul maghiar cu prilejul împlinirii a 11 ani de la ratificarea Tratatului de 
la Trianon de către guvernul budapestan, au readus guvernanţii şi opinia 
publică românească în realitatea crudă a problemei. După marile 
manifestaţii antirevizioniste de la Oradea şi Arad din 6 şi respectiv 21 
noiembrie 1932, era foarte clar că s-a schimbat ceva în opinia publică 
românească: a luat naştere antirevizionismul organic127. Această stare de 
spirit trebuia însă potenţată prin acţiuni conştiente şi bine organizate; ca 
formator şi susţinător de opinii, presa românească arădeană, s-a angajat în 
această luptă prin intermediul săptămânalului Gazeta antirevizionistă 
condusă de către experimentatul gazetar Isaia Tolan. Apărută la 9 
septembrie 1934, publicaţia dorea să fie „un organ de documentare asupra 
chestiunii revizioniste şi asupra chestiunilor aduse de vecinii noştri în 
                                                        
125 Ibidem, an IV, nr. 187 din 8 august 1936, p. 1. 
126 Ibidem, an VIII, nr. 325 din 8 septembrie 1940, p. 1. 
127 ***, Istoria României - Transilvania, vol II, 1867-1947, Cluj-Napoca, 1999, p. 1367. 
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legătură cu revizionismul”. Redactorul-şef promitea să aducă la dispoziţia 
cititorului vasta sa experienţă de ziarist din care, cincisprezece ani „i-a 
închinat chestiunii ungare şi problemelor minoritare”128. 

Biserica ortodoxă română a reacţionat extrem de favorabil la apariţia 
publicaţiei, Gr. Comşa, episcopul Aradului, apreciind că ea „va fi o armă 
spirituală, vrednică de cerul albastru, câmpurile de luptă şi braţele oţelite ale 
românilor”129.  

În dorinţa de a se face cunoscuţi, responsabilii gazetei au trimis la 
început câte patru numere de probă cititorilor şi i-a sfătuit să nu le returneze 
pe cai care nu se abonau. Pe cei care doreau să se aboneze dar nu aveau 
bani, îi îndemna să se asocieze mai mulţi la un singur abonament. 

Ziarul Universul, organizatorul mişcării antirevizioniste în România 
Mare şi al Ligii Antirevizioniste Române, saluta noua publicaţie arătând că 
„este un organ necesar în lupta noastră antirevizionistă şi că ar trebui 
susţinut de către întreaga opinie publică şi de către autorităţi” – deoarece -  
„intenţia ardelenilor era aceea de a pregăti România să ştie să răspundă 
iredentei cu energie şi demnitate”130.  

Românizarea graniţei de vest şi cultivarea românismului au fost 
subiectele tratate cu predilecţie în coloanele Gazetei antirevizioniste care 
aducea în prim plan situaţia privilegiată pe care o aveau minoritarii în 
administraţia publică a judeţului Arad şi îndeosebi în localităţile de graniţă 
unde „toţi românii şomează, slujbele le deţin minoritarii, iar ca răsplată, 
suntem huliţi de către agenţii iredentei ungureşti”. Spre a ilustra această 
realitate, era dat exemplul satului românesc Şimand, aflat la 10 km de 
graniţă „unde din funcţionarii publici doar preotul şi învăţătorul erau 
români”131.  

Analizând maghiarizarea masivă a oraşului Arad la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (1870-1880), o dată cu industrializarea sa, ziarul 
combătea afirmaţiile unor oficialităţi, ca de exemplu Victor Iamandi, care 
afirmase că „oraşele ardelene nu ne-au aparţinut niciodată”. Preponderenţa 
numerică a maghiarilor în Arad era de domeniul evidenţei, ea nu putea fi 
contestată, în schimb, preponderenţa economică s-a realizat în timp, cu 
ajutorul statului maghiar, după ce la sfârşitul secolului al XVIII-lea clasa de 
mijloc românească a fost bine reprezentată. La 14 ani de la Unire însă 
„atelierele şi prăvăliile românilor... stăteau refugiate-n suburbii” - situaţie 

                                                        
128 Gazeta antirevizionistă, an I, nr. 1 din 9 septembrie 1934, p. 1. 
129 Ibidem. 
130  A. Gociman, Gazeta antirevizionistă - articol republicat din Universul, din 6 octombrie 
1934, în Gazeta Antirevizionistă, an I, nr. 5 din 7 octombrie 1934, p. 1. 
131 Ibidem, an I, nr. 2 din 16 septembrie 1934, p. 1. 
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calificată de către Gazeta antirevizionistă total inacceptabilă. Ea se pronunţa 
pentru formarea la Arad a unei clase de mijloc puternice cu ajutorul 
guvernanţilor români, care „să lucreze cel puţin la fel (ca ungurii), dar 
urgent şi energic”132.  

Datorită campaniei de presă duse de către fondatorii ziarului în vara 
anului 1934, a fost zădărnicită aniversarea la iniţiativa Partidului Maghiar a 
100 de ani de la proclamarea oraşului Arad municipiu. Organizatorii acţiunii 
au demonstrat că proclamarea Aradului drept municipiu „a fost frauduloasă 
deoarece nu a fost ratificată niciodată de parlament între 1834-1918, iar 
statutul de independenţă a oraşului faţă de judeţ şi împărat a permis ca 
autorităţile municipale antebelice să folosească încasările în scop 
şovinist”133.  

Decretarea zilei de 6 octombrie 1933 ca zi de doliu naţional de către 
guvernul  maghiar pentru condamnaţii răscoalei koşutiste executaţi la Arad, 
a fost definită de către săptămânalul arădean drept „un nou pretext de 
instigaţie antivalahă” în care Aradului, „i-a fost rezervat un loc de frunte în 
sărbătoarea iredentistă obligatorie pentru întreg raiul hortyst”. Credinţa 
editorialistului era că instigaţiile de acest gen „vor contribui la sporirea 
rezistenţei şi demnităţii noastre”134.  

Un mijloc de a reînvia românismul la graniţa de vest era în viziunea 
gazetei revenirea la portul românesc popular care a fost abandonat; în 
vederea revenirii la această tradiţie, era elogiată acţiunea Camerei de 
agricultură Arad, care în colaborare cu Şcoala de industrie casnică au iniţiat 
cursuri de ţesătorie românească în marile localităţi rurale de frontieră Curtici 
şi Chişineu-Criş135. De altfel, chestiunea purtării costumului popular, 
constituia un element obiectiv al identităţii naţionale, care a fost dezbătut în 
epocă şi chiar exagerat la un moment dat chiar în mediile intelectuale 
româneşti, situaţie care a dus la banalizarea şi vulgarizarea sa.  

Gazeta antirevizionistă a evidenţiat şi excepţiile reprezentate de 
către unii etnici maghiari, care s-au situat pe poziţii democratice militând 
pentru înţelegerea româno-maghiară, astfel I. Tolan a publicat „Tălmăciri 
din Andrei Ady” - cel mai mare poet al ungurilor alături de Petöfi Sándor136.  

Considerând că documentarea constituia unul din principalele atu-uri 
ale mişcării antirevizioniste, Gazeta saluta iniţiativa L.A.R. din Arad, care 
înfiinţa „Biblioteca antirevizionistă” şi a cărei primă broşură s-a intitulat „La 

                                                        
132 Ibidem, an II, nr. 5 din 4 februarie 1935, p. 4. 
133 Ibidem, an I, nr. 2 din 16 septembrie 1934, p. 1. 
134 Ibidem, an II, nr. 38 din 6 octombrie 1935, p. 1. 
135 Ibidem, nr. 12 din 24 martie 1935, p. 1. 
136 Ibidem, nr. 21 din 26 mai 1935, p. 12. 
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15 ani de la desrobirea judeţului Arad”, urmată la scurt timp de cea de a 
doua – „Pomenirea lui Ioan Buteanu”; cele două broşuri şi cele care le-au 
urmat au fost distribuite gratuit în întreg ţinutul Aradului137.  

Apărând în general într-o formulă de opt pagini la tipografia 
„Diecezana”, săptămânalul antirevizionist arădean a fost onorat în cei trei 
ani de apariţie de colaborarea unor personalităţi ca: D. Prodan, Ed. 
Găvănescu, Oct. Lupaş, St. Popescu, A. Gociman şi Tr. Mager. Rubricile 
Gazetei antirevizioniste susţin pe deplin conţinutul acesteia: „Ştiri despre 
românii din Ungaria”, „Din raiul Hortist”, „Românizarea oraşelor”, 
„Propaganda iredentistă a ungurilor în străinătate”; alături de acestea se 
regăsesc şi rubrici comune celorlalte organe de presă arădene: „Întâmplările 
săptămânii”, „Cărţi, ziare, reviste”, „Informaţiuni”, „Ştiri externe”, „Ultima 
oră”, „Note”.  

Gazeta antirevizionistă a constituit o apariţie deosebită în peisajul 
publicisticii arădene, ea având meritul de a concentra într-o singură sursă de 
documentare antirevizionistă experienţa lui I. Tolan şi a altor gazetari, 
manifestată până în 1934 în articole publicate dispersat, în gazetele locale.  

Din anul 1936, Gazeta antirevizionistă şi-a încetat activitatea, 
profesorul I. Tolan editând în locul ei revista Piatră de hotar care avea 
subtitlul de „Arhivă antirevizionistă”. Ea apărea în ziua de 15 a fiecărei luni 
la tipografia Institutului de Arte Grafice „Concordia” din Arad, cu un volum 
de 96 de pagini. Conţinutul publicaţiei s-a structurat în general în jurul 
problematicii antirevizioniste şi a activităţii desfăşurate de către Liga 
Antirevizionistă Română, filiala Arad. Au fost publicate articole dedicate 
istoriei Ardealului, articole consacrate omagierii unor personalităţi locale ca 
Mircea Stănescu, Mihai Veliciu, dr. G. Vuia, etc. De asemenea, în fiecare 
număr au apărut articole pe teme antirevizioniste, semnate de către I. Tolan, 
cât şi studii cu privire la starea culturii arădene a timpului, cu referire directă 
la şcoală, publicistică şi la instituţiile culturale.  

Din conţinuturile revistei se poate sesiza o uşoară afinitate cu 
mişcarea legionară, fapt susţinut de unele articole cu porniri antisemite, cât 
şi de prezentarea pe larg a lucrărilor şi a hotărârilor Congresului legionar de 
la Târgu-Mureş din aprilie 1936.  

Piatră de hotar a avut câteva rubrici permanente, ca de exemplu: 
„Din zilele desrobirii”, „De la Liga Antirevizionistă”, „Însemnări şi 
spicuiri”, „Cărţi, reviste şi ziare”, „Pe răbojul vremii”. Mai vechilor 
colaboratori de la Gazeta antirevizionistă li s-au adăugat alţi publicişti şi 
oameni de cultură: I. Lupaş, Gh. Ciuhandu, A. Crişan, S. Evuţianu, B. 

                                                        
137 Ibidem, p. 16. 
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Păcurariu, Ion I. Pogana, Cătălin Pârvu, C. Grofşoreanu, Corneliu I. 
Codarcea, etc.  

La 1 aprilie 1934 se edita săptămânalul Înainte – „ziar politic 
independent” - având ca prim redactor pe Ion Valahu. Din 1935 la 
conducerea ziarului a fost promovat Ion Jelecuteanu, până în 1938, când 
direcţiunea a trecut în sarcina lui Mihai Noveanu, iar în cea de redactor-şef a 
fost numit Ion Blăgăilă. Săptămânalul arădean era tipărit într-un volum de 4 
pagini la tipografia „Diecezana” şi avea apariţie duminicală. În cei cinci ani 
de apariţie 1934-1938, publicaţia a avut o mică sincopă de câteva luni, la 
sfârşitul anului 1934, când şi-a încetat temporar editarea, pentru a şi-o relua 
la începutul lui 1935 într-o formulă redusă de două pagini.  

Mişcarea antirevizionistă arădeană a intrat în preocupările ziarului, 
care constata o stare de fapt tristă, amintind că doar de doi ani s-a manifestat 
această activitate naţională „după ce timp de 12 ani arădenii au stat într-o 
meditaţie contemplativă fără a contrabalansa iredentismul maghiar”138.  

Publicând materiale despre chestiunea românizării oraşelor ardelene, 
Înainte sublinia că una din cauzele pentru care rezultatele au fost modeste 
consta în aceea că „statul n-a făcut nimic pentru a da nădejde şi un stimulent 
meseriaşului român” care continua să fie slab reprezentat în aceste 
comunităţi139. Aluzia era evidentă la ideea creării unei clase de mijloc 
româneşti, puternice, comparativă cu meseriaşii străini „tradiţionali”, bine 
ancoraţi în economia României Mari ca urmare a unui sprijin constant 
primit de la vechii guvernanţi de dinainte de 1918.  

Tematica siguranţei graniţelor a fost considerată ca element esenţial 
„în trăinicia unei ţări” alături de „coeziunea existentă între membrii ei”. 
Mergând de la această consideraţie, redactorii salutau măsura luată de către 
guvernul român de a muta de pe graniţă toţi funcţionarii minoritari şi 
înlocuirea lor cu elemente din rândul românilor.  

Starea deosebit de precară a ţărănimii ca urmare a crizei economice, 
s-a aflat de asemenea în obiectivul gazetei, care publica articole şi reportaje 
edificatoare: „Starea precară şi de plâns a ţăranului român” de P. Tangu, 
„Ţăranul român” de I. Valahu şi „Reformale pentru plugari” de Petre Pascu 
(Înainte, nr. 17-18/1934).  

Chiar de la apariţia sa Înainte deplângea faptul că presa  neglija 
generaţia tânără, speranţa ţării, sub ochii guvernanţilor nepăsători faţă de 
destinele ţării, care în acest fel va muri subliniind deosebit de plastic că 
„petrecania la groapă se va face de către cioclii politici, iar drept mormânt i 

                                                        
138 Înainte, an  I, nr. 11 din 24 iunie 1934, p. 2. 
139 Ibidem, nr. 9 din 27 mai 1934, p. 1. 
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se va alege arena cu mânji”140 . Atenţia acordată tinerei generaţii a căpătat 
accente vădit legionare, în 1937, atunci când publicaţia consemna că 
tineretul are două misiuni: „de a îndrepta ceea ce au stricat ei(n.n. 
guvernanţii) şi de a pedepsi pe cei ce deliberat şi conştient au lucrat şi 
lucrează la demoralizarea poporului”.  

Poetul arădean Aron Cotruş îi caracteriza pe tinerii legionari ca „arşi 
de soare, aspri, ’drăzneţi, | crainici iuţi ai unei noi vieţi” . În acelaşi context, 
s-au publicat articole cu conţinut legionar ca „Ordinul Moţa-Marin”, „Rolul 
femeii în legiune”, „Ce poate vedea un preot în mişcarea legionară?”141.  

Din conţinutul publicaţiei s-au individualizat rubricile: „Pagina 
economică şi socială”, „Cronica internă”, „Ştiri politice”, „Pagina notarilor”, 
„Săptămâna politică”, „Înainte în judeţ”, „Pagina legionară” şi „Ştiri 
sportive”.  

Ardealul apărea ca săptămânal la 23 iulie 1934 sub redacţia lui 
Teodor Reculescu. Ca „ziar de informaţie”, el se angaja în articolul –
program – „Primul cuvânt”- să fie „o tribună de unde să răsune îndemnurile 
de bine a celor care mai poartă grija cauzei româneşti”, care la Arad aveau 
un specific aparte datorită situării sale pe graniţa apuseană a ţării142.  

Respectându-şi angajamentele din program, Ardealul observa critic 
situaţia angajaţilor de stat din Arad, unde minoritarii deţineau cele mai 
multe slujbe, dându-se ca exemplu primăria, administraţia financiară sau 
C.F.R.-ul. O situaţie similară exista şi în profesiunile liberale, unde din 126 
de avocaţi doar 46 erau români, iar din 117 medici doar 33 erau români. 
Evaluând cele prezentate, săptămânalul concluziona că la Arad „capitala 
celui mai românesc judeţ de la graniţa de vest nu se făcea românizare”143.  

Monumentul Unirii apărea ca subiect şi în Ardealul care propunea 
chiar un proiect concret: cu Carpaţii peste care doi români îşi dădeau mâna 
iar pe soclu să fie sculptate numele celor care au făurit România Mare, pe 
două din cele patru laturi; pe celelalte două trebuia sculptat martiriul lui 
Horea, Cloşca şi Crişan şi portretul lui Avram Iancu. Locul expunerii operei 
de artă ar fi trebuit să fie în faţa primăriei, unde trona altă dată statuia lui L. 
Kossuth144.  

În 1935 ziarul făcea apel către municipalitatea arădeană pentru a 
spori fondurile destinate înzestrării Bibliotecii Palatului Cultural cu cărţi 
româneşti, deoarece fondurile existente erau suficiente doar pentru 

                                                        
140 Ibidem, nr. 17-18 din 17 august 1934, p. 1. 
141 Ibidem, an IV, nr. 40 din 30 ianuarie 1937, p. 1. 
142 Ardealul, an I, nr. 1 din 23 iulie 1934, p. 1. 
143 Ibidem, an II, nr. 16 din 20 mai 1935, p. 3. 
144 Ibidem, an III, nr. 4 din 25 mai 1937, p. 1. 
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achiziţionarea ziarelor şi revistelor. Ca argument al acestei cerinţe era adusă 
creşterea numărului abonaţilor cititori de carte românească de la 5 în 1914 la 
6866 în 1934, în timp ce numărul abonaţilor străini era de 3331145.  

Referindu-se la propaganda antirevizionistă, Ardealul elogia Gazeta 
antirevizionistă aflată la cel de-al treilea număr de apariţie, accentuând că 
„această experienţă trebuia generalizată în ţară şi mai ales în străinătate”. La 
vremea respectivă el mai semnala că România „era singura ţară care nu-şi dă 
silinţa de-a contrabalansa propaganda Ungariei, dintre ţările fostei 
monarhii”. Cât privea activitatea lui I. Tolan, redactorul-şef al Gazetei 
antirevizioniste, acesta era socotit mai „valoros decât delegaţiile româneşti... 
şi mai de folos decât miniştrii plenipotenţiari ai României”146.  

Omagierea unor personalităţi ale Aradului şi ţării a ocupat un loc 
important în coloanele ziarului, astfel au fost evocaţi V. Goldiş şi Ştefan 
Cicio-Pop la un an de la dispariţie (nr. 2-3/1935, p. 3), Alexandru Averescu 
şi Panait Istrati la moartea lor în 1935 şi respectiv 1938. Despre Alexandru 
Averescu, se scria în necrolog că prin decesul său „România pierdea una din 
marile personalităţi căreia îi datorează fiinţa şi aşezarea sa”147. 

Din septembrie 1940 titlul publicaţiei apărea încadrat cu verde şi cu 
portretul Căpitanului pe prima pagină, Ardealul devenind astfel oficios al 
mişcării legionare, el având ca prim redactor pe Dimitrie Hedeş.  

Dintre puţinii colaboratori care s-au semnat în finalul articolelor 
publicate s-au remarcat prin frecvenţa contribuţiei lor publiciştii: Ilie 
Isvoranu, Petre Selegeanu, Ilie Canavea, Petre Soreanu, Eugeniu Dublea şi 
poeţii R. Gorga şi Alexandru Negură.  

Săptămânalul independent Drapelul reapărea la 7 septembrie 1936, 
după ce fusese editat o scurtă perioadă de timp în 1934, prin strădania 
directorului Vasile I. Ostoia. Redacţia şi administraţia se aflau în Arad, 
strada Popa Ioan Rusu, nr. 3, iar tipărirea o realiza tipografia „Lavrov et 
Co.” Arad.  

Redactorul-şef motiva reapariţia ziarului „după un scurt timp de 
odihnă”, din necesitatea de a răspunde astfel nevoilor obştii „din acest ţinut 
împânzit de străini de sufletul şi interesele românismului”. Nefiind angajată 
politic, publicaţia dorea să fie „o tribună de curaj pe estrada căreia se va 
striga numai cuvântul dreptăţii”. Se angaja în acelaşi timp să nu propage ura 
de rasă, dar îşi propunea să lupte din răsputeri „împotriva acelor care îşi 

                                                        
145 Ibidem, an II, nr. 9 din 1 aprilie 1935, p. 1. 
146 Ibidem, an I, nr. 9-10 din 24 septembrie 1934, p. 1. 
147 Ibidem, an V, nr. 20 din 6 octombrie 1938, p. 4. 
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precupeţesc jertfa pentru neam şi pentru patrie... a cozilor de topor a tuturor 
partidelor politice... pentru a spune oricui răspicat în faţă: adevărul”148.  

Săptămânalul era al întregii graniţe de vest, el conţinând articole 
despre Arad, dar şi despre Bihor şi Satu-Mare. Rubricile sale permanente au 
fost „Comentarii”, „Săptămâna politică”, „Cronica filmului”, „Ştiri scurte”, 
„Ultima oră”, „Situaţia agricolă din ţară”, „Informaţiuni”, „Literare”, „Viaţa 
sportivă”, etc.  

Componenta naţionalistă a Drapelului era evidentă chiar de la 
numărul inaugural., care pe prima pagină făcea elogiul tinerei generaţii care 
reprezenta speranţele de unificare morală şi materială a naţiunii române 
unite aflată încă într-un proces de reconstrucţie. Tânăra generaţie „trebuia să 
primenească viaţa bolnavă” în care trăia România, având la bază 
„naţionalismul sănătos care trebuia să rezolve problemele românismului”149. 
În privinţa românismului Drapelul trăgea un serios semnal de alarmă 
împotriva „samsarilor acestuia”, cât şi a „mercantilismului patriotic“, 
fenomene care constituiau realităţi ale societăţii româneşti interbelice. 
Vinovaţi de aceste practici erau politicienii care „exploatau românul, a cărui 
fire sentimentală şi sanguină era compatibilă cu politica făcută se pare pe 
măsura sufletului său”150.  

La Arad însă, problema românismului, a românizării graniţei de vest, 
preocupa autorităţile locale, care înlocuiau notarii maghiari din localităţile 
de graniţă cu notari români loiali patriei. Măsura avea în vedere prevenirea 
scurgerii de informaţii strategice spre duşmanii iredentişti de la vestul 
României, dar şi consolidarea administraţiei româneşti din acele localităţi151. 

Elogiind eforturile făcute de către Asociaţia ziariştilor şi publiciştilor 
români din Arad pentru funcţionarea teatrului permanent românesc, 
publicaţia susţinea că la Arad se găsea „cel mai dificil şi mai inteligent 
public teatral şi muzical după Bucureşti”152. Aprecierea avea desigur un 
suport real, dar acest public se limita la nivelul elitei intelectuale, puţin 
numeroasă, fără a cuprinde şi clasa de mijloc românească aflată în plin 
proces de formare. Din aceste motive, sălile de teatru şi concert nu erau 
ocupate adeseori la capacitate, deşi pe scenă evoluau artişti de mare valoare. 

Profesionalismul ziariştilor din presa arădeană a deceniului IV a fost 
privit de asemenea cu ochi critic, Aradul având cei mai mulţi ziarişti fără o 
pregătire de specialitate, mulţi dintre ei fiind învăţători care dimineaţa erau 
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149 Ibidem. 
150 Ibidem, nr. 2 din 14 septembrie 1936, p. 1. 
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ocupaţi cu problemele şcolii, motiv pentru care ziaristul se întreba pe bună 
dreptate „când îşi culeg învăţătorii-ziarişti materialul?”153. Această întrebare 
poate fi o posibilă explicaţie la calitatea îndoielnică a multor publicaţii 
arădene, care au avut în consecinţă şi o existenţă efemeră.  

Drapelul înfiera în termeni deosebit de severi implicarea 
politicianismului în şcoli, îndeosebi în învăţământul primar, unde 
promovarea examenelor de calificare de către învăţători era condiţionată de 
apartenenţa la un partid politic, motiv pentru care „învăţătorii aveau sufletul 
agitat iar mintea le sbura aiurea”154. Problemele învăţământului arădean la 
sfârşitul deceniului IV au fost relatate într-o serie de articole, ca: 
„Definitivarea învăţătorilor” şi „Tineretul se îndreaptă spre şcolile de 
meserii” (nr. 10/1938, p. 2), „Reforma învăţămţntului secundar” (nr. 
43/1939, p. 3), „Adunarea generală a învăţătorilor din judeţul Arad” (nr. 
17/1937, p. 1), „Excursia Liceului de fete „Elena Ghiba Birta” din Arad” 
(nr. 19/1937, p. 3), „Şcoala şi educaţia” (nr. 42/1937, p. 1).  

În strategia ofensivei culturale declanşată de către autorităţile 
române în epoca interbelică, un rol important le-a revenit căminelor 
culturale. Pornind de la această premisă, în paginile Drapelului s-au publicat 
opiniile a două personalităţi ale culturii arădene - Oct. Lupaş şi dr. C. Radu: 
primul propunea crearea unor „cămine culturale model” în comunele mai 
mari ale judeţului, iar cel de-al doilea, propunea constituirea acestor 
instituţii în fiecare cartier al oraşului Arad155.  

La împlinirea a douăzeci de ani de la Unire, ziarul semnala cu 
bucurie şi emoţie, dezvelirea busturilor din bronz ale foştilor luptători ai 
Aradului, Gh. Popa, Mircea Stănescu şi Ioan Russu-Şirianu. Cinstirea 
personalităţilor era un lucru absolut necesar, prin el reuşindu-se însă şi 
completarea zestrei de monumente româneşti în care Aradul, asemeni altor 
oraşe din Ardeal, era foarte sărac. La dezvelirea acelor busturi, generalul Al. 
Vlad, primarul oraşului Arad, exprima ideea că „datoria noastră faţă de 
luptătorii noştri nu va putea fi până atunci ştearsă, până când nu vom 
înfăptui în Aradul pururea românesc... monumentul unirii”156. Această 
problematică o regăsim ca un laitmotiv în publicaţiile arădene, ea 
nerealizându-se în practică datorită lipsei de organizare şi solidaritate 
materială a localnicilor, cât şi precipitării evenimentelor care au culminat cu 
declanşarea celui de-al doilea război mondial.  

                                                        
153 Ibidem. 
154 Ibidem, an V, nr. 10 din 7 martie 1938, p. 1. 
 
155 Ibidem, an VI, nr. 15 din 10 aprilie 1939, p. 3. 
156 Ibidem, an V, nr. 47 din 5 decembrie 1938, p. 3. 



 395

În cei şape ani de apariţie (1934-1940), Drapelul a colaborat cu 
gazetari de seamă arădeni, ca : Aug. Miclea, S. Miclea, D. Călin, I. Blăgăilă, 
L. Costin, Angela V. Ostoia şi Gh. Tolan.  

La finele celei de-a doua mari guvernări liberale, organizaţia P.N.L. 
Arad  edita la 4 aprilie 1937 săptămânalul cu apariţie duminicală Graniţa, 
care-şi va înceta activitatea la 6 februarie 1938, pentru a avea o reeditare 
între 1944-1946. Oficiosul liberal îşi avea redacţia la Arad, în Piaţa Avram 
Iancu, nr. 7, iar tipărirea se realiza la tipografia „G. Ienci”.  

În articolul-program „Rostul nostru”, directorul publicaţiei I. Vulpe, 
sublinia că „noul organ nu va fi un organ de tămâiere, ci de informaţiuni 
politice şi de contact între membrii organizaţiei arădene”; el insista asupra 
unui aspect deosebit de important: „vom arăta faptele oamenilor noştri nu 
pentru a-i răsplăti în faţa opiniei publice, ci pentru a-i arăta spre pildă 
altora”157.  

Deşi era un organ al partidului liberal, Graniţa era preocupată de 
problema românilor la graniţa de vest, observând cu tristeţe că „se asista de 
două decenii la agonia românismului arădean, a oraşului şi judeţului Arad, 
care au rămas în urma Oradiei... şi Timişorii”.  

În conjunctura existentă, publicaţia era hotărâtă să militeze pentru a 
face din Arad „un bastion al revendicărilor noastre şi un stăvilar 
revendicărilor altora”, să nu ascundă „păcatele românului inconştient, după 
cum nici lipsa de loialitate a minoritarului”; în privinţa relaţiilor cu 
minoritarii se relata că nu se va promova “nici ura de rasă şi nici rivalitatea  
etnică”158. Deşi a exprimat aceste principii, Graniţa saluta ulterior măsura 
luată de către autorităţile judeţene ale P.N.L. de mutare în interiorul ţării a 
funcţionarilor străini care aveau acces la informaţii secrete şi nu cunoşteau 
limba oficială a statului, cât şi aducerea în locul lor a funcţionarilor români 
care trebuiau să fie acolo, pe graniţă, „un zid al conştiinţelor româneşti”159. 
O realizare în perspectiva continuării românizării oraşului Arad a fost 
considerată şi finalizarea construcţiei celui mai mare cămin de ucenici din 
ţară, cu aportul material hotărâtor al Camerei de muncă din Arad. Noua 
instituţie facilita accesul la învăţământul profesional al copiilor de ţărani din 
Arad şi judeţele de graniţă, care după ce deveneau meseriaşi se stabileau în 
oraşe, contribuind la consolidarea numerică dar şi economică a elementului 
românesc. Pentru întărirea acestei iniţiative, publicaţia liberală semnala 
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deschiderea în acelaşi an a Coloniei de vară a ucenicilor „Marele voievod 
Mihai” de la Moneasa160.  

Plecând de la sloganul „P.N.L. nu înjură pe alţii. El se prezintă în 
faţa alegătorilor cu seria înfăptuirilor sale”, Graniţa elogia realizările 
liberalilor din învăţământul arădean, îndeosebi din cel primar, unde activau 
peste 800 de învăţători, iar frecvenţa se ridica la 95-96%. La iniţiativa 
ministrului dr. C. Angelescu, s-au construit şi reparat 88 de localuri de şcoli, 
locuinţe pentru învăţători şi băi şcolare; de asemenea, cu sprijinul 
autorităţilor, s-au ridicat şase cămine culturale şi unsprezece biserici noi161.  

Preluând un articol-interviu din Universul, ziarul scria despre opinia 
lui Emil Monţia, fiu al Aradului, cu privire la muzica populară românească 
din ţinut, pe care o caracteriza ca „fiind mai aproape de perfecţiune decât 
muzica din celelalte judeţe ale ţării”. Publicarea opiniei lui Emil Monţia 
accentua o dată în plus existenţa specificului naţional, fapt contestat 
adeseori de către „vecinii noştri de la soare-apune”, care afirmau fără temei 
ştiinţific că „tot ce avem, tot patrimoniul nostru cultural, l-am dobândit din 
contactul cu ei”162.  

În plan doctrinar publicaţia liberală a contestat capacitatea tinerei 
generaţii de a face schimbarea mult dorită în evoluţia naţiunii, ea 
caracterizând-o drept o „generaţie protestatară, destructivă, căreia îi repugnă 
ocupaţiile economice, industriale şi comerciale” şi care „era ancorată mai 
mult în politică, cultură şi sport”. Excluderea minoritarilor din economie nu 
putea să constituie calea spre un „stat nou” al visatei „Românii de mâine”. 
Soluţia pentru această cale de dezvoltare a ţării consta în opinia Graniţei în 
formarea şi promovarea unui „om nou cu o educaţie economico-socială”163. 
Alternativa la tânăra generaţie o constituia tineretul „crescut prin grija 
părintească a lui Carol al II-lea”, care prin educaţia realizată în organizaţia 
„Straja Ţării”, înfiinţată în toate şcolile, „va conduce şi străjui România”164.  

Graniţa a mediatizat succesul zdrobitor al organizaţiei P.N.L. Arad 
în alegerile locale din iulie 1937, când liberalii au dobândit 10 din cele 15 
mandate de consilieri judeţeni165.  

Din noiembrie 1937, conţinutul ziarului a fost dominat de 
propaganda electorală care a precedat alegerile parlamentare din decembrie, 
iar mai apoi s-au impus pe prima pagină evenimentele legate de criza 
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sistemului pluripartitist şi instaurarea monarhiei autoritare a lui Carol  al II-
lea.  

Articolele din gazeta liberală au apărut în marea majoritate fără a fi 
semnate de către colaboratori, procedură frecvent uzitată în presa arădeană a 
vremii. Dintre rubricile care s-au individualizat în conţinutul ziarului, s-au 
evidenţiat: „Din realizările P.N.L. în judeţul Arad”, „Ştiri din Arad”, 
„Dumineca”, „Săptămâna”, „Sportive”, etc.  

Timpul provinciei – „organ de informaţiuni economice şi 
profesionale”, s-a editat la Arad între 1937-1946. Cu începere de la numărul 
56-57 din 1940, el apărea cu titlu Timpul Transilvaniei. O dată cu numărul 
27/1938, ziarul apărea cu un supliment intitulat Viaţa Ardealului în imagini. 
Publicaţia săptămânală arădeană era condusă de către Ionel Filipaş, iar 
tipărirea se făcea la Institutul de arte grafice „Concordia”. 

Articolul-program „Ce vrem” arăta dorinţa redactorilor de a colabora 
„cu toţi cei care voiesc să servească binele obştesc, interesele ţării şi pe cele 
mai apropiate ale oraşului şi judeţului Arad”. Programul avea o doză 
substanţială de naţionalism, el accentuând că-şi avea drept obiectiv „să 
convingem adversarii neamului nostru că am înfipt adânc şi definitiv 
piciorul în acest pământ al strămoşilor noştri, ... să cultivăm încă multă 
vreme solidaritatea românească până vom ajunge la stăpânirea economică 
integrală a frumoasei şi bogatei noastre Românii”166.  

Timpul provinciei a rezervat un spaţiu important în paginile sale 
muncitorilor, clasa socială ridicată la Arad în contextul extinderii platformei 
industriale după marea criză economică din anii 1929-1933. În articolul 
„Presa şi muncitorimea” semnat de către publicistul Petre Fica, se exprima 
dorinţa săptămânalului „de a scoate muncitorul din uitarea în care a fost 
ţinut până azi” şi se obliga „să susţină şi interesele acestora, deoarece el 
(n.n. ziarul) va trebui să trăiască şi din contribuţia acestora”167. Aceeaşi grijă 
pentru muncitori era exprimată şi în legătură cu teatrul românesc cu stagiune 
permanentă care va trebui să-şi proiecteze un repertoriu astfel încât „să fie 
organizate reprezentaţii pentru clasele muncitoare” dar şi serbări şi 
conferinţe accesibile acestei categorii sociale168. În acelaşi context, se 
exprima părerea că mănăstirea Bodrog, atestată încă din secolul al XII-lea ca 
loc tradiţional de pelerinaj al arădenilor „se va apropia de sufletul credincios 
al numărului mare de muncitori din diferitele industrii”169. 

                                                        
166 Timpul provinciei, an I, nr. 1 din 17 septembrie 1937, p. 1. 
167 Ibidem, p. 3. 
168 Ibidem, nr. 3, din 8 octombrie 1937, p. 2. 
169 Ibidem, an II, nr. 29 din 14 august 1938, p. 3. 
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Congresul Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad din 30 ianuarie 
1938 a fost evaluat de gazeta arădeană ca un moment de referinţă în viaţa 
spirituală a judeţului, prin jaloanele de dezvoltare culturală conţinute în cele 
cinci conferinţe prezentate de către personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice 
locale. A fost exprimată speranţa că Aradul va redeveni o cetate a culturii 
prin contribuţia directă a raportorilor, care făceau parte şi din Comisia 
interimară a judeţului, care defalca fondurile de la buget, inclusiv cel 
destinat culturii170.  

După 10 februarie 1938, Timpul provinciei s-a situat pe poziţii pro-
regaliste, articolele apărute pe prima pagină fiind sugestive în acest sens: 
„Regele şi tineretul”, „Regele printre ostaşi”, „Sub semnul muncii” („Muncă 
şi voie bună”), „Apelul Majestăţii Sale” (crearea F.R.N.), „Regele 
ţăranilor”, „28 februarie 1938-27 februarie 1939: anul reînvierii naţionale”, 
etc.  

Până în 1940, la apariţia ziarului arădean au contribuit colaboratori 
de marcă, precum: Silviu Faur, I. Pogana, L. Emandi, P. Fica şi Al. Negură. 
Timpul provinciei a avut conţinuturi variate şi interesante, fapt atestat şi de 
titlurile rubricilor consacrate: „Provincia economică”, „Viaţa Aradului”, 
„Viaţa Ardealului”, „În medalion”, „Colţul asigurărilor sociale”, „Pagina 
cooperaţiei”, „Ultima oră”, „Bibliografie” şi „Pagina sportivă”.  

Revista politică, socială şi artistică Înnoirea apărea la 15 septembrie 
1937, având ca director pe cunoscutul gazetar Tiberiu Vuia. Ea a avut o 
apariţie bilunară - la 1 şi 15 ale fiecărei luni; din ianuarie 1939 ea a devenit 
o „revistă literară, socială şi politică”. Adresa redacţiei era la Arad, pe strada 
Brătianu nr.4, dar avea şi subredacţii la Timişoara şi Bucureşti.  

Articolul-program „Semn, de unde pornim” arăta angajamentul 
redactorilor, care erau hotărâţi “să slujească idealul moral şi spiritual, să 
reprezinte generaţia care se ridică şi peste întunericul de aici”, să vadă 
„reţeaua de aur a unui ideal pentru naţiune”. În plan regional, ei doreau să 
fie interpreţii unui colţ de ţară „de la tivitura albastră a Dunării la coama 
semeaţă a Munţilor Apuseni”171.  

În publicistica arădeană, Înnoirea a fost denumită şi Revista 
Teatrului, datorită preocupărilor sale constante pentru promovarea teatrului 
permanent românesc, pe care îl definea „ca o catapultă vie a flăcărilor sacre 
ale neamului la graniţa de vest”172. Spre deosebire de alte oraşe ale ţării, 
iniţiativa teatrului permanent de la Arad a pornit de jos, ceea ce constituia 
dovada cea mai vie a necesităţii existenţei lui. Dacă iniţiativa ar fi pornit de 
                                                        
170 Ibidem, nr. 16 din 16 februarie 1938, p. 1. 
171 Înnoirea, an I, nr.1 din 15 septembrie 1937, p. 1. 
172 Ibidem. 
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la stat, ar fi putut să nu corespundă unor nevoi reale, totul devenind astfel o 
creaţie artificială, o simplă spoială. La sfârşitul deceniului IV, publicaţia 
scria că obiectivul mişcării teatrale arădene şi nu numai, consta „în difuzarea 
ideii în mase prin muncă şi stăruinţe, pentru a aduce la teatru şi provincia 
românească, pentru a mişca masele către o operă de cultură, pentru a 
determina interes pentru teatru de calitate”173. Datele statistice pe ultimii trei 
ani (1936-1938) referitoare la numărul de reprezentaţii şi spectatori, 
susţineau ideea necesităţii lărgirii bazei de audienţă a spectacolelor de 
teatru, deoarece la acea dată numărul amatorilor de teatru se situa în jurul 
cifrei de 1000. Această realitate explica slaba participare a publicului la 
spectacole chiar şi în cazul unor distribuţii deosebite, îndeosebi în cazul 
rejucării piesei în zilele următoare. Pentru a preîntâmpina aceste fapte 
nedorite, Înnoirea ducea o susţinută campanie mediatică de „aducere a 
publicului de la exhibiţia de rând şi cinematograful surogat, la teatru”174.  

Revista susţinea iniţiativa deosebit de interesantă a profesorului dr. 
Caius Lepa, care în calitate de preşedinte al secţiei Arad a „Touring-
Clubului” României, propunea crearea unei solidarităţi româneşti în jurul 
ideii turistice. În această direcţie se enumerau iniţiativele în domeniul 
promovării mişcării, a excursiilor care realizau legături trainice şi necesare 
între români; cu prilejul desfăşurării acestor activităţi se realizau amenajări 
turistice dar se cultiva şi vechea toponimie românească175.  

Trecerea în nefiinţă a unor personalităţi ale culturii locale şi 
naţionale a stat mereu în atenţia publicaţiei culturale arădene. La moartea lui 
O.Goga, redactorul-şef  T. Vuia susţinea că „viaţa poetului legat mai mult 
de realitatea arădeană... a fost un exemplu ce poate rodi la capătul unei 
evoluţii de generaţii, acest capitol moral acumulat de veacuri”176. Despre 
Iosif Moldovan, marele dascăl al Aradului Înnoirea observa „că societatea 
arădeană pierdea un reprezentant al eroismului stoic şi de sobră atitudine... 
care cu devoţiune şi fanatism a susţinut energiile morale ale neamului”177.  

În cei trei ani de apariţie, Înnoirea a publicat poeziile poeţilor: A. 
Cotruş, M. Olinescu, M. Beniuc, V. Carianopol, Gr. Bugariu, I. Şugariu, 
Coca Farago, P. Pascu şi P. Bortoş. De asemenea şi-au publicat eseurile 
Tiberiu Vuia („Pentru un teatru de vest”), Eugen Victor Popa („Concepţia 
despre cultură la Lucian Blaga”), Filaret Barbu („Expresivitatea în artă”). 
Poetul Al .T. Stamatiad, reprezentant de seamă al simbolismului românesc, 

                                                        
173 Ibidem, an II, nr. 17 din 15 mai 1938, p. 4. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem, an I, nr. 5 din 15 noiembrie 1937, p. 5. 
176 Ibidem, an II, nr. 17 din 15 mai 1938, p. 2. 
177 Ibidem, an IV, nr. 12 din 1 iunie 1940, p. 4. 
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fost profesor la Liceul “Moise Nicoară”, a publicat cu regularitate traduceri 
din lirica chineză intitulate „Din flautul de jad”. În paginile publicaţiei se 
regăseşte şi corespondenţa dintre Athanasie Marienescu, personalitate de 
excepţie a culturii arădene, şi mitropolitul Andrei Şaguna. În afară de 
versuri şi eseuri, rubricile revistei mai cuprindeau „Teatru”, „Polemici”, 
„Puncte şi linii”, „Controverse”, „Note”, „Cărţi şi reviste”, „Politica 
culturii”, „Folklor”.  

Frontul de Vest – „organ de afirmare românească”, s-a editat la 
Arad, între anii 1937-1942, având ca redactor pe Aurel Chiriciu şi ca 
director pe Vasile I. Ostoia. Redacţia îşi desfăşura activitatea pe strada 
Vasile Goldiş nr. 6 iar tipărirea ziarului se executa de către Institutul de arte 
grafice „Concordia”.  

Titlul ziarului, editat în patru pagini, sugera ideea că el milita pentru 
consolidarea frontierei de vest, pe „100 de kilometri adâncime” deoarece 
„România nu putea începe secolul său de glorie şi strălucire decât 
românizând şi întinerind graniţele sale în mod radical”178. Cele relatate în 
gazeta arădeană confirmau opinia existentă în mediile intelectuale şi politice 
româneşti, conform căreia Unirea a însemnat începutul procesului de 
redimensionare a naţiunii române unite, proces care s-a derulat lent şi care 
continua şi în 1937.  

La sfârşitul deceniului IV Frontul de Vest remarca un fenomen nou 
la graniţa apuseană: acapararea pământurilor de către minoritari – „ele 
circulă manipulate de către societăţile maghiare numai între unguri, iar cele 
româneşti sunt acaparate”179. Prin acest semnal, ziarul dorea să atenţioneze 
autorităţile şi opinia publică asupra faptului că exista posibilitatea ca în scurt 
timp, minoritarii să domine economic şi mediul rural, la fel ca în cel urban.  

Dezbătând problema românizării oraşelor, Frontul de Vest consemna 
că „democraţia partidelor n-a dezlegat-o, ea a adâncit răul”, astfel că 
„oraşele din Transilvania gravitează încă spre Budapesta... chiar cu două 
decenii de viaţă românească”180. Ca ziar pro-regalist, era firesc să 
incrimineze sistemul pluripartitist pentru nerealizările sale în această 
problemă de interes naţional, în condiţiile în care Carol al II-lea se pregătea 
să preia conducerea autoritară a ţării.  

În 1938 Aradul era calificat un oraş de proporţii uriaşe pe măsura 
Debreţinului, cu o circulaţie intensă care făcea imposibil accesul transversal 
între artere, intersectate vertiginos de cortegiul zecilor de maşini, 
motociclete, trăsuri şi camioane, o dată cu zotăneala apocaliptică a fluviilor 
                                                        
178 Frontul de Vest, an I, nr. 7 din 24 septembrie 1937, p. 1. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem, nr.10, din 1 noiembrie 1937, p. 1. 
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mulţimii pietonilor corzonari, agitată ca valurile mării în zgomotul infernal 
al sutelor de claxoane, răcnete şi interjecţii, ca în metropola lumii 
apusene”181. Atmosfera agitaţiei stradale era completată de „agitaţia” 
existentă între gazetarii locali divizaţi în mai multe redacţii şi asociaţii de 
presă, realitate sesizabilă o dată ce treceai pragurile celor două cafenele 
centrale – „Palace” şi „Dacia”, locul de întâlnire al acestora în grupuri şi 
grupuleţe, în funcţie de simpatii. Analizând ironic starea de spirit dintre 
slujitorii presei anului 1938, Frontul de Vest concluziona: „concilierea 
numai Dumnezeu şi Sf. Petru ar putea-o realiza. Ajutat poate de domnul 
Lippi, proprietarul celor două căfane”182.  

Orientarea pronunţat pro-carlistă s-a accentuat o dată cu anul 1938, 
când între numerele 37 şi 54 s-au editat o serie de articole care trădau cultul 
personalităţii: „Regele plugarilor”, „Un regim de pacificare, un regim de 
unire sufletească”, „Simbolul neamului”, „Regele visat, regele dorit”, 
„Călătoria M. S. Regelui în Anglia”, „Izbânda Regelui, izbânda ţării”, 
„Regele şi cartea”, „M. S. Regele, ocrotitorul stundenţimei”, etc. Chiar şi în 
problema Basarabiei, ziarul scria cu naivitate, fără a avea dimensiunea 
realităţii că „poporul român aşteaptă izbăvirea; el nu cerşeşte de la nimeni şi 
strâns unit în jurul regelui său el o va câştiga”183.  

Spre deosebire de alte publicaţii arădene, Frontul de Vest a găzduit 
în paginile sale puţine producţii literare, dar a avut în schimb, o pagină 
permanentă dedicată activităţii organizaţiei „Straja Ţării”. Între colaboratori 
se pot enumera I. D. Ungureanu, E. Dublea, V. Dumbravă şi C. Dascălu.  

Presa românească arădeană interbelică a avut o evoluţie marcată 
indubitabil de începuturile sale încă în secolul al XIX-lea, dar mai ales de 
contextul nou, economic, socio-politic şi cultural creat o dată cu făurirea 
României Mari. În zona de vest a ţării, Aradul a fost un „centru naţionalist 
de presă”, el continuând eforturile publicistice şi după război, când alături 
de Biserica şi şcoala şi Românul s-au editat ziare şi reviste cu conţinut 
preponderent politic, de partid, şi în subsidiar economico-social şi cultural.  

Presa românească s-a aflat într-o competiţie continuă cu cea a 
naţionalităţilor, care având o bună organizare din perioada anterioară, a 
beneficiat de toleranţa şi sprijinul noilor autorităţi române; în acelaşi timp, 
presa românească locală a primit un ajutor neglijabil din partea autorităţilor, 
motiv pentru care majoritatea publicaţiilor au fost rodul iniţiativei 
particulare, iar existenţa lor a fost de cele mai multe ori efemeră. Cu 
cotidianele de scurtă durată şi cu săptămânale nu se putea face faţă presei 
                                                        
181 Ibidem, an II, nr. 19 din 17 septembrie 1938, p. 1. 
182 Ibidem. 
183 Ibidem, an IV, nr. 110 din 28 iulie 1940, p. 1. 
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minoritare, această situaţie determinând în mediul gazetăresc arădean 
iniţiativa pentru editarea unui cotidian independent care trebuia să reunească 
pe cei mai buni ziarişti ai momentului. Lipsa de solidaritate în slujba 
intereselor naţionale româneşti a făcut ca primele cotidiane „independente” 
să se manifeste abia la începutul deceniului IV, când pe lângă cele cinci 
cotidiane minoritare (unul german şi patru maghiare) s-au editat Ştirea 
(1931) şi Ecoul (1933). Nici unul din cele două nu avea semnificaţia 
proiectatului cotidian independent naţional, rod al eforturilor reunite a celor 
mai buni condeieri arădeni, ele reprezentau mai mult rodul iniţiativei şi 
intereselor particulare. Cu toate acestea, în 1936, cele două publicaţii 
împreună cu Noua Gazetă de Vest din Oradea, constituiau singurele 
cotidiane româneşti independente din toată Transilvania. În a doua parte a 
deceniului IV, ziarele de un leu, publicaţiile de senzaţie şi divertisment, au 
creat mari prejudicii cotidianelor şi săptămânalelor care-şi aveau o anumită 
tematică şi ţinută, pe care şi-au păstrat-o cu consecvenţă dar şi cu mari 
sacrificii materiale. Tirajele publicaţiilor arădene n-au depăşit cifra de 6000 
exemplare, în condiţiile în care organele de presă din alte ţări se tipăreau în 
mod obişnuit în 500000 de exemplare. Editarea unui anumit număr de 
periodice ţinea de „cererea pieţei”, marea majoritate a cititorilor arădeni 
fiind abonaţi doar la un singur ziar. Mai existau şi alte cauze legate de 
posibilitatea materială  a abonării sau achiziţionării presei româneşti, cât şi 
de educaţia şcolară a locuitorilor ţinutului; în acest ultim caz, în presa locală 
se manifesta fenomenul achiziţionării de către români a periodicelor 
maghiare, uneori chiar în proporţie de 45% din tirajul acestora, fapt 
explicabil şi prin spiritul anti-Regat generat de nerealizările de după Unire şi 
demagogia politică a vremii, cât şi de obişnuinţa cititorilor formată în 
lecturarea anterioară a presei de limbă maghiară.  

Efemeridele cât şi neaveniţii au dus la dezorganizarea publicisticii 
româneşti arădene, cu toate bunele lor intenţii, au zădărnicit formarea mult 
doritului cotidian independent la nivelul impus de interesul şi prestigiul 
frontierei de vest. După 1938, în condiţiile pregătirilor pentru război, şirul 
editării unor noi publicaţii româneşti a fost întrerupt, cele mai vechi 
continuându-şi cu greu activitatea, cu schimbări substanţiale ale 
conţinuturilor.  

Ziarele şi revistele arădene au fost editate şi tipărite în exclusivitate 
la Arad, de unde au fost distribuite în toate localităţile ţinutului, dar şi în alte 
judeţe din zona de vest, şi chiar în ţară. Cele mai multe dintre ele s-au tipărit 
la „Diecezana”, tipografia episcopiei Aradului, şi la Institutul de arte grafice 
„Concordia”. Îndeosebi după 1930 s-au observat progrese remarcabile în 
privinţa tehnoredactării şi a modului de concepere a publicaţiilor, element 
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mai evident la reviste, care au atins o ţinută de nivel naţional unanim 
apreciată de către personalităţi şi de către publicaţii de marcă ale vremii 
(vezi Hotarul, Şcoala vremii,  Piatră de hotar, Înnoirea).  

Conţinuturile presei româneşti din Arad au fost determinate cu 
prioritate de către contextul politic, socio-economic şi cultural al României 
în noua configuraţie de după 1918, cât şi de situaţia specială a ţinutului 
Aradului aşezat în zona sensibilă a frontierei de vest a ţării. Ea a reflectat 
realităţile, eforturile autorităţilor de integrare socială, politică şi culturală a 
ţării mărite. Aceste eforturi erau necesare la Arad, unde politica 
intervenţionistă a statului, îndeosebi în domeniul cultural, se cerea aplicată 
de urgenţă date fiind nerealizările din domeniu semnalate de presă la 
sfârşitul deceniului IV. În această conjunctură presa a abordat în mod 
prioritar problema românizării oraşului Arad şi a frontierei de vest, văzută 
ca element indispensabil al consolidării naţiunii.  

Presa arădeană a acordat spaţii largi crizei morale a societăţii după 
1918, pe care o considera la originea tuturor nerealizărilor perioadei 
interbelice, şi nu arareori şi-a îndreptat speranţele de viitor spre tânăra 
generaţie care îşi avea obârşia în lumea rurală, ea trebuind să facă legătura 
cu lumea oraşului dominată economic şi cultural de către minoritari.  

Letargia vieţii culturale româneşti la Arad, îndeosebi în primul 
deceniu al perioadei, a făcut obiectul unor articole devenite obsesive în cele 
mai multe publicaţii. Astfel, s-a evidenţiat lipsa de eficienţă a Astrei şi a 
Cercului Românesc, slaba preocupare a autorităţilor în privinţa organizării 
teatrului românesc cu stagiune permanentă, eforturile nematerializate pentru 
ridicarea monumentului Unirii şi a catedralei ortodoxe, etc.  

Sub pana ascuţită a gazetarilor au intrat şi autorităţile judeţene şi 
municipale, care n-au reuşit să pună în practică politica naţional-culturală 
promovată de către statul român, situaţie care a adus românilor din oraş şi 
ţinut prejudicii de ordin naţional, economico-social şi cultural. Pe seama 
acestei crize de autoritate a fost pusă preponderenţa funcţionarilor străini în 
administraţie pe graniţa de vest, achiziţionarea discreţionară a pământurilor 
arabile din ţinut de către societăţile cu capital maghiar, folosirea în 
corespondenţă şi în conversaţie la primăria Aradului a limbii maghiare sau 
nerealizările în organizarea teatrului românesc în paralel cu sprijinul acordat 
teatrului minoritar, etc. 

În tratarea tematicii şcolare publicaţiile arădene au respins categoric 
implicarea slujitorilor şcolii în politică şi a politicii în şcoli, ei insistând 
asupra rolului educativ al şcolii în formarea unor caractere, a unor conştiinţe 
noi, conforme cu strategia naţional-culturală a statului român de după 1918. 
De o grijă deosebită s-a bucurat învăţământul primar, atât în ceea ce privea 
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refacerea bazei materiale cât şi încadrarea şcolilor cu învăţători calificaţi. 
Învăţământul profesional secundar şi de ucenici a fost mediatizat în presă, 
cele două forme de instruire fiind apreciate ca soluţie a dobândirii 
preponderenţei economice şi culturale româneşti în oraşul Arad.  

După 1930 s-au înmulţit în paginile publicaţiilor periodice arădene 
studiile despre istoria locală, având ca autori pe membrii marcanţi ai elitei 
intelectuale arădene: Gh. Ciuhandu, Ed. Găvănescu, Oct. Lupaş, T. Botiş şi 
C. Bodea. Componenta istorică a dat o nouă dimensiune presei interbelice la 
Arad, ea subliniind totodată rolul formativ al istoriei naţionale în modelarea 
naţiunii.  

Nu mai puţin importantă a fost latura literară, prezentă în fiecare 
publicaţie, într-o măsură mai mică sau mai mare. Semnalul includerii 
sistematice a literaturii locale şi naţionale, a fost dat în paginile ziarului 
Tribuna nouă, pentru ca revistele Salonul literar, Hotarul sau Înnoirea, să 
devină adevărate promotoare ale clasicilor literaturii române, dar în aceeaşi 
măsură şi a literaţilor arădeni: A. Cotruş, Al. Negură, M. Beniuc, M. 
Olinescu, Gh. Moţiu, L. Emandi, etc.  

Tematica antirevizionistă  a fost prezentă în ziarele şi revistele 
româneşti din Arad încă din primul deceniu de după Unire, fapt absolut 
explicabil având în vedere manifestările iredentiste ale guvernanţilor 
maghiari. După 1934, o dată cu apariţia ziarului Gazeta antirevizionistă şi a 
revistei Piatră de hotar, activitatea antirevizionistă a primit un caracter 
ştiinţific, documentar, sub coordonarea profesorului şi ziaristului Isaia 
Tolan, un bun cunoscător al problemei.  

Presa arădeană dintre 1918-1940 s-a caracterizat printr-o mare 
varietate: de la presa de partid la cea naţională, de la cea bisericească la cea 
şcolară, de la presa naţionalistă la cea literară, ea satisfăcând în acest mod 
majoritatea preferinţelor cititorilor. În acelaşi timp, ea nu a fost străină de 
manifestările demagogice pe care le putem constata confruntând articolele-
program cu conţinuturile promovate ulterior. 

În conţinuturile ziarelor se distinge adeseori o asemănare izbitoare în 
ceea ce priveşte titulatura rubricilor permanente, situaţie care a determinat o 
anumită stereotipie, făcându-le mai puţin atractive cititorilor şi determinând 
astfel falimentul previzibil al acestora. La aceasta a contribuit şi procedeul 
preluării brute a unor articole din presa centrală şi republicarea lor în paralel 
cu neglijarea problemelor locale de strictă actualitate.  

Nici un ziar n-a reuşit să ajungă la acea limită de obiectivitate, care 
să producă în paginile sale puncte de vedere deosebite asupra unei probleme 
sau să îmbrăţişeze o temă sub toate unghiurile din care poate fi privită. La 
originea acestor opinii unilaterale stătea faptul că în spatele lor se afla un 
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grup cu interese politice sau economice proprii, sau o persoană cu interese 
distincte care dirijau activitatea redacţională iar în momentul abaterii 
publicaţiei de la programul de activitate stabilit retrăgeau subvenţia, situaţie 
în care ea îşi înceta activitatea.  

Presa arădeană interbelică a fost diversă ca orientare şi aspiraţii, 
inegală ca prezentare şi valoare, născută însă întotdeauna din cele mai bune 
intenţii şi pusă în slujba idealului naţional. 
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Aradul interbelic. Administraţie, societate şi 
economie 

 
 

Stelean-Ioan Boia, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din  Arad 

 
 

Situat în partea de Vest a ţării, de-a lungul unor importante căi de 
comunicaţie naţionale şi internaţionale, judeţul Arad, poarta de Vest a 
României, se întinde din inima Munţilor Apuseni până la câmpia largă şi 
netedă formată de Mureş şi de Crişul Alb. Limita nordică se desfăşoară pe 
faţada Munţilor Apuseni, a Dealurilor Vestice şi Câmpia de Vest, iar de la 
masivul Codru Moma până la Valea Moneasa, limita judeţului coincide 
cumpenei de ape dintre Crişul Alb şi Crişul Negru. În sud, judeţul prezintă o 
limită estompată, adică o cumpănă de ape joase.Între Mureş şi Bega, 
amprenta de peisaj este impusă de culoarul larg al Mureşului1. În vest, limita 
este dată de graniţa cu Ungaria. Punctele extreme sunt: în partea de est, satul 
Târnăviţa, în partea de vest, oraşul Nădlac, în nord, satul Berechiu, iar în 
sud, satul Labaşinţ, aparţinând administrative de comuna Şiştarovăţ. 

Teritoriul Aradului este delimitat de judeţele Bihor în nord, 
Hunedoara şi Alba în est, Timiş în sud şi de graniţa cu Ungaria în vest. 

Peisajul natural se caracterizează prin existenţa unui relief variat, 
proporţionat şi etajat de la est spre vest, un climat temperat-continental cu 
influenţe oceanice, o reţea hidrografică bogată, o vegetaţie zonală specifică 
şi un înveliş de soluri cu o fertilitate ridicată. Judeţul - şi implicit oraşul -  
prezintă condiţii naturale deosebit de favorabile, rezultate din îmbinarea 
factorilor fizico-geografici, de o străveche şi continuă populare a teritoriului 
şi de o economie complexă. 

Odată cu înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, judeţul şi oraşul Arad se 
încadrează definitive între hotarele statului roman unitar, cunoscând 
organizarea noii administraţii.Limba română devenea limba oficială în 
serviciile publice şi, după caz, acolo unde minorităţile reprezentau 1/5 din 
populaţie se putea folosi în administraţie şi ca limbă  maternă. 

După semnarea Tratatului de pace de la Trianon (4 iunie 1920), în 
urma trecerii în componenţa statului maghiar a celei mai mari părţi din Plasa 
Elek (Aletea), suprafaţa comitatului Arad a scăzut de la 6.443,39 kmp., cât a 
vut la recensământul din 1910, la 6.005 kmp. Judeţul Arad cuprindea acum, 
pe lângă oraşul Arad, comunele rămase din vechiul comitat Arad, precum şi 
câteva localităţi din comitatul Cenad. În total erau 226 de localităţi, cuprinse 
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în 9 plăşi: Arad, Chişineu-Criş, Hălmagiu, Ineu, Pecica, Radna, Sebiş, 
Târnova la care se adaugă oraşul Arad2. Localitatea Nădlac, care a aparţinut 
până la Marea Unire comitatului Cenad, avea de asemenea statut de comună 
urbană. Judeţul Arad era al cincilea judeţ ca suprafaţă din Transilvania3. 

În fruntea judeţului se afla prefectul ajutat de subprefect, care se 
ocupa de partea administrativă şi care era şi el ajutat de Consiliul Judeţean 
ce avea privilegii autonome. Aradul ca municipiu, pe lângă primar şi 
Consiliul Local, avea un prefect al oraşului, iar comunele rurale erau 
conduse mai ales de notari sau de secretari comunali, şi unii şi alţii găsindu-
se sub ordinele pretorilor.  Primarii rurali nu aveau aproape nici un rol 
administrative4. 

În anul 1926, în urma aplicării prevederilor reformei administrative 
din anul 1925, se modifică organizarea administrativă a judeţului. La această 
dată, teritoriul judeţului Arad era împărţit în 10 plăşi. Arad (20 comune), 
Chişineu-Criş (21 comune), Hălmagiu (29 comune), Ineu (15 comune), 
Pecica (12 comune), Radna (30 comune), Sebiş (31 comune), Sfânta Ana 
(12  comune), Şiria (11 comune), Spineni (14 comune). Erau în cele 10 
plăşi, 195 de commune rurale la care se adaugă doar o singură comună 
urbană, Arad, Nădlacul fiind readus la statutul de comună rurală5. 

Ca urmare a unor solicitări formulate de către autorităţile locale încă 
din anul 1921, în componenţa judeţului Arad au intrat cu acel prilej încă 10 
comune: Aluniş, Aradul nou, Cruceni, Fântânele, Frumuşeni, Sânicolaul 
Mic, Şag, Tisa Nouă, Zăbrani, Zădăreni., care au aparţinut anterior judeţului 
Timiş-Torontal6, suprafaţa judeţului ajungând la 6.255 kmp. 

Această structură administrativă a judeţului Arad rămâne în vigoare 
până la sfârşitul anului 1929. Prin Înaltul Decret Regal nr. 4063/7 decembrie 
1929, este modificată împărţirea administrativă a judeţului Arad7. De data 
aceasta, prin trecerea comunei Talpoş în componenţa judeţului Bihor, 
suprafaţa sa scade la 6.248 kmp, iar prin desfiinţarea plăşii Spineni, cele 225 
comune rurale erau împărţite în 9 plăşi. Aradul continua să fie singura 
comună urbană care avea acest statut. 

O nouă modificare a structurii administrative a judeţului Arad s-a 
produs în anul 1936, când cele 227 comune rural au fost cuprinse în 10 
plăşi, numărul lor crescând prin înfiinţarea plasei Târnova. Numărul 
localităţilor a fost şi el modificat la 2348. În timpul regimului antonescian, în 
anul 1941, se schimbă din nou structura administrativă a judeţului. Au fost 
organizate 13 plăşi (Aradul Nou, Chişineu-Criş, Curtici, Gurahonţ, 
Hălmagiu, Ineu, Pecica, Radna, Săvârşin, Sfânta Ana, Sebiş, Şiria, Târnova) 
în care au fost repartizate cele 226 de commune9. 
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Integrarea definitivă a judeţului Arad în cadrul statului roman unitar 
a avut urmări pozitive, importante schimbări în toate sectoarele economiei 
determinând mutaţii deosebite şi în alte direcţii, înregistrându-se o lonie 
ascendentă şi sub aspect demografic.Astfel, în anul 1920, judeţul Arad avea 
în total o populaţie de 397.969 de locuitori, aceasta ajungând în anul 1923 la 
402.303 locuitori, pentru ca apoi să continuie să crească astfel ca în anul 
1930 să atingă cifra de 423.649 de suflete10, fiind al treilea judeţ ca număr 
de locuitori din Transilvania. 

În raport cu suprafaţa judeţului şi a numărului de locuitori, densitatea 
populaţiei în perioada interbelică a fost cuprinsă între 66-70 locuitori pe 
kmp. Desigur, densitatea diferea de la o zonă la alta.În zona de munte 
aceasta era de 25 de locuitori pe kmp, în cea de deal de 60-65 locuitori pe 
kmp, iar la câmpie de 70 locuitori pe kmp.În anul 1930, din cei 423.649 
locuitori, 346.468, adică 81,7%, reprezentau populaţia rurală şi 77.181 
(18,3%) populaţia urbană11. 

La anul 1930, judeţul Arad avea în componenţa sa o comună urbană, 
reprezentată de municipiul Arad şi 225 de localităţi rurale aflate în 9 plase: 

Plasa Aradul Nou (22localităţi): Andrei Şaguna, Aradul Nou, Cicir, 
Kreuzstatten (Cruceni), Curtici, Dorobanţi, Engelsbrunn (Fântânele), 
Glogovăţ (Tudor Vladimirescu), Guttenbrunn (Zăbrani), Livada, 
Mândruloc, Murăşel, Sâmbăteni, Sânicolaul Mic, Sânleani, Schondorf 
(Frumuşeni), Sfântul Paul, Segenthau (Şag), Şofronea, Traunau (Aluniş), 
Wiesenheid (Tisa Nouă), Zădârlac (Zădăreni). 

Plasa Chişineu-Criş (19 localităţi): Adea, Chişineu-Criş, Cintei, 
Grăniceri, Iermata Neagră, Luntrei, Mişca, Nădab, Pădureni, Pilul, Satu 
Nou, Sintea Mare, Socodor, Şepreuş, Şiclău, Ţipari, Vărşand, Vânători, 
Zerind. 

Plasa Hălmagiu (45 localităţi): Aciuţa, Avram Iancu, Băneşti, 
Bodeşti, Bonţeşti, Brusturi, Buceva, Budeşti, Cristeşti, Dulcele, Dumbrava, 
Groşi, Gurahonţ, Guravăii, Hălmagiu, Honţişor, Iacobini, Ioneşti, Iosăşel, 
Lazuri, Leasa, Leştioara, Luncşoara, Mădrigeşti, Măgulicea, Mermeşti, 
Ocişor, Ociu, Pleşcuţa, Poenari, Poiana, Rostoci, Saturău, Sârbi, Secaşi, 
Tălagiu, Târnăviţa, Tisa, Ţărmure, Ţoheşti, Valea Mare, Vârfurile, Vidra, 
Zimbru. 

Plasa Ineu (28 localităţi): Aldeşti, Apateu, Bârsa, Berechiu, Bocsig, 
Camna, Cermei, Chereluş, Chier, Dud, Gurba, Iermata, Ineu, Luguzău, 
Mânerău, Minişel, Minişul de Sus, Mocrea, Moroda, Nadăş, Regele Carol 
(Răpsig), Satumic, Şicula, Şilindia, Şomoşcheş, Tauţ, Târnova, Voivodeni. 
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Plasa Pecica (12 localităţi): Hodoş-Bodrog, Iratoş, Nădlac, Pecica, 
Peregu Mare, Peregu Mic, Roălvine, Sederhat, Semlac, Şeitin, Turnu, 
Variaş. 

Plasa Radna (36 localităţi): Baia, Bătuţa, Bârzava, Căpruţa, Cladova, 
Conop, Corbeşti, Cuiaş, Dumbrăviţa, Juliţa, Groşii Noi, Hălăliş, Ilteu, 
Lupeşti, Milova, Miniş, Mocioni (Căpâlnaş), Monoroştia, Obârşia, Odvoş, 
Păuliş, Păulişul Nou, Pârneşti, Petriş, Radna, Roşia Nouă, Săvârşin, Sălişte, 
Slatina de Mureş, Stejar, Şoimoş, Temeşeşti, Toc, Troaş, Vărădia de Mureş, 
Vineşti. 

Plasa Sebiş (38 localităţi): Almaş, Berindia, Buhani, Buteni, 
Chisindia, Cil, Cociuba, Crocna, Cuied, Dezna, Dieci, Donceni, Feniş, 
Hodiş, Iercoşeni, Igneşti, Iosaş, Joia Mare, Laz, Minead, Moneasa, Musteşti, 
Nădălbeşti, Neagra, Păulian, Păiuşeni, Pescari, Prăjeşti, Prunişor, Rădeşti, 
Rănuşa, Revetiş, Roşia, Selejeni, Slatina de Criş, Susani, Sebiş, Văsoaia. 

Plasa Şiria (13 localităţi): Agriş, Arăneag, Covăsânţ, Cuvin, Drauţ, 
ghioroc, Galşa, Măderat, Mâsca, Panatu Nou (Horia), Pâncota, Seleuş, Şiria. 

Cele mai multe localităţi sunt, după cum se observă, în plasa 
Hălmagiu, 45 la număr, iar cele mai puţine, fiind la egalitate, în plăşile 
Pecica şi Sfânta Ana, cu câte 12 localităţi fiecare. În total, judeţul Arad avea 
în componenţa sa, în anul 1930, după cum am amintit, 225 de localităţi 
rurale şi o localitate urbană, oraşul Arad. Alături de localităţile rurale, mai 
trebuie să amintim încă patru aşezări care, datorită populaţiei foarte mici, ori 
a statutului lor administrativ, sunt incluse în statistici în componenţa altor 
aşezări: satele Baltele, Brusturesc sunt incluse în populaţia localităţilor 
Gurahonţ şi Zimbru, iar coloniile Berechiu şi Avram Iancu aparţineau 
localităţii Berechiu, respectiv Cermei12.   

Războiul a provocat noi distrugeri şi pierderi.Toate acestea au fost 
depăşite în primii ani ai perioadei interbelice, facilitând o puternică 
dezvoltare economică.Perioada s-a caracterizat printr-un ritm alert al 
dezvoltării, întrerupt de criza economică  din anii 1929-1933 care a 
determinat educerea producţiei falimentul unor bănci, şomaj. După 1934, 
datorită  investiţiilor de capital şi a măsurilor cu caracter protecţionist, 
economia a intrat într-o perioadă de redresare.Nivelul maxim va fi atins în 
anul 1938 urmat şi de o îmbunătăţire a calităţii vieţii.Din păcate, 
instabilitatea politică şi contextul extern vor duce la regres economic 
culminând cu perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 

După Marea Unire de la 1918, judeţul Arad a devenit un judeţ de 
frontieră şi în acelaşi timp,aproape singurul debuşeu de desfacere al oraşului 
Arad. Reforma agrară şi conjunctura de după război ,au avut efecte 
binefăcătoare asupra judeţului Arad generând prosperitate economică. Situat 
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la frontieră, i se deschid noi şi mai bune posibilităţi în valorificarea 
cerealelor, materialului lemnos şi ca o nouă ramură, comerţul de animale, 
care toate formau principalele produse de export13.   

Evoluţia economică a Aradului interbelic, va fi încurajată de o serie 
de legi şi măsuri. Legea pentru încurajarea industriei naţionale (aplicată din 
1920), tarife vamale protecţioniste (1924, 1927), Legea înfiinţării de 
întreprinderi pentru produse ce nu se fabricau în ţară (1936). Toate aceste 
legi se împletesc cu vechile tradiţii meşteşugăreşti, astfel că industria 
arădeană va fi una de prim plan. 

În anul 1921 se constituie Asociaţiunea întreprinderilor industriale 
din Arad. În Statutele ei se precizează mai întâi scopul acesteia: 
„promovarea intereselor economice comune a membrilor Asociaţiunei şi 
tratarea pe bază unitară a chestiunilor cari sunt împreunate cu acelea, 
reprezentarea unitară faţă de autorităţi, instituţiuni şi cointeresări”14. Pe de 
altă parte, Asociaţiunea  avea îndatorirea de a exercita „apărarea unitară a 
intereselor comune ale membrilor asociaţiunei ca şi patroni cari izvorăsc din 
relaţiunea aplicării faţă de organizaţiunea funcţionarilor şi muncitorilor 
aplicaţi, mai departe asigurarea înţelegerei dintre patroni şi întreprinderi de 
muncă, a liniştei şi potenţării producţiei”15. În baza Statutelor Asociaţiunei, 
interesele întreprinderilor sunt reprezentate de 1 sau 2 delegaţi care locuiesc 
în Arad sau în sediul uzinei care „reprezintă interesele membrilor cu 
împuternicire deplină şi nelimitată”16. 

Asociaţiunea întreprinderilor industriale din Arad avea următoarea 
structură: prezidiul, compus dintr-un prezident ales de către adunarea 
generală prin vot sau, în lipsa unei astfel de propuneri, „prin aclamaţiune”17, 
doi vicepreşedinţi aleşi „din sânul comisiunei executive” de către 
„subcomisiunea economică generală” şi „subcomisiunea muncii”, prin vot 
secret, „altcum prin aclamaţiune”18. Secretarul era funcţionarul remunerat al 
Asociaţiunei19. Administrarea Asociaţiunei se făcea de către următoarele 
organisme: adunarea generală, prezidentul, comisiunea executivă şi 
comisiunea de supraveghere20. 

În interesul dezvoltării industriei naţionale şi pentru asigurarea unei 
conduceri centralizate, printr-o  decizie a Ministerului Industriei şi 
Comerţului din anul 1923, judeţele Arad şi Hunedoara au fost ataşate din 
punct de vedere industrial la Inspectoratul Industrial Timişoara, formând o 
nouă regiune industrială, Regiunea VIII, condusă de ing.Liviu Faur, având 
ca locţiitor pe ing. M. Mild21. De asemenea, s-a înfiinţat pentru această 
regiune, tot cu sediul în Timişoara, un Subinspectorat al cazanelor care 
depindea de Inspectoratul Cazanelor din Oradea Mare22. 
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În primii ani după război se înfiinţează noi fabrici.numai în perioada 
cuprinsă între 1 martie şi 13 noiembrie 1923 şi-au început activitatea 26 de 
fabrici, asociaţiuni şi societăţi de producţie23. Creşte numărul industriaşilor, 
comercianţilor, cârciumarilor, morarilor - aşa cum apar denumite aceste 
profesiuni în documentele de epocă: 591 (plasa Arad), 158 (plasa Sebiş), 
482 (plasa Radna), 827 (plasa Chişineu-Criş), 189 (plasa Hălmagiu), 240 
(plasa Târnova) şi 361 (plasa Ineu)24. 

Un eveniment cu rezonanţe deosebite în plan local, dar şi naţional, l-
a reprezentat vizita regelui şi a reginei în Banat (12-14 noiembrie1923), 
incluzând şi Aradul în 10 noiembrie 192325. Majestăţile Lor, Regele şi 
Regina, au fost întâmpinaţi la Arad de către o mulţime de peste 10.000 de 
români, între aceştia elevi reprezentând majoritatea liceelor din Arad26. 
Autorităţile publice au fost reprezentate de: Radu Paul - Prefectul judeţului 
Arad, dr.Eugen Beleş - Subprefectul judeţului Arad, general B.Bădescu - 
Brigada II Infanterie, Ovidiu Gritta - Prefectul Poliţiei de Stat, dr. Ioan Robu 
- Primarul oraşului Arad, Ilie Rău - Şeful Siguranţei de Stat, dr. Silviu 
Moldovan - preşedintele Tribunalului Arad, N. Neiculescu – Primprocuror - 
Parchetul Arad, dr. Iustin Marşieu - Preşedinte Baroul Avocaţilor Arad, Titu 
Mărgineanţu - Director la Direcţia Financiară Arad, N. Mihailovici - 
Director – la Direcţia Regioanală CFR, Vasilie Fărcăşan- Director Direcţia 
Regională V a Domeniilor, Aloisiu Haan - Şef Serviciul Edilitar, Avram 
Bulzan - Şef Oficiul Poştal, Zina Tiberiu - Preşedinte Camera de Comerţ, 
Ioan Pap - Episcop al Bisericii Ortodoxe Române, Ascaniu Crişan - Director 
Liceul „Moise Nicoară” Arad27.Nu au fost prezenţi - nu au trecute numele 
pe lista celor nominalizaţi pentru a participa la întâmpinarea Suveranilor 
Regali - reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice, ai Bisericii Catolice, 
Reformate, Evanghelico-luterană, Unitariană, Izraelită neologă, Izraelită 
ortodoxă, Institutul teologic, Şcoala Normală de Fete, Şcoala Normală de 
Băieţi, Liceul Elena Ghiba-Birta, Şcoala de Arte şi Meserii, Şcoala 
Comercială de Băieţi, Şcoala Comercială de Fete, Şcoala Profesională de 
Fete, Şcoala de contabili, Revizoratul Învăţământ, Banca Naţională, Şeful 
Gării CFR, Serviciul Silvic28. Era un frumos răspuns al arădenilor la 
atenţionările Ministerului de Interne din octombrie 1922, care în adresele 
înaintate, aducea la cunoştinţa Prefecturii judeţului Arad „atitudinea 
excepţional de nepatriotică şi nepăsătoare pe care autorităţile civile în 
general, din Ardeal, cât şi preoţii bisericilor ortodoxe, o au faţă de 
aniversările naţionale”29. Şi, se precizează în continuare în adresa către 
prefectul judeţului Arad, „…la aniversarea bătăliei de la Mărăşeşti la 19 
august, cât şi la aniversarea naşterii M. S. Regelui la 24 august 1922 au 
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lipsit de la Tedeum toate autorităţile (prefect, primar, directori de şcoală, 
magistraţi), iar preoţii bisericilor ortodoxe nu au oficiat tedeumurile”30. 

În primii ani după război, asistăm şi la reacţii protestatare din partea 
unor categorii sociale nemulţumite, cu deosebire a muncitorilor.Astfel, în 
cursul anului 1923, Ministerul a fost încunoştinţat că în diferite localităţi din 
ţară, sindicatele muncitoreşti „ şi aşa zisele comisiuni locale” ale acestor 
sindicate, „se dedau la acţiuni contrarii legilor ţării, ordinei publice sau 
bunelor moravuri, cum este şi propaganda de idei comuniste” printre 
muncitori31. În anul 1922 toate sindicatele din Arad „s-au întrunit într-o 
federaţie sub presiunea Dlui Gh.Mariţa, iar ca secretar pe Dl. Advocat 
Dr.Vajda Ivan, înregistrată fiind la judecătoria de ocol Arad...”32. În judeţ 
funcţionează numai două sindicate: Corporaţiunea meseriaşilor din Pecica-
Maghiară, înfiinţată în anul 1886 şi Căminul meseriaşilor independenţi din 
Nădlac, înfiinţat în anul 1911, cu Statute aprobate de Ministerul maghiar de 
Comerţ33. Prefectura judeţului Arad aprobă organizarea de şedinţe şi 
întruniri ale sindicatelor in Arad, precum şi „adunări poporale” ale 
partidelor politice, aşa cum este cazul Partidului naţional Român, care 
solicită în cursul lunilor septembrie şi octombrie 1923, adunări în 
localităţile: Tauţ, Sebiş, Radna, Iosăşel, Talpoş, Otlaca, Şiria şi Nădlac34. 
Urmau să ţină cuvântări: Vasile Goldiş (deputat), dr. Ştefan Cicio-Pop 
(deputat), dr. Iustin Marşieu (deputat), Iuliu Grofşoreanu (deputat), 
Alexandru Vlad (colonel în retragere), Mihail Cosma (preot), dr. Emil 
Micloşi (avocat), N. Lăzărescu (econom), dr. Emil Veliciu (avocat), 
Dimitrie Nica (econom), dr. Aurel Grozda (avocat), Nicolae Corbul 
(econom), dr. Al. Stoinescu (avocat), dr. Iuliu Borneas (avocat)35. La Radna, 
întrunirea programată a avea loc la 30 septembrie 1923 nu s-a mai ţinut „ 
din motivul că pentru aceia întrunire nu s-au adunat de cât 20 oameni şi 
anume - părintele Vaţian Romulus din Ghioroc, 6 ţărani din Cuvin şi încă 13 
ţărani din comuna Radna(adunaţi din curiozitate)”36.  

În anul 1921- şi desigur şi în anii care au urmat-în Arad îşi 
desfăşurau activitate 16 fabrici mari:  

1. Fabrica de vagoane Weitzer(vagoane, locomotive, poduri şi 
instalaţiuni de fabrici).Numărul muncitorilor a crescut de la 1.200 la 1.350 
şi 85 de funcţionari37. 

2. Fabrica de automobile Marta(autocamioane, reparaţii 
automobile).Are 260 de muncitori şi 70 de funcţionari38. 

3. Uzinele electrice: 100 de muncitori şi 30 de funcţionari39. 
4. Firma Weisz şi fiii:fabrică de zahăr, bomboane,lichior, diferite 

sortimente de rachiuri şi oţet.fabrica avea 11 muncitori şi 7 funcţionari40. 
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5. Odon Hendel - fabrică de maşini pentru agricultură şi reparaţii cu 
35 de muncitori41. 

6. Ştefan Czeiler - fabrică de mobilă şi tâmplărie cu 80 de 
muncitori42. 

7. Dobiaschi şi Dorner: fabrica nu lucrează43. 
8. Bernat şi fiul-fabrică de cărămidă având 15 lucrători44. 
9. Fabrica de gaz cu 54 de lucrători45.  
10. Societate pe acţii pentru industrie de fer (fabricarea şi repararea 

maşinilor agricole) cu 50 de muncitori şi 8 funcţionari46. 
11. Prima fabrică de cărămidă cu aburi cu 130 de lucrători 
12. Fabrica de ghete transilvania. Societate pe acţiuni(produce 

diferite articole de pantofărie- 30 de aplicaţii)47. 
13. Fabrica de gheaţă (cu 8 aplicaţii)48. 
14. Fabrica de cărămidă Frick (50 de aplicaţii)49.  
15. Hungaria - fabrică de textil.iniţial a avut încadraţi 458 de 

muncitori, la data întocmirii acestei statistici (1921), numărul muncitorilor 
s-a redus la 328 şi 28 de funcţionari50. 

16. Fraţii Neumann: măcină grâu, denaturează şi rafinează alcool, 
produce drojdie.A avu la început 510 muncitori şi 60 de funcţionari, în 
1921, numărul muncitoilor a scăzut la 340, iar al funcţionarilor la 4851. 

Toate aceste fabrici, desigur, prezentând diferenţieri, se confruntă cu 
variate probleme precum: lipsa de materii prime şi materiale, circulaţia slabă 
a produselor, situaţia financiară nefavorabilă, Astfel la Fabrica fraţilor 
Neumann, „muncitorii au plecat de bunăvoie; unii au fost trimişi din cauza 
lipsei de muncă.Situaţia din cauza lipsei de bani este cea mai gravă şi după 
cum declară să susţin din credit”52. Administraţia centrală  conştientizează 
problemele cu care se confruntă muncitorii, dar şi industriaşii, percum şi 
neajunsurile „cari au determinat muncitorimea la sistarea lucrului în masă(se 
face desigur referire la greva generală din anul 1920 - n.n.)”53 şi recomandă 
în ianuarie 1921, prefecturilor de la nivel judeţean şi orăşenesc, „a lua 
urgente măsuri pentru redeschiderea localurilor şi permiterea funcţionării 
organizaţiilor muncitoreşti din jdeţul Dumneavoastră”54 şi „prin urmare nu 
veţi pune obstacole, ca muncitorii să-şi poată începe viaţa lor de organizare 
şi solvire a cotizaţiilor ce obişnuiesc a plăti, ca taxă de membru”55. Ca 
răspuns la aceste solicitări venind de la Ministerul de resort, într-o adresă a 
prefectului judeţului Arad din 4 februarie 1921 către Poliţia de stat Arad, se 
precizează că „ de acum înainte nu se vor mai pune piedici, ca muncitorii să-
şi poată începe viaţa lor de organizare...”56. La 3 august 1921 s-a constituit 
Societatea muncitorului arădean pentru educaţie fizică,având ca preşedinte 
pe dr.Armand Vodasz57. 
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Prin Decizia No. 10373/1924, ministerul Industriei şi Comerţului a 
înfiinţat Regiunea XI Industrială cu sediul la Arad, în coponenţa ei intrând 
judeţele Arad şi Hunedoara58. Se înfiinţează o Comisie pentru înfiinţarea de 
fabrici în anii 1924-192659. 

În anii care au urmat, populaţia Aradului se confruntă- ca de altfel la 
nivel naţional-cu probleme de ordin material, deşi economia a început să 
marcheze progrese, ieşind din criza generată de război. Astfel, şi la Arad s-
au „ îndesit concedieile de muncitori” la fabricile ASTRA şi MARTA, 
motivânduli-se muncitorilor „lipsa de comenzi şi promiţându-li-se că vor fi 
rengajaţi după strămutarea ăi transferarea fabricei în preajma Braşovului sub 
direcţiunea consorţiului Franco-Român ce va instala acolo o mare fabrică de 
construit avioane, după cum se susţine”60. De asemenea, funcţionarii 
răspândesc „printre dânşii ideea înfiinţării unei cooperative”61 pentru a se 
putea aproviziona la preţuri mai convenabile cu articole de primă necesitate. 

Minoritarii - cu excepţia ungurilor - ne referim la germani, sârbi, 
slovaci, „se manifestă ordonat şi în vederile politicei dusă de poporul 
românesc”62. Maghiarii speculează însă în folosul propagandei lor orice 
fricţiuni de politică internă „şi prin viu grai sau scris împrăştie nădejdea 
unor vremuri mai bune pentru interesele lor naţionale”63. Prin presa 
maghiară „ se caută a se provoca neîncredere în puterea de administraţie a 
autorităţilor noastre, mergând până acolo cu îndrăsneală de inventează 
„pericole” şi „comploturi”64. Astfel, ziarul „Erdelyi Hirlap”din 17 mai 1925 
din Arad, a plăsmuit o aşa-zisă corespondenţă despre existenţa uor 
„comploturi” în  oraşul Arad „pentru care după susţinerea lor, autorităţile au 
fost silite să ia strajnice măsuri”65. Din articolul de fond apărut în ziarul 
„Erdelyi Hirlap” din 27 mai 1925, în care se scuză decizia regentului Horthy 
cu privire la arestarea fostului ministru de interne, „reiese în mod sfidător 
atitudinea nepăsătoare şi dispreţuitoare pentru ţara în care trăesc, 
desconsiderând-o cu îndrăzneală de parcă ar edita foile lor în altă ţară, cum 
de pildă au scris: „Regele României”, „Preşedintele Consiliului de 
Miniştri”etc.66. Ziarele maghiare din străinătate „Pesti Hirlap” (28 mai 
1925) şi „Sozat” (29 mai 1925) de la Budapesta ca şi „Detroate Ujsag” (6 
martie 1925) şi „Kanadai Magyar Ujsag” (17 martie 1925) din Statele Unite 
ale Americii, exploatând declaraţiile fruntaşilor noştri politici şi actele 
guvernului nostru, dându-le cu totul altă interpretare „ne înjură în mod 
trivial şi au pornit revanşa exprimând şi speranţa pe care o dă ca imediat 
realizabilă că în curând graiul unguresc se va auzi din nou în Ardeal şi 
Banat, iar steagul va fâlfâi iarăşi în Carpaţi”67. Dacă în oraşul Arad, 
„propaganda fascistă” a slăbit, în judeţ la sate, a luat un mare avânt, „fiind 
sprijinită de preoţi şi învăţători”68. Astfel, corul din Lipova, sub parvanul 
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unor turnee, cutreieră judeţul şi „ dezvoltă o propagandă vie fascistă care 
este sprijinită chiar de preoţi şi învăţători”69. În comuna Măderat „ sunt o 
seamă de indivizi ce se zice „fascişti”, conduşi de învăţătorul Petru Vancu 
„care-i  îndeamnă şi agită contra Autorităţilor comunale, cât şi contra 
jandarmilor...”70. Învinuirea va fi însă negată de revizorul şcolar71. 
Documentele de arhivă semnalează faptul că în unele comune din judeţ s-au 
găsit locuitori adunaţi în grupuri d câte 3-4 persoane, în case private 
discutând „ punerea de baze pentru organizarea de posturi fasciste, grupare 
ce are sediul în Arad”72. 

În general în primii ani după război, raporturile dintre majoritate şi 
minorităţi –cu unele excepţii aşa cum am văzut –nu era 
tensionată.Importantă este în acest sens prezentarea statisticii populaţiei 
oraşului Arad în prima jumătate de deceniu după război.În anul 1925, 
populaţia oraşului Arad număra 92.462 de locuitori. După naţionalitate73, 
aceasta se prezenta în felul următor: 

1. Români: 29.356 
2. Unguri: 41.453 
3. Evrei: 13.440 
4. Germani: 5.158 
5. Sârbi: 2825 
6. Slovaci: 62 
7. Bulgari: 52 
8. Cehoslovaci: 33 
9. Italieni: 24 
10. Ruşi: 31 
11. Poloni: 13 
12. Francezi: 7 
13. Greci: 5 
14. Turci. 3 
În afara acestora, mai erau şi cetăţeni supuşi străini(1721)74:                         
Ungariei: 1.145 
Cehoslovaciei: 190 
Austriei: 134 
Iugoslaviei: 74 
Germaniei: 71 
Rusiei: 31 
Italiei. 16 
Bulgariei: 15 
Americii:14 
Poloniei. 9 
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Franţei. 9 
Chinei: 7 
Armeniei. 1 

 
După confesiune75: 
1.  Greco-ortodocşi(români): 27.054 
2. Greco-ortodocşi(sârbi): 2.825 
3. Greco-ortodocşi(ruşi): 31 
4. Greco-ortodocşi(bulgari): 52 
5. Greco-ortodocşi(greci): 5 
6. Greco-catolici: 2184 
7. Romano-catolici: 38.839 
8. Lutarani: 1917 
9. Reformaţi: 5.731 
10. Unitarieni: 109 
11. Izraeliţi: 13.440 
12. Baptişti: 236 
13. Mahomedani: 3 
14. Nazarineni: 21 
15. Liberi cugetători: 2 
16. Fără religie: 13 
Populaţia judeţului Arad la un deceniu de la război(1929) număra 

358.738 de suflete. 
Plasa Aradul – Nou: 52.71676 
Plasa Chişineu-Criş: 48.85577 
Plasa Hălmagiu.30.23278 
Plasa Ineu: 48.09979 
Plasa Pecica:48.09980 
Plasa Radna: 29.51381 
Plasa Sântana: 33.35782 
Plasa Sebiş: 26.77983 
Plasa Şiria: 31.98084 
Plasa Târnova: 21.74885 
În anii care au urmat crizei economice din 1929-1933, asistăm la un 

proces de redresare economică, cunoscând o perioadă de vârf în anul 1938. 
În anii 1935-1936, în Regiunea a XI-a Industrială Arad, situaţia industriei la 
nivelul  judeţului Arad se prezenta astfel: 

Industria sticlăriei: funcţiona o singură fabrică, numărul muncitorilor 
variind între 5-1086. 



 419

Industria pielăriei:fabrica din Pâncota care avea un singur 
angajat(meseriaş)87; Fabrica de ghete „Ardealul” din Orăştie, care şi-a sistat 
activitatea; Blănăria lui Secheli (Orăştie), care lucrează, dar nu pe cont 
propriu, ci prelucrează numai pieile primite88. În anul 1935 s-a înfiinţat o 
fabrică de fâşii din piele pentru pălării, unia din ţară la acea vreme89. 

Industria textilă cunoaşte schimbări importante. În anul 1935 se 
remarcă o tendinţă deosebită, pe când ţesătoriile au o producţie mai mare, 
toate celelalte fabrici au o producţie mai mică. Cauza acestei stări de lucru 
se ală în faptul că fabricile mai mari au fost capabile să obţină materii prime, 
pe când cele mici nu, şi cum ţesătoriile intrau în categoria întreprindrilor 
mari, au obţinut prin compensţii, supracote de materii prime. Dar şi 
industria textilă cunoaşte efectele crizei abia încheiate, reducându-se 
stocurile de producţie, iar vânzările devin nesatisfăcătoare90. În cursul anului 
1935 s-a înfiinţat o ţesătorie cu 7 războaie pentru producţia de tull91. Fabrica 
„Confecţia” din Arad s-a mutat la Bucureşti, iar Ţesătoriile Leopold Stern şi 
Fiii (ţesături mătase artificială) reintră în funcţiune. Continuă procesul de 
modernizare a întreprinderilor din industria textilă.Astfel, la Industria 
Textilă Arădană s-au instalat 32 de maşini de pregătire şi ajustare, iar la 
ICA(mătase artificială) s-au instalat 3 maşini de tricotat şi 5 maşini de 
cusut92. Lista fabricilor textile din Arad - oraş şi judeţ - poate fi completată 
cu Meliţătorul Nedsedy din Iratoş (prelucrare cânepă), Industria Cucirini 
Arad (aţă), Industria de Aţă SARI Arad, Teba Arad (ţesături fire bumbac), 
Era Arad (ciorapi de bumbac), Fabrica de Împletit, Tricotat Arad (mănuşi, 
împletituri din bumbac)93. 

În industria materialelor de construcţie/zidărie, multe fabrici nu mai 
lucrează: fabrica de cărămizi din nisip şi var din Arad, „Băniţa” - fabrică de 
cărămizi, „Alfa” - fabrica de cărămizi din Livada, Fabrica de var din Băniţa 
şi „Var” din Dobra, toate patru din judeţul Hunedoara94. Cauzele care au 
determinat sistarea producţiei acestor fabrici sun diminuarea activităţii 
miniere din Valea Jiului, distanţa prea mare de la alte centre de consum şi 
nu în ultimul rând, lipsa de capital95. Cu toate aceste impedimente, se 
înfiinţează fabrici noi, aşa cum este cazul la Arad unde a început să producă 
o fabrică nouă de cărămidă „Hercules”96. Mare era numărul fabricilor de 
cărămidă: Cărămidăria Arad, „Vulcan” Arad, Gustav Braun Arad, 
Cărămidăria din Sântana, Fabrica de cărămizi şi ţigle Sebiş, Friederich 
Wegner Orăştie, Industria Ceramică Baruch, Uzina Statului Hunedoara97. Îşi 
continuă activitatea fabrica de prelucrat marmora „Bloch şi Carlini” din 
Sebiş şi fabricile de var „Bârzava”din localitate arădeană cu acelaşi nume şi 
„Vărăria” din Vaţa de Jos98. 
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Industria ceramică era reprezentată în Reiunea Industrială Arad de 2 
întreprinderi. Producţia acestei ramuri industriale era în creştere în anul 
1935, cauza fiind „contingentarea, căci se produc articole ce se importau şi 
materii prime pentru alte industrii a căror produse deasemenea se 
importă”99. Producţia depindea de importul necesarului de „pământ brut 
refractar pentru produsele sale”100. 

Industria lemnului cunoaşte o perioadă de stagnare a producţiei în 
anul 1935. Creşte producţia de parchet şi cherestea concomitent cu scăderea 
stocurilor101. Se reduce de asemenea producţia de mobilă.Multe fabrici îşi 
întrerup activitatea:Patria şi Ferăstrăul Arădan, Industria Lemnului Arădan, 
iar Fabrica de cherestea din Şibot a Societăţii „Petroşani” a fost arondată 
firmei H.Baierdorf care a pus-o în funcţiune în decembrie 1935102. 

Producătoare de cherestea. Patria şi Ferăstrăul Arădan, „Petroşani” 
SAR Livezeni, „Urviş” Bocsig, „Czettel” Arad, Fraţii Weisz Săvârşin, 
Heinrich Baieredorf Şibot,  Sec. An. Forestieră Milova103. 

Fabrici de mobilă. Industria Lemnului SA Pâncota, Laurenţiu 
Langyel SA Arad, „Lebel & Lindemann” SA Arad, I.Stisezny SA Arad104. 

Progrese importante cunoaşte în anii 1935-1936 industria 
siderurgică.În anul 1935 erau în activitate ambele întreprinderi siderurgice 
din Regiunea Arad.dar, la Uzinele Statului Hunedoara a fost în funcţiune 
numai un furnal105. 

În industria alimentară, cu excepţia fabricilor de spirt, „toate 
fabricile nu produc mai mult”106. Producţia de morărit creşte cu 33%, în 
schimb se reduce producţia de alcool din cereale ca urmare a avantajării 
alcoolului din vin, distilăriile de alcool „ şi-au înzecit producţia”107. 
Numărul lucrătorilor în această ramură a industriei a variat de la 428 la 
948108. Se remarcă prin producţie, dar mai ales prin calitatea produselor: 
Fraţii Neumann (tărâţe, borhot, alcool), Moara Sist. SA din Comlăuş, prima 
moară cu aburi din Pecica, „Viena” şi „I. Debasy” din Arad (biscuiţi)109, R. 
Zelenezly din comuna Andrei Şaguna (alcool), Fr.Schuleri din Orăştie 
(alcool), Zvack (lichior), Arad-Chitila SA Fabrică de zahăr Arad (melasă), 
R.S.Szatmary Arad şi „Area” Arad (bomboane), Labofarma din Arad 
(bomboane medicinale)110. Situaţia morilor rămâne în continuare 
nerezolvată, producţia, ca şi stocurile sunt mai mici, dar vânzările ceva mai 
mari. Fabricile de spirt nu lucrează, doar producţia de drojdie şi vânzările au 
crescut considerabil, stocurile crescând puţin, cu deosebire în preajma 
sărbătorilor. Dacă la fabricile de bomboane producţia şi vânzările sunt mai 
mici, stocurile sunt mai mari, în schimb vânzările de zahăr au sporit, ca şi 
cele de rom şi lichior111. 
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Industria metalurgică a lucrat în general la o capacitate mai mare 
comparativ cu primii ani după război. Aceasta pe de o parte datorită 
dificultăţilor de import, multe piese importate până acum se fabricau în ţară, 
iar pe de altă parte, comenzile mari făcute de stat la Fabrica de vagoane 
„Astra” Arad112. În general nu s-au înfiinţat fabrici noi, cu excepţia 
atelierului pentru necesităţi proprii. Soc. An. Rom. „Petroşani” s-a refăcut şi 
s-a mărit pentru a produce radiatoae de tablă, cazane, investindu-se cca 30 
de milioane de lei în construcţii şi maşini noi moderne.Investiţii mari s-au 
făcut la Uzinele de Fier  ale statului din Hunedoara prin finalizarea lucrărilor 
la turnătoria de fier pentru tuburi113. Fabricile cu rezultate deosebite în 
industria metalurgică au fost: „Astra” Arad, Uzinele Metalurgice Unite 
Călan, Uzinele Statului Hunedoara, „Armătura”SA Arad (radiatoare de fier), 
Turnătoria Iuhasz Arad şi „Patria”Hunedoara (piese de fontă)114. 

Industria chimică era staţionară sub aspect productiv în anul 1935, 
cu mici fluctuaţii.A crescut în schimb producţia de oxigen şi vopsele 
datorită necesităţilor impuse de construcţii115. 

Industria electrotehnică era reprezentată de trei întreprinderi în 
Regiunea Industrială Arad, dintre care fabrica de becuri înfiinţată în anul 
1935116. Fabrica de radio Weisz & Co. din  Arad „a lucrat foarte redus 
neprimind autorizaţii de import”117, în timp ce Fabrica de acumulatoare 
„Hoppecke”din Deva  a lucrat, ca şi în 1934, normal. În septembrie 1935 şi-
a început activitatea Fabrica de becuri a firmei Uzinele Tehnice SA Arad118. 

Toate acestea, dar cu deosebire informaţiile care ne sunt puse la 
dispoziţie printr-un raport general asupra mersului industriei pe anul 193 
putem trage câteva concluzii. Spre deosebire de 1934, dezvoltarea industriei 
a  avut un ritm variabil, oscilant, în funcţie de o serie de factori interni şi 
externi. A crescut producţia ramurilor/fabricilor acelor industrii care erau în 
legătură cu construcţiile: cărămidării, fabrici de var, cherestea, parchet, 
balamale, broaşte, mânere, şilduri, radiatoare, căzi emailate, vopsele.119A 
crescut de asemenea producţia fabricilor care aveau comenzi de la stat şi 
industriile care aveau produse contingentate pentru care se obţineau 
autorizaţii de import120.   

Industriile care produceau pentru consum au o producţie redusă, 
staţionară sau uşor mărită.Aceasta din cauza creşterii preţurilor din motive 
valutare şi a taxelor impuse de stat,fără ca veniturile consumatorilor să 
crească. Excepţie: morile care produceau pentru comerţ “ din cauză că prin 
clasificarea morilor, un mare număr de mori nu se mai pot ocupa cu 
comerţul de făină, ceea ce adduce cu sine o mărire de producţie a morilor 
sistematice”.121Anul 1935, din punct de vedere industrial, a fost un an de 
creştere a preţurilor la toate produsele, aproape fără excepţie. Cauzele au 
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fost de natură fiscală şi valutară. Exportul de produse agricole a determinat 
creşterea preţului la aceste produse în interior.Această creştere a mărit 
puterea de cumpărare  a ţăranilor care cumpără mai mult, produsele necesare 
care se menţin la nivelul preţurilor din trecut.l şi în alte industrii122. Urcarea 
preţurilor determină agitaţie în rândul lucrătorilor, ducând la creşterea 
salariilor în industria lemnului, ducându-se tratative cu patronatul. 

Anul 1938 a fost, în linii generale, anul reformelor în domeniul 
instituţiilor statului.Activitatea reformatoare vastă care a avut loc denota 
intenţiile regelui şi ale guvernului dăe a crea în cel mai scurt timp un 
eşafodaj juridic şi instituţional care viza consolidarea regimului. Din această 
cauză, măsurile adoptate au purtat, în majoritatea cazurilor, amprenta 
improvizaţiei, fără să aibă la bază un plan de ansamblu. În general s-a recurs 
la soluţii hibride, la copieri şi adaptări ale reformelor similare puse în 
practică în alte ţări europene, cu regimuri autoritar-dictatoriale precum 
Italia, Portugalia, Spania, Iugoslavia123. 

În Arad, ponderea cea mai mare o deţineau întrprinderile din 
industria mecano-metalurgică, alimentară şi textilă.În anul 1939 existau în 
Arad 183 de întreprinderi: 17 în ramura mecano-metalurgică, 29 în industria 
lemnului, 69 în industria alimentară, 21 în industria textiă, 14 în ramura 
materialelor de construcţii, 14 în industria chimică, 11 în industria hârtie, 
arte grafice, 2 în electrotehnică, 4 în electricitate, 1 în industria pieăriei, 1 în 
industria de sticlă-ceramică124. Diferenţele faţă de anul 1938 nu sunt mari şi 
nu apar la toate capitolele.Producţia anului 1938 se găsea totuşi sub nivelul 
celei din anul 199, datorită fânări ei de către fenomenele unei noi crize ce s-
a făcut simţită în a doua jumătate a anului 1937 şi până la începutul anului 
1938.Criza nu a avut de această dată implicaţii prea profunde asupra 
industriei, determinând doar o scădere  temporară a potenţialului productiv 
al întreprinderilor. În martie 1938, nici o întreprindere din judeţ nu a atins 
nivelul producţiei din martie 1937, producţia inustrială globală din această 
lună reprezentând doar 70% faţă de luna martie 1937125. Până la finele 
anului 1938, această diferenţă a fost în linii mari recuperată, unele ramuri 
industriale anunţând chiar o creştere considerabilă a producţiei comparativ 
cu anul anterior. În această situaţie se afla mai ales industria alimentară, care 
a înregistrat sporuri de 10 - 100% la producţia de făină, zahăr, spirt. 

De altfel, industria alimentară se număra printre ramurile cu cea mai 
spectaculoasă evoluţie în judeţul Arad, alături de industria textilă. 
Comparând statistica anului 1922  cea a anului 1939, constatăm creşterea 
numărului de întreprinderi alimentar de la 38 la 69, iar a celor textile de la 8 
la 21, paralel cu sporirea substanţială a capitalului investit şi a valorii 
producţiei realizate126. Din punct de vedere valoric, producţia industriei 
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alimentae depăşea în 1939 de 4,5 ori producţia anului 1922, iar cea a 
inustriei textile de apoape 6 ori. Aceste rezultate sunt cu deosebire 
consecinţa înzestrării fabricilor cu maşini şi utilaje perfecţionate provenite 
din import. Tehnologia proceselor de fabricaţie şi tehnica de producţie în 
industria textilă arădeană se apropiau de nivelul tehnicii europene. Un 
element important în aprecierea capacităţii industriei l-a constituit creşterea 
forţei motrice utilizate.În industria textilă cuantumul acesteia a ajuns în 
1939 la 9330 HP faţă de numai 1893 HP în 1922. Creşterea forţei motrice în 
industrie rezultă şi din repartiţia ei pe cap de salariat. Astfel, în anul 1939 
unui salariat din întreprinderile arădene îi reveneau în medie 3 HP faţă de 
2,2 HP în 1922. Industria textilă era ramura cu cea mai intensă creştere a 
forţei de muncă salariate.Aici s-au concentrat 4951 salariaţi, faţă de 2209 
câţi erau în 1922127. 

Rapida dezvoltare a industriei alimentare şi textile se explică şi prin 
amortizarea în timp relativ scurt a investiţiilor, ceea ce aduce 
investitorului/patronului profituri mari şi imediate. Capitalurile investite în 
aceste două ramuri prospere ale industriei arădene, au fost furnizate de către 
statul român,sub forma avansurilor şi primelor de încurajare, de investitori 
autohtoni şi străini, aceştia din urmă  deţinând în ajunul celui de-al Doilea 
Război Mondial poziţii importante în industria judeţului Arad.Este vorba în 
principal de capitalul englez care tindea în anul 1938, să acapareze 
majoritatea acţiunilor de la I.T.A. şi fabricile de produse alimentare ale 
fraţilor Neumann. 

Progrese, deloc neglijabile, a înregistrat şi producţia de energie 
electrică, destinată satisfacerii nevoilor sporite ale industriei şi consumului 
populaţiei.Energia furnizată de Uzina electrică Arad, cea mai mare de acest 
fel din judeţ, depăşea în 1937 cu 2,3 milioanekwh, cuantumul de energie 
produsă în 1920. Un număr de 22 de localităţi şi 160.544 de locuitori, adică 
37,9% din totalul populaţiei judeţului la acea dată (1937), beneficiau de 
alimentare cu electricitate128. Iluminatul electric în Arad s-a introdus de 
către „Elgiba”.Societate Anonimă pentru distribuirea iluminatului electric şi 
„s-a făcut ţărmul Mureşului în valoare de 200.000 lei”129. 

Potrivit Decretului-lege din 22 septembrie 1940 privind desfiinţarea 
Rezidenţelor Regale, „teritoriul judeţului Arad azi constituie o unitate 
geografică aI cărei locuitori gravitează spre centrul mare economic, 
comercial Arad”130. Propunerea era ca „teritoriul judeţului Arad să rămână 
în hotarele lui vechi de azi”131. O eventuală trecere a regiunii Hălmagiului şi 
Văii Mureşului la judeţele vecine, „ ar scădea simţitor populaţia românească 
a judeţului, iar prin anexarea părţilor Banatului din sudul judeţului la judeţul 
Timiş-Torontal ar creşte simţitor populaţia germană din acel judeţ”132.  
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În vederea reorganizării administrativ-teritoriale, se impune „să 
câştige încrederea cetăţeanului”, înlăturându-se politicianismul din 
administraţia judeţului şi a comunei prin strânsa colaborare a organelor  de 
stat locale cu administraţia judeţeană, de plasă şi comunală printr-un control 
mai intensiv al legalităţii activităţii administrative, excluzând 
birocratismul133. 

La data elaborării propunerilor în legătură cu o nouă delimitare a 
judeţului (1940), teritoriul judeţului Arad avea 225 de comune rurale 
urmând a fi regrupate în 12 plase în locul celor 10 aflate la acea dată. O 
plasă urma a se înfiinţa cu centrul în comuna Săvârşin „centru comercial 
unde gravitează o parte a locuitorilor din comunele de pe Valea Mureşului”, 
iar alta în centrul Arad sub sub denumirea de Plasa centrală134. 

Plasa urma să reprezinte „o autoritate de tutelă şi control asupra 
comunelor ce formează plasa”135. În fruntea plasei se afla un primpretor ca 
reprezentant al puterii centrale în plasă136, ajutat de un pretor, un secretar de 
plasă, plătiţi de stat, un contabul, un impiegat şi o dactilografă plătită de 
judeţ.Medicul veterinar, agronomul, inginerul şi revizorul şcolar-
subordonaţi primpretorului pentru ca întreaga conducere de plasă să fie 
unitară137. 

Comunele erau gândite ca grupări de populaţie capabile să suporte 
cheltuielile obligatorii care revin unei administraţii normale, având un 
consiliu, un primar, ajutor de primar şi un notar care conduce cancelaria 
comunală, cu un casier şi unul sau doi impiegaţi comunali, toţi cu drept la 
pensie138. Primarul şi ajutorul de primar erau numiţi de către prefectul 
judeţului dintre 3-5 candidaţi propuşi de Consiliul comunal, recunoscuţi de 
Camera agricolă ca buni gospodari139. Camerele care nu pot susţine un 
notariat urmau a  fi regrupate de către Prefectura judeţului în notariate 
cercuale, fiecare cerc notarial având medicul său cercual, un veterinar, un 
agronom şi un inginer silvic140. 

Consiliul comunal era compus din 8 membrii, 4 dintre contribuabili 
mai greu impuşi membrii ai comunei şi 4 dintre ceilalţi membrii ai 
comunei141. Judeţul Arad urma deci a fi structurat în 12 plase: 

1. Plasa Centrală: Curtici, Şofronea, Sfântul Paul, Dorobanţi, 
Glogovăţ, Livada, Mândruloc, Cicir, Sânleani, Iratoş142; 

2. Plasa Aradul Nou. Aradul Nou, Cruceni, Engelsbrunn, 
Guttenbrunn, Mureşel, Sânnicolaul Mic, Şag, Schondorf, Traunau, 
Wiesenheid, Zădărlac, Bodrogul Nou143; 

3. Plasa Chişineu-Criş: Adea, Chişineu-Criş, Cintei, Grăniceri, 
Iermata Neagră, Crişana, Mişca, Nădab, Pilu, Şepreuş, Şiclău, Satu-Nou, 
Sintea- Mare, Socodor, Ţipar, Vânători, Luntreni, Vărşand, Zerind144; 
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4. Plasa Hălmagiu: Băneşti, Bodeşti, Brusturi, Cristeşti, Leasa, 
Leştioara, Mermeşti, Hălmagiu, Ioneşti, Ociu, Ocişor, Ţărmure, Tisa, 
Hălmăgel, Luncşoara, Poienari, Sârbi, Ţoheşti, Târnoviţa, Gurahonţ, 
Bonţeşti, Buceava, Honţişor, Iacobeni, Mădrigeşti, Saturău, Secaş, Iosăşel, 
Dulcele, Valea Mare, Zimbru, Pleşcuţa, Aciuţa, Budeşti, Dumbrava, 
Guravăii, Rostoci, Tălagiu, Vârfuri, Avram Iancu, Lazuri Groşi, Măgulicea, 
Poiana, Vidra145; 

5. Plasa Ineu: Apateu, Berechiu, Moţiori, Bocsig, Cermei, Chereluş, 
Gurba, Ineu, Traian, Mocrea, Moroda, Iermata, Regele Carol, Mânerău, 
Şicula, Şomoşcheş146; 

6. Plasa Pecica: Nădlac, Pecica, Hodoş-Bodrog, Peregul Mare, 
Peregul Mic, Rovine, Şeitin, Semlac, Turnu, Variaş, Sederhat147; 

7. Plasa Radna: Conop, Odvoş, Milova, Miniş, Cladova, Păuliş, 
Păulişul Nou, Radna Persicani, Şoimoş, Sâmbăteni, Ghioroc148; 

8. Plasa Săvârşin: Bârzava, Monoroştia, Căpruţa, Bătuţa, 
Dumbrăviţa, Groşii Noi, Slatina de Mureş, Petriş, Corbeşti, Ilteu, Obârşia, 
Roşia Nouă, Selişte, Săvârşin, Cuiaş, Hălăliş, Pârneşti, Temeşeşti, Toc, 
Troaş, Vineşti, Vărădia de Mureş, Baia, Juliţa, Lupeşti, Mocioni, Stejar149; 

9. Plasa sfânta Ana: Comlăuş, Caporal Alexa, Macea, Olari, Sfânta 
Ana, Sintea Mică, Sânmartin, Şimandul de Jos, Şimandul de Sus, Zărand, 
Zimandul Nou, Zimandcuz, Andrei Şaguna150; 

10. Plasa Sebiş: Almaş, Cil, Joia Mare, Musteşti, Rădeşti, Bârsa, 
Aldeşti, Voivodeni, Buteni, Chisindia, Păiuşeni, Văsoaia, Crocna, Feniş, 
Iosaş, Pescari, Dieci, Revetiş, Roşia, Dezna, Buhani, Laz, Moneasa, Neagra, 
Rănuţa, Slatina de Criş, Prăjeşti, Donceni, Igneşti, Miniad, Nădălbeşti, 
Selejeni, Susani, Sebiş, Berindia, Paulian, Prunişor151; 

11. Plasa Şiria:Agriş, Covăsânţ, Cuvin, Galşa, Mâsca, Măderat, 
Panatul Nou, Pâncota, Seleuş, Şiria152; 

12. Plasa Târnova: Chier, Cuied, Hodiş, Drauţi, Arămeag, Dud, 
Nadăş, Minişel, Şilindia, Camna, Iercoşeni, Luguzău, Satu Mic, Tauţi, 
Minişul de Sus, Târnova153. 

Anul 1939 marchează începutul unei perioade noi în evoluţia 
industriei judeţului, ca urmare a tratatului economic cu Germania încheiat la 
23 martie 1939. Acordul conţinea o seamă de prevederi menite să restrângă 
sfera industriei româneşti şi a fost pus în apicare la sfârşitul anului 1940, 
după instaurarea regimului antonescian. Tratatul ducea la subordonarea 
deplină a economiei Romîniei intereselor maşinii de război germane. 
Producţia industriei româneşti urma să ţină seama de cerinţele „noii ordini 
europene”, ceea ce însemna de fapt desfiinţarea ramurilor industriale care nu 
conveneau Germaniei şi acceptarea în industrie a controlului aşa-zişilor 
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specialişti germani. Prin încheierea acestui acord economic, România era 
sortită să devină o anexă economică a Germaniei. 

Industria arădeană s-a remarcat în această perioadă printr-o deosebită 
diversitate.Industria mecano-metalurgică a fost dominată de Societatea 
„Astra” Arad, prima fabrică românească de vagoane şi motoare, înfiinţată în 
anul 1920 prin fuziunea Fabricii de vagoane „Johann Weitzer” cu fabrica 
maghiară de automobile „Marta”, pe baza unui capital de 75.000.000 lei. 
Gama de produse realizate  a fost foarte largă: de la vagoane de cale ferată şi 
de tramvai până la cazane cu vapori, macarale şi produse rulante, arcuri şi 
diverse piese turnate154. 

În condiţiile războiului industria Aradului şi-a redus activitatea în 
mod simţitor, marile industrii metalurgice şi textile fiind lipsite de materiile 
prime necesare continuării la parametrii normali producţia. Lipsa de materii 
se datorează dificultăţilor întâmpinate la import „ ce se făceau din ţările care 
astăzi sunt beligerante”155. Legislaţia antievreiască prin care conducătorii 
întrprinderilor evreieşti sun eliminaţi din funcţiile de administratori - 
delegaţi a produs oarecare slăbire a bunului mers al industriilor respective, 
foştii administratori delegaţi „căutând să saboteze noua conducere 
românească, care este nevoită să depună o muncă forte pentru a nu produce 
o stagnare în mersul întreprinderilor”156. 

Starea de spirit a populaţiei rămâne neschimbată faţă de arbitrajul de 
la Viena din august 1940 „putându-se constata o indignare şi o suferinţă 
naţională faţă de românii ardeleni rămaşi sub stăpânire maghiară”157. 
Atrocităţile autorităţilor maghiare faţă de populaţia românească din 
teritoriile cedate a produs în rândurile populaţiei româneşti o „ură şi mai 
pronunţată faţă de naţiunea maghiară, cu toate acestea însă se abţin de la 
orice manifestaţiuni sau răsbunări, căutând a menţine ordinea şi liniştea 
internă a ţării, purtându-se cu loialitate exemplară faţă de minoritatea 
maghiară”158. 

Populaţia maghiară „în număr destul de mare solicită plecarea în 
mod definitiv din România în Ungaria, indicând diferite interese personale 
şi familiare”159. Maghiarii plecaţi în Ungaria inventează diferite minciuni: 
lipsa locurilor de muncă, obstacole puse de autorităţile româneşti în 
producerea bunurilor necesare traiului, „trâmbiţate prin radio şi pe toate 
căile posibile în faţa opiniei mondiale”160, ca şi „atrocităţile întrebuinţate de 
autorităţile româneşti contra ungurilor rămaşi pe teritoriul românesc”161, ca 
apoi la rândul lor să poată proceda, după cum spun ei, la represalii contra 
populaţiei româneşti de acolo, aceasta „ca un răspuns pentru tratamentul la 
care este supusă minoritatea maghiară de la noi din ţară”162. 
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Mişcarea comunistă  a început din nou să acţioneze „prin răspândiri 
de manifeste, fiţuici neînsemnate, cari totuşi tind a produce nelinişte şi 
tulburări în opinia publică contra actualului sistem de guvernare”163. Dar în 
Arad - ca şi în judeţ - nu există o organizaţie comunistă propriu-zisă sau este 
eventual la începutul organizării164. Raporturile dintre majoritatea 
românească a populaţiei, la nivel de oraş şi la nivel de judeţ, sunt în general 
marcate de toleranţă. Germanii „totuşi pretind a fi superiori tuturo 
minorităţilor din România”, dar –aşă cum reiese din documentele  emise de 
autorităţile locale şi centrale, cu deosebire din cele privind starea de spirit a 
populaţii, respectă legile „şi nu dau ocazie la incidente locale sau în masă 
faţă de populaţia românească”165. Ungurii, în schimb, sunt nemulţumiţi că 
Aradul şi judeţul Arad „nu a căzut sub stăpânire maghiară aşa cum au căzut 
celelalte judeţe din Nordul Transilvaniei”166. Cu toate acestea  maghiarii nu 
manifestă în mod făţiş „ură şi duşmănie faţă de statul român”, dar 
„sentimentele lor, după cum se ştei, sunt absolut antiromâneşti”167. Au luat 
proporţii în această perioadă (1940) acţiunile de emigrare ale evreilor, şi cu 
toate dificultăţile impuse de conjunctura internaţională „totuşi ea continuă, 
sperând într-un sprijin acordat de Marea Britanie şi aliaţii ei”168. 

Dar dincolo de toate aceste abuzuri, în Arad, ca şi în satele şi 
comunele judeţului a dominat o atmosferă de toleranţă, existând comunicare  
şi înţelegere.Aradul era din acest punct de vedere, ca şi al dezvoltării 
industriale şi culturale, un oraş model, într-un context intern şi internaţional 
deosebit. 

În această perioadă tulbure pentru istoria României, ca şi pentru 
istoria Aradului, pe fondul introducerii unei legislaţii antievreieşti după 
1938, la Arad în 1940  au fost îndepărtaţi elevii evrei din şcoli, iar 
studenţilor li s-a interzis accesul în şcolile superioare. S-au expropriat 
pământurile, inclusiv recoltele neculese, iar în conformitate cu legea din 17 
noiembrie 1940 s-a trecut şi la exproprierea proprietăţilor la sate. Câteva 
cifre extrase din Arhivele Prefecturii Judeţului Arad arată că au fost 
expropriate 206 clădiri, 208 moşii cu 14.000 hectare pământ arabil, 98 vii, 
16 mori, 3 fabrici de cherestea, 1 fabrică de spirt, 3 fabrici de ulei, 1 fabrică 
de postav şi peste 18.000 hectare de păduri.În oraşul Arad, mulţi evrei 
proprietari de magazine şi ateliere au fost forţaţi să le vândă la preţuri 
derizorii. În perioada anilor 1938-1940 s-au organizat mişcări antievreieşti, 
organizaţiile sioniste, cluburile sportive au fost interzise, trecându-se la 
arestări masive din rândurile evreilor169. 

La 1 septembrie 1940, în sala festivă a Academiei Teologice din 
Arad se adopta o moţiune prin care se subliniază nedreptatea actului de la 30 
august. Moţiunea a fost semnată de o serie de personalităţi ale oraşului 
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printre care menţionăm pe Andrei Magieru, episcop al Aradului şi dr. I. 
Ionescu, prefectul judeţului170. În ziua următoare are loc la Arad o mare 
adunare de protest, la care au participat 6000 de persoane, reprezentând 
toate categoriile sociale: muncitori de la Astra, CFR, Uzina Electrică, 
studenţi de la Facultatea de Medicină Veterinară şi chiar ţărani veniţi din 
judeţ. Participanţii străbat oraşul până în Piaţa Podgoria oprindu-se la 
Crucea Martirilor ridicată de Liga Antirevizionistă din Arad. Presa este şi ea 
prezentă cu articole în ziarul Ştirea şi alte publicaţii precum: Drapelul, 
Biserica şi Şcoala171. 

Ulterior, până la intrarea României în război la 22 iunie 1941, când 
se încheie de fapt perioada interbelică pentru noi românii, în judeţul şi 
oraşul Arad  au loc acţiuni de primire  şi găzduire a refugiaţilor veniţi din 
teritoriile cedate Ungariei. Pentru primirea lor, Crucea Roşie, filiala locală, 
organizează în Gara CFR Arad un depozit pentru aprovizionare, iar în 
vedeea cazării au fost amenajatre spaţii la Casa Învăţătorilor. 

Refugiaţii au fost bine primiţi de arădeni şi de autorităţile locale. 
Primăria a eliberat bonuri de masă pentru cantine, iar în oraş s-au adunat 
fonduri băneşti şi s-a trecut la plasarea în la locuri de muncă a persoanelor 
apte.Expulzaţii s-au organizat la rândul lor, astfel că la 12 octombrie 1940 se 
constituie „Asociaţia Românilor Expulzaţi din Ardeal”, cu sediul la Palatul 
Cultural din Arad, avându- ca preşedinte de onoare pe memorandistul  Aurel 
Biltiu, protopop Rus-Someş”172. 

Aradul a reprezentat în perioada interbelică, dincolo de centru 
industrial, de cultură şi civilizaţie de tip occidental, un model pentru 
Transilvania şi Banat, ca şi pentru cei de peste Carpaţi,  la graniţa de Vest a 
României. 
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Organizarea şi funcţionarea autorităţilor de supraveghere şi 
controlul trecerilor peste frontiera româno-ungară, parte 
integrantă procesului de consolidare a statului naţional 

unitar român în zona arădeană (1919-1920) 
 
 

Emil Arbonie 
 

 
Teritoriul şi populaţia fac parte din cadrul elementelor fundamentale 

ale statului. De aceea, supravegherea şi controlul trecerilor peste frontieră a 
persoanelor, bunurilor şi mijloacelor de transport constituie activităţi 
speciale, care privesc, în mod direct, siguranţa statului şi sunt încredinţate 
competenţei profesionale a instituţiilor specializate în astfel de acţiuni.  

Intrarea României în Uniunea Europeană a dat noi valenţe unor 
astfel de activităţi. Ele reflectă interese globale, pentru realizarea cărora ţara 
noastră face eforturi deosebite.  

Printre altele, noua poziţie a statului român, în care, parţial, unele 
frontiere au devenit frontiere europene interne, iar altele, au un caracter 
extern acestor interese globale, a dat şi o valoare istorică acestor activităţi 
speciale, ceea ce impune şi cunoaşterea lor publică. Cu atât mai mult, cu cât, 
de-a lungul timpului, supravegherea şi controlul trecerilor peste frontieră au 
implicat, pe lângă interesele politice, şi problemele cu  caracter fiscal şi 
economic, care păreau, atunci, prioritare.  

 Evoluţia istorică a activităţii de supraveghere şi control a trecerii 
peste frontierele române prezintă aspecte complexe, şi diferite. Ele au fost 
generate de poziţia României în sistemul global, de interesele regimurilor 
politice române şi internaţionale, precum şi de materializarea relaţiilor 
transfrontaliere cu ţările vecine. 

După realizarea Marii Uniri, la 1 Decembrie 1918, a fost deschisă 
calea consolidării statului naţional unitar român, un proces multilateral şi 
îndelungat, cariat de către statele revizioniste, puternic nemulţumite de 
consecinţele sfârşitului Primului Război Mondial, mai ales de noua hartă 
geo-politică a Europei.  

După Marea Unire, relaţiile româno-ungare s-au acutizat, 
complicându-se, de la campania militară, generată de agresiunea ungară, din 
16 aprilie 1919, până la retragerea armatei române în interiorul României 
Mari.    



 434

Reuşindu-se, în mare măsură, stabilizarea politică internă a Ungariei, 
printr-un ordin al Marelui Cartier General Român, din 1 februarie 1920, s-a 
dispus evacuarea armatei române din zona situată la Est de râul Tisa şi 
cantonarea acesteia în interiorul frontierei române. Operaţiunea de retragere 
a armatei române de la Tisa fusese precedată de delimitarea viitoarei 
frontiere română-ungare, hotărâtă de Consiliul Suprem de la Paris, în baza 
propunerilor făcute de Comisia pentru Studiul Chestiunilor Teritoriale 
referitoare la România, compusă din experţii internaţionali americani, 
englezi şi francezi, dar fără consultarea celor două state interesate1. Harta-
schiţă cu limitele frontierei, precum şi un extras al procesului-verbal prin 
care fusese stabilită viitoarea frontieră, au fost comunicate, la 11 iunie 1919, 
de către George Clemanceau delegaţilor români Ion I. C. Brătianu şi 
Alexandru Vaida-Voevod, ambele documente fiind acceptate2.  

În baza ordinului Marelui Cartier General Român, Comandamentul 
Trupelor din Transilvania a emis, la 16 februarie 1920, Ordinul de operaţii 
nr. 35, prin care s-au materializat dispoziţiile practice privind etapele 
retragerii armatei române din Ungaria, precum şi a unităţilor şi forţelor de 
menţinere a ordinei publice (jandarmi, poliţie, siguranţă şi grăniceri), în 
interiorul graniţelor române, acţiune care a fost finalizată la data de 25 
martie 19203.  

Pentru stabilirea măsurilor de localizare a acestor unităţi militare şi a 
efectivelor instituţiilor de ordine şi siguranţă publică, s-a realizat o 
colaborare fructuoasă între autorităţile militare şi cele ale administraţiilor 
centrale şi locale. A fost constituită o Comisie pentru fixarea frontierei, 
formată din reprezentanţii Consiliului Dirigent, Comandamentului Trupelor 
din Transilvania şi Corpului Grănicerilor.  

În perioada Primului Război Mondial, Corpul Grănicerilor, aflat în 
structura Ministerului de Război, a avut în subordine poliţiile de frontieră 
române. În timpul campaniei militare din Ungaria, în perioada 1919-1920, 
au fost înfiinţate două unităţi de grăniceri, ale căror subunităţi au fost 
subordonate marilor unităţi militare ale armatei române, urmând să asigure 

                                                
1 Lucian Leuştean, România, Ungaria şi Tratatul de la Trianon, Editura Polirom, Iaşi, 
2002, p. 53 şi urm. 
2 Al. Vaida-Voevod, Memorii, Ediţia a II-a îngrijită, note şi comentarii de Al. Şerban, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006, vol. III, p. 39.  
3 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. 
Campania armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, pp. 
321-325. 
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paza viitoarei frontiere a României Maria, a cărei lungime crescuse cu peste 
400 km4.  

Marele corifeu al Unirii, avocatul arădean dr. Ioan Suciu, membru al 
Consiliului Dirigent, a fost numit delegat în cadrul acestei Comisii de fixare 
a frontierei, fiind însărcinat cu răspunderea politică pentru lucrările ce 
urmau să se desfăşoare în acest sens5. Pentru realizarea urgentă şi cu succes 
a acestei operaţiuni, prefecţii judeţelor limitrofe frontierei româno-ungare: 
Timiş-Torontal, Arad, Bihor, Sălaj şi Satu Mare au fost numiţi subdelegaţi 
în cadrul acestei comisii, având o competenţă limitată pentru rezolvarea 
problemelor de interes local, corespunzătoare circumscripţiilor teritorial-
administrative în care fuseseră numiţi, în calitate de reprezentanţi ai puterii 
statului naţional unitar român. Între alte atribuţii, ei erau datori să facă 
propuneri referitoare la fixarea viitoarelor puncte de control pentru trecerea 
frontierei, în funcţie de specificul căilor de comunicaţii, precum şi pentru 
încadrarea personalului necesar bunei funcţionări a acestor instituţii ale 
statului.  

Concretizarea activităţii acestei comisii s-a materializat în stabilirea 
unui număr de 26 puncte de control al traficului de călători şi mijloace de 
transport, de-a lungul graniţelor transilvănene, în zonele sud-vestice, vestice 
şi nord vestice ale României Mari, pe frontierele româno-jugoslavă, 
româno-ungară şi româno-cehoslovacă6. Toate punctele de frontieră au fost 
fixate pe căile de comunicaţii portuare, feroviare şi rutiere, ţinându-se seama 
de interesele naţionale, dar, mai ales, internaţionale.  

În cadrul punctelor de frontieră destinate controlului traficului de 
călători şi mijloace de transport, au funcţionat poliţii de frontieră şi oficii 
vamale, fiecare organizate în conformitate cu dispoziţiile legilor speciale din 
Vechiul Regat, a căror aplicare s-a extins şi în teritoriile unite, imediat după 
Marea Unire.  

Poliţiile de frontieră au fost subordonate Subinspectoratului General 
de Siguranţă din Transilvania, cu sediul la Cluj, condus de Eugen Bianu, 
una din cele mai mari personalităţi ale sistemului românesc de poliţie şi 

                                                
4 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei 
de frontieră, Editura Scaiul, Bucureşti, 2003, p. 234 şi urm. 
5 Cf. Procesului-verbal al Consiliului Dirigent nr. 232 din 5 februarie 1920, A. N. Arad, 
fond personal Ioan Suciu, dosar nr. 4, p. 2.857.  
6 Emil Arbonie, „Consolidarea structurilor de ordine şi siguranţă publică ale statului 
naţional unitar român în judeţele transilvănene (1918-1924)”, în: Pe drumul Marii Uniri 
(coord. Vasile Popeangă, Emil Arbonie), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008, pp. 
263-264. 
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siguranţă, inclusiv pentru siguranţa Casei Regale7. El a realizat şi 
întreţinerea unor relaţii poliţieneşti internaţionale benefice, atât intereselor 
globale, cât şi celor ale statului naţional unitar român8.  

După retragerea armatei române în interiorul frontierelor României 
Mari, pe plan local, exercitarea supravegherii şi coordonării activităţilor 
poliţiilor de frontieră a fost transferată şefilor serviciilor speciale de 
siguranţă ale judeţelor pe a căror circumscripţii teritoriale funcţionau aceste 
instituţii. În ceea ce priveşte control asupra activităţii poliţiilor de frontieră, 
acesta a fost exercitat, atât de către Subinspectoratul General de Siguranţă 
din Transilvania, cât şi de către prefecturile regionale de poliţie9. După 
încetarea funcţionării prefecturilor regionale de poliţie şi crearea 
inspectoratelor regionale de poliţie, în anul 1923, pe lângă celelalte atribuţii, 
acestea au preluat şi sarcinile de inspecţie ale localurilor, activităţii şi 
personalului poliţiilor de frontieră. Urmare a instituirii stării de asediu în 
zonele de frontieră române – consecinţă a acerbelor demersuri revizioniste 
ale unor state vecine, armata română şi-a menţinut, în continuare, unele 
atribuţii privind ordinea şi siguranţa publică în zonele de frontieră, inclusiv 
cercetarea şi urmărirea penală în cazul trecerilor frauduloase a frontierei, 
atribuţie ce revenea parchetelor şi instanţelor judecătoreşti militare.  

Finalizarea deciziilor referitoare la organizarea, atribuţiile şi 
funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei româno-ungare 
s-au realizat, în mod practic, după desfiinţarea Consiliului Dirigent, 
semnarea Tratatului de Pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria, la 
Trianon, în 4 iunie 1920, şi în timpul funcţionării Comisiei mixte pentru 
delimitarea şi demarcarea frontierei10, liberalizarea călătoriilor în străinătate, 
facilitate ca urmare a ridicării sau reducerii controlului militar11, stabilirea 

                                                
7 Vezi Eugen Bianu, Ordinea obştească. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească, 
Bucureşti, 1938.  
8 Ion Suceavă, Un om pentru istoria poliţiei: dr. Eugen Bianu, Bucureşti, 2009,  445 p. 
9 Conducerea Prefecturii Regionale de Poliţie Timişoara a fost încredinţată fostului 
procuror militar Valeriu Lepşa, fost comandant al Gărzii Naţionale Române din Sibiu. 
10 În conformitate cu prevederile art. 46 al Tratatului de Pace, în termen de 15 zile de la 
semnarea acestuia, s-a constituit o comisie formată din şapte membrii, din care cinci numiţi 
de către Principalele Puteri Aliate şi Asociate, iar ceilalţi doi de către părţile interesate, 
România şi Ungaria. Delegat din partea guvernului român a fost colonelul Dumitrescu S. 
Constantin, avansat ulterior la gradul de general (Emil Arbonie, „Unele aspecte privind 
lucrările de delimitare şi demarcare a frontierei de stat a României în judeţul Arad, în 
perioada anilor 1922-1923”, în: Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, seria A, nr. 
7/1997, p. 167 şi urm.). 
11 Idem, Călătoriile românilor. Realităţi transilvănene (1918-1948), „Vasile Goldiş” 
University Press, Arad, 2009. 
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condiţiilor pentru trecerea frontierei a proprietarilor de terenuri limitrofe şi a 
locuitorilor din zonele de frontieră12, unificarea şi uniformizarea serviciilor 
de ordine şi siguranţă publică transilvănene13. 

La 28 februarie 1920, Ioan Suciu a comunicat Prefecturii Judeţului 
Arad linia frontierei sale cu Ungaria, iar la 11 martie a solicitat numirea 
urgentă a funcţionarilor necesari organizării punctelor de control pentru 
trecerea frontierei. Prefectul Iustin Marşieu, în colaborare fructuoasă cu Ilie 
Rău - fost şef al Circumscripţiei de Siguranţă Arad-Cenad şi şef al 
Serviciului Special de Siguranţă Arad, împreună cu Constantin Dumitrescu, 
şeful Vămii Arad, a făcut demersuri pentru  fixarea unui număr de patru 
puncte de control pentru trecerea frontierei, la Nădlac, Pecica, Curtici şi 
Otlaca (Grăniceri).  

Organizarea şi funcţionarea acestora s-au realizat prin modalităţi 
diferite, generate de specificul căilor de comunicaţii şi stabilirea acordurilor 
româno-ungare în acest sens, prin intermediul Comisiei mixte pentru 
delimitarea şi demarcarea frontierei. Particularităţi speciale au prezentat 
punctele de trecere a frontierei pe căile feroviare. Ele au fost generate de 
interesele internaţionale, care urmăreau reducerea formalităţilor de trecere a 
frontierei a trenurilor de călători şi mărfuri, în condiţiile plăţii unor taxe 
uniforme, precum şi de formalităţile îndelungate necesare cumpărării liniilor 
de cale ferată, de către statul român, de la proprietarii internaţionali de 
acţiuni ai diverselor şi multiplelor societăţi străine. După trecerea reţelelor 
de cale ferată în proprietatea statului român14, în dorinţa de a urgenta traficul 
internaţional reciproc de cale ferată şi pentru înlesnirea formalităţilor de 
frontieră, pe lângă convenţiile internaţionale15, România a încheiat cu 
Ungaria convenţii relative la organizarea şi funcţionarea gărilor de frontieră. 

                                                
12 Idem, „Traficul de frontieră local în judeţul Arad (1920-1949)”, în: Ziridava, nr. XXIV, 
Arad, 2005, pp. 263-290.  
13 Idem, Eugeniu Criste, Ordinea şi siguranţa publică arădeană (1919-1929). Structuri 
instituţionale şi personal, Editura Concordia, Arad, 2011. 
14 Convenţia cu Ungaria pentru răscumpărarea acţiunilor de căi ferate ferate (Monitorul 
Oficial nr. 72 din 28 martie 1926, în continuare: M. O.); Convenţia cu C-nie belge de 
chemens de fer et d'entreprises din Bruxelles pentru cumpărarea de căi ferate (ibidem, nr. 
22 din 30 ianuarie 1927); Convenţie între statul român şi Societatea Austro-Ungară de căi 
ferate (ibidem, nr. 75 din 31 martie 1927); Convenţie cu Societatea Arad-Cenad pentru căi 
ferate (ibidem, nr. 87 din 10 aprilie 1927); Convenţie cu societăţile ungare pentru stingerea 
procesului referitor la căi ferate (ibidem, nr. 94 din 20 aprilie 1932), etc. 
15 Convenţia asupra regimului internaţional al căilor ferate (ibidem, nr. 9 din 13 ianuarie 
1926); Convenţia internaţională pentru transportul pe căile ferate (ibidem, nr. 158 din 20 
iulie 1928); Convenţia internaţională pentru transport de mărfuri, călători şi bagaje pe 
căile ferate (ibidem, nr. 59 din 12 martie 1937), etc. 
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În această situaţie s-au situat gările de frontieră Pecica-Battonya16 şi Curtici-
Lököshaza17.  

Recunoaşterea internaţională a Marii Uniri s-a materializat prin 
Tratatul de Pace cu Ungaria, semnat la Trianon, în 4 iunie 192018. Analizând 
rapoartele experţilor americani, britanici, francezi şi italieni, Consiliul 
Suprem al Conferinţei de Pace de la Paris a stabilit, pe lângă alte aspecte, şi 
linia de frontieră dintre România şi Ungaria, ţinând seama de interesele mai 
mult sau mai puţin favorabile României, în pofida calităţii acesteia de ţară 
aliată19. În unele zone, noua frontieră a României era mai mică decât cea 
promisă de aliaţi, în anul 1916. 
 Delimitarea şi demarcarea frontierei româno-ungare a fost o acţiune 
complexă şi îndelungată, realizată în perioada anilor 1920-1925, de către o 
Comisie de delimitare, formată din reprezentanţii Franţei, Marii Britanii, 
Italiei, Japoniei, Statelor Unite, României şi Ungariei, cu un specific aparte 
în judeţul Arad. Aceste particularităţi au fost imprimate de numărul mare al 
căilor de comunicaţii şi al proprietăţilor aparţinătoare comunelor politice, 
tăiate de linia de frontieră20. 

 
I. Poliţiile de frontieră 
Poliţiile de frontieră au fost instituţii specializate în controlul 

documentelor de călătorie ale cetăţenilor români şi străini, precum şi în 
supravegherea lor informativă. Supravegherea informativă a fost extinsă 
asupra întregii zone de frontieră din circumscripţia de competenţă a 
poliţiilor de frontieră.  

Cadrul legal al activităţii comisariatelor şi detaşamentelor poliţiei de 
frontieră, în perioada 1920-1948, l-a constituit Regulamentul asupra 
serviciului de poliţie la punctele de frontieră, porturi şi gări, din 1 aprilie 

                                                
16 Convenţia din 28 septembrie 1932 (ibidem, nr. 84 din 9 aprilie 1933, pp. 2379-2391); 
Convenţia din 19 octombrie 1939 (ibidem, nr. 32 din 8 februarie 1940, pp.527-536). 
17 Ibidem; Convenţia privind organizarea serviciului de frontieră în staţia comună Curtici 
din 22 martie 1960 (nepublicată). 
18 Lucian Leuştean, România, Ungaria şi Tratatul de la Trianon (1918-1920), Editura 
Polirom, Iaşi-Bucureşti, 2002.  
19 „Discuţii în Consiliul Suprem privind graniţa de vest a României”, în: Istoria României. 
Transilvania (1867-1947),vol. II, Editura „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1999, pp. 806-
811. 
20 Emil Arbonie, „Unele aspecte privind lucrările de delimitare şi demarcare a frontierei de 
stat a României în judeţul Arad, în perioada anilor 1922-1923”, în: Studia Universitatis 
„Vasile Goldiş”, seria A. nr. 7, Arad, 1997, pp. 167-172. 
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190421, a cărui aplicare a înlocuit fostul cadru legal al poliţiilor de frontieră 
ungure, stabilit în anul 1903, odată cu legea paşapoartelor. 

Personalul poliţiilor de frontieră române era format din ofiţerii şi 
agenţii permanenţi şi speciali de poliţie. În punctele de trecere a frontierei, 
neîncadrate cu astfel de personal permanent şi special, atribuţiile poliţieneşti 
de frontieră erau îndeplinite de către agenţii vamali, pe lângă sarcinile lor 
profesionale, în calitatea lor de agenţi auxiliari de poliţie, aşa cum prevedea 
legea de organizare a poliţiei generale a statului. 

În anul 1920, poliţii de frontieră au fost organizate şi au funcţionat în 
punctele Curtici, Grăniceri (Otlaca), Nădlac (Lacul-Mare) şi Pecica, iar 
ulterior, la Turnu şi Aeroport-Arad, însă nu au funcţionat în permanenţă.  

Până în februarie 1946, poliţiile de frontieră au fost subordonate 
Siguranţei Statului, apoi au fost trecute în structura Poliţiei Administrative. 
Din anul 1948, după înfiinţarea Securităţii Poporului, în unele puncte de 
frontieră au fost înfiinţate servicii speciale de securitate, prin transformarea 
vechilor poliţii de frontieră. Din anul 1949, după desfiinţarea Poliţiei 
Române şi înfiinţarea Miliţiei Poporului, punctele de frontieră au trecut în 
subordinea Comandamentului Trupelor de Grăniceri din Ministerul 
Afacerilor Interne. În cadrul acestui comandament a fost înfiinţat un Sector 
pentru Controlul Trecerii Frontierei, cu activitate permanentă, zi şi noapte, 
care direcţiona modul de rezolvare a litigiilor de trafic constatate la punctele 
de control pentru trecerea frontierei. 

În timpul ocupaţiei sovietice (1944-1957), numărul călătorilor care 
treceau frontiera româno-ungară a scăzut drastic. Urmare a acordului dintre 
partidele comuniste român şi ungar, referitor la compensarea proprietăţilor 
transfrontaliere, materializat în perioada 1949-1950, majoritatea punctelor 
de control pentru trecerea frontierei au rămas fără obiect de activitate, fiind 
desfiinţate, începând cu anul 1951. Astfel, în Regiunea Arad au rămas în 
funcţie numai punctele Aeroport-Arad şi Curtici. Singurul punct rutier 
pentru trecerea frontierei de Vest a rămas punctul Borş (Regiunea Oradea). 

Depărtarea României faţă de unele obiective ale Tratatului de la 
Varşovia22 şi apropierea faţă de statele din Europa, Asia şi Africa, care 
aveau alte regimuri politice, a dezvoltat numărul trecerilor peste frontieră. În 
anul 1967 a fost reînfiinţat Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei 
Nădlac, Vărşand, în anul 1970, iar Turnu, în anul 1993. 

                                                
21 M. O., nr. 1 din 1 aprilie 1904. 
22 Pentru unele detalii, vezi Larry L. Watts, Fereşte-mă Doamne de prieteni, traducere 
Cornelia Diaconescu, Editura RAO, Bucureşti, 2011, 795 p.; Idem, Cei dintâi vor fi cei din 
urmă, Editura RAO, Bucureşti, 2013, 700 p. 
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În perioada 1960-1964, Comandamentul Trupelor de Grăniceri a fost 
trecut în subordinea Ministerului Forţelor Armate, după care a revenit 
structura Ministerului Afacerilor Interne23. Punctele de control pentru 
trecerea frontierei au fost organizate, în continuare, în colaborare cu 
Ministerele Forţelor Armate, Comerţului Exterior, Căilor Ferate, 
Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene, Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi 
Consiliul Superior al Agriculturii24.  

Începând cu anul 1975, Direcţia pentru Paşapoarte, Evidenţa 
Străinilor şi Controlul Trecerii Frontierei a fost trecută în subordinea 
Securităţii, până la desfiinţarea acesteia, la sfârşitul anului 198925. 

 
I.1. Poliţia de Frontieră Curtici26 
 

 
Personalul gării Curtici în anul 1921 

                                                
23 Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 311 din 30 mai 1964 
24 Ibidem, nr. 800 din 13 aprilie 1967; Ibidem, nr. 602 din 24 mai 1971 [Buletinul Oficial 
nr. 67 din 2 iunie 1971. Anexele nr. 1 (Reguli privitoare la efectuarea controlului pentru 
trecerea frontierei) şi nr. 2 (Reguli privind modul de rezolvare a litigiilor de trafic la 
punctele de control) nu au fost date publicităţii)].  
25 Vezi Aurel I. Rogojan, Fereastra Serviciilor Secrete: România în jocul strategiilor 
globale, Editura Compania, Bucureşti, 2011, 570 p. 
26 Primele menţiuni documentare asupra localităţii datează din anul 1332. Conform 
recensământului din decembrie 1920, populaţia comunei Curtici, din plasa Arad, însuma 
8.986 locuitori, din care: 6.566 români, 1.997 unguri, 287 germani, 91 evrei şi 43 de alte 
etnii.  
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La înfiinţare, în anul 1920, numărul personalului Poliţiei de 
Frontieră Curtici a fost format din doi ofiţeri de poliţie, doi agenţi de 
siguranţă, un translator, doi sergenţi de oraş şi un camerier. Cu timpul, 
datorită creşterii traficului de călători, numărul personalului a crescut, iar 
Legea de organizare poliţienească din anul 1929 a stabilit ca personal al 
Comisariatului Poliţiei de Frontieră Curtici, un număr de 19 ofiţeri şi agenţi 
de poliţie, funcţionari administrativi şi de oameni de serviciu. În anul 1946, 
personalul Comisariatului de Poliţie Curtici-Frontieră includea cinci ofiţeri 
şi şase agenţi de poliţie, opt gardieni publici şi un funcţionar administrativ. 
În general, acesta a fost numărul personalului acestei poliţii de frontieră, 
transformată din anul 1949 în Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei 
Curtici (P.C.T.F. Curtici), până în primăvara anului 1990.  

 

 
 

Gardienii publici în uniformă de ceremonie (1932) 
 

După Cel de al Doilea Război Mondial, personalul poliţiei de 
frontieră a fost format din cadre transferate din structurile armelor 
Jandarmerie, Poliţie, Siguranţă, Securitate, Miliţie, Grăniceri şi Penitenciare. 
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Personal al Poliţiei de Frontieră Curtici în perioada interbelică 
 

Conducerea acestei poliţii a fost 
încredinţată, de-a lungul timpului, comisarilor Iosif 
Vulpe, Popescu T. Ioan, Virgil Marinescu, dr. 
Eugen Crâsnic, Thira Dumitru, Paşca Octavian,  
Adamovici Petre şi ofiţerilor de grăniceri sau 
securitate: locotenenţii Poienaru Ion (ianuarie 
1952)27, Vâţă Petre (august 1952)28, Dumitru 
(decembrie 1952)29. Colonelul Socaciu Ovidiu, fost 
ofiţer de grăniceri, a fost comandantul punctului de 

frontieră, în perioada 1954-1982, iar de la această dată, până în ianuarie 
1990, atribuţiile acestea au fost preluate de către lt. col. Matica Ioan, fost 
ofiţer de contrainformaţii, responsabil de această activitate în judeţele Arad, 
Hunedoara şi Alba. 

În perioada noiembrie 1940-septembrie 1944, în punctul de frontieră 
Curtici a funcţionat şi o autoritate militară germană, însărcinată cu controlul 
militarilor germani şi al trenurilor de marfă care transportau material militar 
german, fiind asistată de ofiţeri ai armatei române şi poliţişti de frontieră. 

                                                
27 A. N. Arad, fond Vama Curtici, dosar nr. 2/1952, f. 13. 
28 Ibidem, f. 135. 
29 Ibidem, dosar nr. 4/1952, f. 84. 
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Poliţia de Frontieră Curtici şi-a întrerupt activitatea din 13 
septembrie 1944, urmare a ofensivei armatei germano-ungare. Din 23 
septembrie 1944, până în vara anului 1945, atribuţiile controlului de 
frontieră au fost efectuate numai de autorităţile militare sovietice. Urmare a 
abuzurilor comise de ostaşii sovietici, la începutul anului 1946 a desfăşurat 
activităţi de control asupra acestora, precum şi a călătorilor români care 
treceau frontiera, o echipă militară sovietică, sub comanda unui ofiţer, fiind 
îndrumaţi de reprezentantul Comisiei Aliate de Control din judeţul Arad, 
până în septembrie 1947, când această comisie şi-a încetat activitatea. 

Perioada 1961-1994 a constituit timpul funcţionării Punctului comun 
româno-ungar Curtici de Control pentru Trecerea Frontierei de stat, în baza 
Convenţiei româno-ungare privind organizarea serviciului de frontieră în 
staţia comună Curtici, semnată la Bucureşti, la 22 martie 196030. După o 
perioadă de 34 de ani şi jumătate, la 31 octombrie 1994, poliţia de frontieră 
ungară s-a retras în staţia Lököshaza, îndeplinind acolo formalităţile de 
control pentru trecerea frontierei. În staţia Curtici au rămas numai 
autorităţile ungare vamale şi de cale ferată, cu atribuţiuni de control la 
trenurile de marfă. 

 
I.2. Poliţia de Frontieră Grăniceri31 
Localitatea Grăniceri era situată pe calea ferată aparţinând societăţii 

„Căile Ferate Unite Arad-Cenad”, pe ruta Arad-Sântana-Nădab – 
Ketegyhaza-Mezohegyes, precum şi pe şoseaua care lega localităţile Nădab-
Elek. În martie 1920 s-a înfiinţat Punctul de control, deschis numai 
traficului rutier de călători şi proprietari de terenuri limitrofe frontierei. 
Traficul feroviar a fost suspendat, apoi închis definitiv, autorităţile 
administrative arădene considerând mult mai necesară construirea unei căi 
ferate între localităţile Nădab şi Salonta, pentru a se stabili legătura directă 
cu Oradea. Linia de cale ferată dezafectată a fost ridicată în anul 1936 de pe 
teritoriul statului român, pe distanţa gara Grăniceri – frontiera româno-
ungară. 

Comisarii-ajutori Ilieş Gavrilă, Manda Vasile, Traian Ioan şi Volintir 
Petru au condus această poliţie, în perioada de început a activităţii. În anul 
1923 Poliţia punctului Otlaca era condusă de comisarul Puta Ion, ajutat de 

                                                
30 Nu a fost dată publicităţii. 
31 Prima menţiune documentară asupra acestei localităţi datează din anul 1394. Conform 
recensământului din decembrie 1920, populaţia comunei Otlaca, din plasa Chişineu, însuma 
3.429 locuitori, din care: 3.040 români, 342 germani, 25 unguri, 16 evrei şi 6 aparţinând 
altor etnii. 
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subcomisarul Pocol Ioan şi translatorul Rusu Iacob32. Un post de subcomisar 
era neîncadrat. 

În anul 1939 traficul de călători a fost închis, fiind permisă trecerea 
frontierei numai celor 19 proprietari de terenuri limitrofe, cuprinse între 
peste 10 jugăre cadastrale şi 1.375 stânjeni pătraţi. 

În timpul Celui de al Doilea Război Mondial Poliţia de Frontieră 
Grăniceri a fost desfiinţată, atribuţiile poliţieneşti fiind îndeplinite de 
girantele Sucursalei Vamale Grăniceri, până în anul 1949, când a fost pusă 
în aplicare o nouă reorganizare a sistemului vamal. 

 
I.3. Poliţia de Frontieră Pecica33 

În anul 1921-1922 Poliţia Gării 
Pecica era condusă de comisarul Chiteală 
Mihail, mutat de la Poliţia de Frontieră 
Nădlac, iar din anul 1923, de comisarul 
Grozescu Cornel, ajutat de subcomisarii 
Boica Dumitru şi Mihail Grigore34. 

Cu data de 1 aprilie 1924, instituţia 
de poliţie Pecica a fost transformată în 
Brigada Specială de Siguranţă Pecica, cu 
reşedinţa în comuna Pecica Maghiară 
(Rovine)35, iar după cumpărarea liniei de 

cale ferată Arad-Cenad, această brigadă a fost transformată în detaşament al 
poliţiei de frontieră, care a funcţionat până în timpul Celui de al Doilea 
Război Mondial. După ocupaţia sovietică, traficul de călători a fost 
suspendat. Din anul 1948-1949 a început ridicarea căii ferate Gara Pecica -  
frontiera româno-ungară.   

 
 

                                                
32 Anuarul funcţionarilor Ministerului de Interne în anul 1923, p. 125. 
33 Din anul 1950 comuna a reunit vechile localităţi Pecica Română şi Pecica Magiară 
(Rovine). Primele menţiuni documentare referitoare la aceste localităţi datează din anul 
1329. Conform recensământului din decembrie 1920, Pecica Română însuma 9.440 
locuitori, din care: 6.679 români, 2.115 unguri, 74 evrei, 52 germani şi 552 de alte etnii, iar 
Pecica Maghiară avea 8.100 locuitori, din care: 7.427 unguri, 464 români, 150 evrei, 39 
germani şi 30 de alte etnii. 
34 Anuarul funcţionarilor Ministerului de Interne în anul 1923, p. 125. 
35 A. N. Arad, fond Prefectura Judeţului Arad. Actele subprefectului, dosar nr. 95/1924, f. 
1. 
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I.4. Poliţia de Frontieră Nădlac36 
În mod practic, Poliţia de Frontieră Nădlac, a fost organizată şi a 

început să funcţioneze în luna martie 1920, prin delegarea comisarului 
Mihail Chiteală în funcţia de şef al acestui organ de poliţie specială37. 
Personalul Detaşamentului de Poliţie Nădlac-Frontieră era format din 1-2 
ofiţeri  şi 3 genţi de poliţie, împreună cu patru gardieni publici. În iunie 
1921 erau ocupate posturile de către comisarul cl. I Mihail Chiteală, 
subcomisarii cl. I Thira Dumitru şi Hui Cornel, ambii funcţionând din 
noiembrie 1920, agentul special de siguranţă cl. I Filip I. Iorgu şi sergenţii 
de oraş Diroacă Toma şi Medrea Toma. Vasile Lupescu constatase că erau 
neîncadrate posturile de translator şi camerier, ceea ce înseamnă că, din 
octombrie 1920, până în iunie 1921, fusese redus şi numărului sergenţilor de 
oraş, care aveau numai atribuţiuni de pază şi supraveghere a punctului de 
frontieră38.  

În anul 1923 Poliţia punctului Lacul Mare era condusă de comisarul 
Popovici Alexandru, ajutat de subcomisarii Morariu Traian şi Thira 
Dumitru39.  

Poliţia de Frontieră Nădlac a fost desfiinţată în anul 1949.  
 
I.5. Poliţia de Frontieră Turnu40 
Poliţia de Frontieră Turnu a funcţionat numai în perioada 1929-

1944, prin detaşarea personalului necesar, de la Chestura Poliţiei 
Municipiului Arad. Traficul de călători a fost foarte slab, astfel încât, de 
obicei, aici era detaşat numai un comisar-ajutor. În timpul lipsei acestuia, 
atribuţiile erau îndeplinite de girantele Sucursalei Vamale Turnu. După Cel 

                                                
36 Primele menţiuni documentare datează din anul 1192 (Alexandru Roz, Kovách Gėza, 
Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Editura Universităţii „Vasile Goldiş” 
Arad, 1997, p. 173.). Conform recensământului din decembrie 1920, populaţia însuma 
13.988 locuitori, din care: 8.362 slovaci, 4.856 români, 544 unguri, 154 evrei şi 68 germani. 
Recensământul din anul 1941 consemna o populaţie de 12.285 locuitori, din care 8.269 
slovaci, 3560 români, diferenţa de 446 având alte etnii. 
37 Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Inspectoratul Regional de Poliţie 
Timişoara, dosar nr. 25, f. 124 (în continuare A. N. Timiş).. 
38 Ibidem. 
39 Anuarul funcţionarilor Ministerului de Interne în anul 1923, p. 124. 
40 Prima menţiune documentară asupra acestei localităţi datează din anul 1332-1335. 
Conform recensământului din decembrie 1920, populaţia comunei Tornea, din plasa Pecica, 
însuma 2.265 locuitori, din care : 1.348 unguri, 639 români, 12 germani, 4 evrei şi 262 
aparţinând altor etnii. 
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de al Doilea Război Mondial, traficul de călători a fost suspendat, trecerile 
fiind autorizate numai proprietarilor limitrofi. 

 
I.6. Poliţia de Frontieră Aeroportul Arad 
În anul 1931 Aeroportul Arad a fost internaţionalizat. Călătorii din 

traficul internaţional aerian, pe liniile Bucureşti-Băneasa – Belgrad şi 
Bucureşti-Băneasa – Budapesta – Viena, erau controlaţi, la ieşirea şi intrarea 
în ţară, de către personalul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Arad. Pe lângă 
evidenţa călătorilor, pe sensuri de trafic şi cetăţenii, poliţia de frontieră ţinea 
evidenţa piloţilor şi a întregului personal navigant. Lunar sau săptămânal, 
sintezele traficului de călători erau raportate Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei 
Generale din Bucureşti şi Chesturii Poliţiei Municipiului Arad. De la aceste 
instituţii, precum şi de la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara se 
primeau semnalări referitoare la interzicerea ieşirii sau intrării în ţară a 
anumitor persoane, reţinerea persoanelor pentru cercetări şi urmăriri penale 
ori pentru executarea pedepselor hotărâte de instanţele judecătoreşti, civile 
sau militare, descoperirea probelor materiale în cazul suspiciunilor de 
activităţi îndreptate în contra siguranţei publice, verificarea unor informaţii 
şi raportarea rezultatului, etc. 

 

    
 

În perioada Celui de al Doilea Război Mondial, traficul de călători a 
scăzut, circulând numai persoane aparţinând statelor aliate, cu activităţi 
informative, sub acoperire diplomatică, consulară şi jurnalistică. Din 
septembrie 1944, traficul de călători a fost suspendat, fiind reluat numai în 
anul 1946, pentru linia aeriană Bucureşti-Băneasa – Budapesta – Praga – 
Berlin. Călătorii erau funcţionari ai statului şi, în cele mai multe cazuri, 
grupuri de sportivi care participau la diverse concursuri în străinătate. 
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II. Oficiile vamale 
Sarcina oficiilor vamale a constat în promovarea intereselor fiscale şi 

economice ale statului naţional unitar român, prin aplicarea dispoziţiilor 
cuprinse în tarifele vamale pentru importul, exportul sau tranzitul de 
mărfuri. Pentru aplicarea acestor dispoziţii autorităţile vamale efectuau 
controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport care treceau 
frontiera prin punctele de control deschise traficului internaţional de călători 
şi mărfuri.  

Pentru contracararea trecerilor de bunuri peste frontieră, prin alte 
locuri decât cele destinate controlului, statul român a încredinţat operaţiunea 
de pază şi supraveghere a întregii frontiere, din punct de vedere vamal, 
Corpului Grănicerilor. În acest sens, Corpul Grănicerilor era subordonat 
Ministerului Finanţelor, instituţie a administraţiei centrale a statului, din 
care făcea parte şi Direcţiunea Vămilor, împreună cu birourile vamale 
exterioare. 

După realizarea Marii Uniri, a început procesul de desfiinţare a 
punctelor de frontieră dintre Vechiul Regat şi teritoriile alipite, continuat cu 
înfiinţarea, provizorie, a noi puncte de frontieră, până la recunoaşterea 
internaţională a hotărârilor luate de românii din Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania, în acest sens.  

Primul oficiu vamal românesc, în judeţul Arad, a fost înfiinţat în 
vara anului 1919. După retragerea armatei române în interiorul frontierei 
româno-ungare, provizoratul funcţionării oficiilor vamale româneşti din 
stânga râului Tisa a încetat, fiind înfiinţate birouri vamale în punctele de 
frontieră de pe căile de comunicaţii feroviare şi rutiere, deschise traficului 
internaţional de călători.  

Urmare a obiectului lor de activitate, aceste birouri vamale   au fost 
înscrise în circumscripţia financiară, judeţeană sau regională, în funcţie de 
cerinţele impuse de necesităţile economice ale statului. Datorită numărului 
mare de oficii vamale, în judeţul Arad a funcţionat, până la sfârşitul anului 
1951, un Inspectorat Vamal, condus de inspectori financiari, însărcinaţi cu 
controlul şi îndrumarea activităţii vamale. Începând cu anul 1952, fostele 
atribuţii ale inspectoratelor regionale vamale au fost trecute în sarcina 
vămilor.  

Realităţile economice au impus, de-a lungul timpului, desfiinţarea 
unor birouri vamale independente şi transformarea lor sucursale vamale, 
subordonate diferitelor birouri vamale. 

Promovând interesele fiscale şi economice ale statului, oficiile 
vamale au fost împuternicite să efectueze şi controlul trecerilor peste 
frontieră a proprietarilor terenurilor întretăiate de linia de frontieră, sau 
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situate dincolo de acesta, până la o adâncime stabilită prin înţelegeri 
bilaterale. Pe lângă avizele vamale, necesare eliberării de către primării a 
permiselor de trecere a frontierei pentru efectuarea muncilor agricole, 
oficiile vamale au fost însărcinate cu avizarea construirii şi funcţionării 
sălaşelor în zona de frontieră, precum şi controlul sau supravegherea, din 
punct de vedere vamal, a micului trafic de frontieră, prin punctele destinate 
acestui scop. 

Din anul 1949, oficiile vamale au trecut din 
subordinea Ministerului Finanţelor în subordinea 
Ministerului Comerţului Exterior41. În anul următor, 
ministrul Alexandru Bârlădeanu a emis Decizia nr. 
930, din 30 decembrie 1950, prin care s-a stabilit 
regimul de export aplicabil emigranţilor, repatriaţilor 
şi călătorilor. Acesta s-a aplicat, în cea mai mare 
parte, până după anul 198942. 

Numărul mic al funcţionarilor vamali încadraţi în aceste instituţii, a 
determinat şefii vămilor sau giranţii sucursalelor vamale să efectueze numai 
activităţi de control şi îndrumare a grănicerilor, în controlul şi evidenţa 
micului trafic de frontieră. 

Sucursalele vamale au avut o activitate mai îndelungată decât 
poliţiile de frontieră, dar au fost, la rândul lor, desfiinţate în anul 1951, după 
compensarea terenurilor limitrofe. 

Începând cu anul 1951, Comandamentul Trupelor de Grăniceri a fost 
însărcinat cu paza şi supravegherea totală a frontierei române, desfiinţându-
se toate fostele sucursale vamale. În regiunea Arad au rămas în funcţie 
numai Vama Curtici şi Vama Arad, care avea în funcţie Sucursala Vamală 
Aeroportul-Arad.  

O revigorare a activităţii vamale arădene a avut loc în anii '70, fiind 
depăşită, în totalitate, după anul 1989. Începând din anul 2007, oficiile 
vamale de la frontiera româno-ungară au fost desfiinţate, aplicându-se 
dispoziţiile Uniunii Europene. 

 
II.1. Administraţia Vamală Arad-Intrepozite  
La înfiinţare, în august 1919, această vamă s-a 

numit Vama Arad, ulterior, prin complexarea activităţii 
specifice, această instituţie a purtat denumirea de Vama 
Arad-Intrepozite. Sediul i-a fost stabilit, încă din anul 

                                                
41 A. N. Arad, fond Vama Arad,dosar nr. 52/1949, f. 80. 
42 Ibidem, dosar nr. 68/1951, f. 5-7. 
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1919, în clădirea Magaziei de mărfuri a staţiei C.F.R. Arad. 
După desfiinţarea fostei Vămii Arad-Poşta, arhiva acesteia, 

împreună cu mobilierul, au fost transferate la Vama Arad-Intrepozite. După 
înfiinţarea Sucursalei Vamale Arad-Poşta, în perioada 1 octombrie 1947- 1 
martie 1951, personalul acestei instituţii a fost detaşat de la Biroul vamal 
central43. Începând din ianuarie 1951, toate coletele poştale externe se 
vămuiau centralizat, la Vama Bucureşti-Poşta. 

Personalul vamal a fost restructurat, începând cu anul 1948. Încă de 
la începutul acelui an, funcţionarii şi personalul de serviciu trebuiau să 
depună autobiografiile, care erau strâns verificate, împreună cu autorităţile 
administrative şi informative de la locurile de naştere, de studii, serviciu 
militar, vechile locuri de muncă şi domiciliu44. Prin urmare, numărul 
personalului vamal a scăzut, şi după reorganizarea vamală din anul 1949. În 
anul 1950, desfăşurau activităţi vamale un număr de 17 funcţionari şi 
salariaţi45. 

În anul 1954, structura organizatorică a acestei instituţii cuprindea 
punctele vamale Aeroport-Arad, Şofronea şi Frigotehnica. Vama Arad 
efectua operaţiuni de import, export şi de transbord, pentru vagoane 
complete sau colectării de mărfuri, efecte de strămutare şi, în mod izolat, 
colecte personale. Aceste operaţiuni se desfăşurau pe linii de garare, rampe 
şi magazii, după posibilităţi şi felul mărfii. Personalul oficiului vamal era 
compus dintr-un şef de vamă, patru referenţi tehnici şi un îngrijitor. 

La Aeroportul Arad era detaşat, în permanenţă, un referent tehnic, 
care avea atribuţii de efectuare a controlului avioanelor externe, la intrarea şi 
ieşirea din ţară, şi supravegherea, din punct de vedere vamal, a avioanelor 
care fuseseră controlate la Vama Băneasa. Totodată, se făcea şi controlul 

aprovizionării acestora cu combustibil şi 
lubrefianţi. Punctul vamal Aeroportul-Arad 
funcţiona, în permanenţă, de la data de 21 
octombrie 194646. 

Punctul de încărcare Şofronea, situat la o 
distanţă de 10 km de Arad, era situat la Abatorul 
„Şofronea”, unde aveau loc încărcări de carne 
pentru export.  

Punctul Frigotehnica era situat în 

                                                
43 A. N. Arad, fond Vama Arad, dosar nr. 46/1946, f. 78. 
44 Ibidem, f. 138. 
45 Ibidem, dosar nr. 58/1950-1955, f. 29. 
46 Ibidem, dosar nr. 47/1947, f. 16. 
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apropierea gării Arad, unde se încărcau produse alimentare pentru export. 
La ambele puncte se detaşa câte un referent tehnic, în funcţie de necesităţi47.  

 
II. 2. Administraţia Vamală Curtici  
Vama Curtici a fost o autoritate cu atribuţii la 

controlul peste trecerea frontierei a persoanelor, 
bunurilor şi mijloacelor de transport. Circumscripţia 
juridică a acestui oficiu  vamal cuprindea zona de 
frontieră de la hotarul comunei Iratoş până la 
Pichetul de Grăniceri din comuna Sânmartin, 
aproximativ 37 km. Ferma Ceala şi sălaşele 
proprietarilor de terenuri limitrofe constituiau 

stabilimentele din această zonă, care erau supuse autorizării de funcţionare 
de către Direcţia Generală a Vămilor, cu avizul Vămii Curtici, avansată la 
gradul de administraţie vamală. În comuna Dorobanţi erau 51 de proprietăţi 
tăiate de linia de frontieră şi 45 în comuna Macea48. La pichetele de 
grăniceri respective, situate pe drumurile comunale care făceau legătura cu 
comunele limitrofe din Ungaria, au fost organizate puncte de trecere a 
frontierei pentru efectuarea muncilor agricole, autorităţile grănicereşti având 
competenţa controlului vamal şi obligaţia de ţinere a evidenţei acestor 
treceri de către proprietarii români şi unguri. În perioada Celui de al Doilea 
Război Mondial, competenţa Administraţiei Vamale Curtici s-a extins şi 
asupra Sucursalei Vamale Grăniceri, iar de la sfârşitul lunii noiembrie 1946, 

şi asupra Sucursalei Vamale Vărşand. 
Sediul acestui oficiu vamal a fost instalat în 

localul Gării Curtici, unde deţinea un spaţiu format 
din 6 camere, un antreu şi o magazie pentru 
depozitarea bunurilor reţinute de la călători. 

Denumirea vămii s-a schimbat de-a lungul 
timpului: Vatra Aradului, Vama Decebal, 
Administraţia Vamală Curtici, Vama Curtici. Primul 
şef al vămii a fost S. Florescu. În perioada 1 aprilie 

1920-31 martie 1921, vama a realizat venituri în valoare de 2.106.052,20 lei, 
cea mai mare parte din acestea fiind urmarea aplicării dispoziţiilor legale 
referitoare la aplicarea taxelor de import49. Valoarea veniturilor vamale 
realizate de-a lungul timpului au crescut, în funcţie de sporirea operaţiunilor 
                                                
47 Ibidem, f. 43. 
48 Idem, fond Vama Curtici, dosar nr. 6/1943-1944, f. 1-10. 
49 Idem, fond Prefectura Judeţului Arad. Actele subprefectului, dosar nr. 154/1920/1923, f. 
15-20. 
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de import, export şi tranzit al mărfurilor. Numai în perioada 1-26 aprilie 
1944, veniturile realizate de vamă  însumase suma de 36.582.202 lei, faţă de 
20. 567.305 lei încasaţi în aceeaşi perioadă a anului 194350. 

Noua gară Curtici, a fost inaugurată cu denumirea „Decebal”, în anul 
1934-1935, denumire pe care a purtat-o şi această vamă o perioadă. În 
şedinţa Comisiei interimare a Prefecturii judeţului Arad, din 1 decembrie 
1933, s-a hotărât schimbarea denumirii comunei Curtici în aceea de 
Decebal, propunere care nu s-a rezolvat pozitiv de către conducerea 
Direcţiunii Administraţiei din Ministerul de Interne. 

 

 
O echipă pentru controlul trenurilor de marfă - 1973 

 
Vama Curtici a funcţionat, neîntrerupt, până în 13 septembrie 1944, 

dată la care s-a refugiat pe Valea Jiului. În vara anului 1945 şi-a reluat 
activitatea, punând în aplicare dispoziţiile ordinelor circulare ale Direcţiunii 
Generale a Vămilor. 

Personalul vămii cuprindea aproximativ 20 de funcţionari vamali, 
din care unul era detaşat, pe o perioadă de o săptămână, la punctul de trecere 
Dorobanţi, până în anul 1949, dată la care au încetat trecerile la muncile 
agricole. 

   
 

                                                
50 Idem, fond Vama Curtici, dosar nr. 6/1944.  
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II.3. Vama Grăniceri 
Vama Otlaca a fost înfiinţată în vara anului 1920. Vama aplica 

dispoziţiile legale referitoare la traficul de frontieră, al călătorilor şi 
proprietarilor transfrontalieri. În aprilie 1921, şeful oficiului vamal a fost 
Marius Gh. Floru.  În perioada 1 aprilie 1920-31 martie 1921 s-au realizat 
venituri vamale în valoare de 501.314,85 lei, prin aplicarea taxelor vamale 
de import, export, confiscări de bunuri şi amenzi vamale51. 

Supravegherea vamală a zonei de 
frontieră a fost realizată cu ajutorul, şi prin 
intermediul pichetului de grăniceri, urmărindu-
se combaterea contrabandelor, asigurarea 
drepturilor proprietarilor de terenuri limitrofe, 
autorizarea funcţionării sălaşelor din zona de 
frontieră şi eliberarea biletelor pentru păşunarea 
vitelor în această zonă. 

În anul 1939 traficul de călători a fost închis, fiind permisă trecerea 
frontierei numai proprietarilor de terenuri limitrofe.  

Parte din locuitorii acestei comune au avut probleme cu proprietăţile 
lor care, după delimitarea şi demarcarea frontierei, au rămas pe teritoriul 
statului limitrof. Astfel, o suprafaţă de 2.489 jugăre cadastrale au fost ataşate 
comunei Medgyesgyhaza şi 21 jugăre cadastrale au fost ataşate comunei 
Elek52. Majoritatea acestor terenuri erau situate la o distanţă de 18 km de la 
linia de frontieră româno-ungară, neîncadrându-se în reglementările 
înţelegerii dintre statele limitrofe, referitoare la trecerea frontierei în vederea 
efectuării muncilor agricole, pe baza permiselor de trecere a frontierei. În 
vederea lucrării proprietăţilor, locuitorii solicitau şefului Poliţiei de 

Frontieră Grăniceri eliberarea biletelor pentru trecerea 
frontierei, pe termen de 3-5 zile, ceea ce impunea 
depuneri de acte (autorizaţii prealabile eliberate de 
primărie, soţiile şi minorii numai cu consimţământul 
soţilor sau părinţilor, iar bărbaţii cu vârsta între 18-50 
ani trebuiau să facă dovada situaţiei militare) şi plata 
unor taxe, aspecte care întârziau efectuarea muncilor 
agricole, scăzând, totodată, şi randamentul recoltelor, 

mai ales în perioada crizei economico-financiare din perioada 1929-1933. 
Aflaţi în această situaţie, o parte din proprietari au vândut pământurile 

                                                
51 Idem, fond Prefectura Judeţului Arad. Actele subprefectului, dosar nr. 154/1920-23, f. 
25. 
52 Ibidem, dosar nr. 25/1930, f. 14. 
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cetăţenilor unguri. În anul 1931, mai existau un număr de 75 de proprietari 
români din comuna Grăniceri, care deţineau o suprafaţă de teren agricol în 
Ungaria de peste 700 jugăre cadastrale, pe care refuzau să le vândă, din 
cauza preţului scăzut53. 

În urma suspendării traficului de călători, vama a devenit sucursală a 
Vămii Salonta. Activitatea vămii, în această perioadă s-a concentrat asupra 
prevenirii actelor de contrabandă, cu sare şi sodă caustică, bunuri foarte 
căutate în Ungaria. După război, autorităţile vamale şi grănicereşti controlau 
depozitele şi prăvăliile comercianţilor din zonă, urmărindu-se deţinerea 
autorizaţiilor pentru comerţul cu bunurile care făceau parte din cadrul 
Monopolului  statului, ori a celor supuse autorizării prefecturii judeţului. 

La 13 mai 1949, Sucursala Vamală Grăniceri a fost transferată, din 
circumscripţia Administraţiei Vamale Curtici în circumscripţia Vămii Arad-
Intrepozite, iar în anul 1951 şi-a încetat definitiv activitatea. 

 
II.4. Vama Nădlac 
Vama Nădlac s-a înfiinţat în mai 1920, efectuând controlul traficului 

de călători şi al proprietarilor de terenuri limitrofe. 
În anul 1949, România şi Ungaria au efectuat 

o compensare de terenurilor agricole limitrofe 
frontierei. Conform evidenţelor administraţiei locale, 
cei 119 proprietari nădlăcani de trenuri agricole în 
Ungaria au deţinut o suprafaţa de 354 jugăre şi 465 
stânjeni pătraţi54. Aceste terenuri erau situate în 
circumscripţiile localităţilor Ambrozfalva, Csenad 

Alberti, Kövegy, Kiszombor, Tothkomlos, Csenad, Csenad Palota şi 
Nagylak55. Această suprafaţă a fost cedată Ungeriei, în schimbul unei 
suprafeţe de 91 jugăre şi 272 stânjeni pătraţi56, deţinute de 57 de proprietari 
unguri57. Alte evidenţe centralizate au notat existenţa unei suprafeţe de 142 
jugăre şi 8 stânjeni pătraţi, deţinute de 86 de proprietari unguri58. Terenurile 
preluate de la cetăţenii unguri au fost compensate unui număr de 48 ţărani 
săraci, foşti proprietari români de terenuri rămase în Ungaria. Alţi 64 au 
renunţat la drepturile lor în favoarea statului român: Trei grupe de câte doi 

                                                
53 Ibidem, dosar nr. 16/1931, f. 18. 
54 Idem, fond Consiliul Popular al Oraşului Nădlac, dosar nr. 325/1949, f. 54.   
55 Ibidem, dosar nr. 293/1947, f. 108-110.   
56 Ibidem, dosar nr. 325/1949, f. 54. 
57 Ibidem, dosar nr. 293/1947, f. 36. 
58 Ibidem, dosar nr. 325/1949, f. 14. 
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au fost expropriaţi, s-au mutat în Arad ori au făcut demersuri pentru 
stabilirea domiciliului în Ungaria, iar unul fiind chiabur, a suportat rigorile 
politicii totalitariste comuniste. 

În perioada lucrărilor agricole transfrontaliere (1920-1949), trecerea 
peste frontieră pentru efectuarea muncilor agricole sau păscutul vitelor se 
efectua prin Punctul de control Nădlac, precum şi prin alte locuri (puncte) 
de trecere, stabilite de comun acord, de către autorităţile administraţiei 
locale româneşti şi ungare, care s-a schimbate de-a lungul timpului (Palota, 
Satul Nou). În aceste locuri de trecere, situate pe drumuri intercomunale 
româno-ungare, controlul carnetelor pentru trecerea frontierei şi controlul 
vamal al vitelor, căruţelor, uneltelor agricole, al bunurilor alimentare şi al 
recoltelor obţinute, se realiza de către militarii grăniceri, care ţineau şi o 
evidenţă zilnică a acestor treceri, între răsăritul şi apusul soarelui. 

Ocuparea unei mari părţi a teritoriului arădean de către trupele 
horthysto-fasciste şi a luptelor care au avut loc, în perioada 12-22 
septembrie 1944, au produs pagube şi răni adânci, inclusiv comunei Nădlac. 
Procesul de restaurare a satelor, gospodăriilor şi familiilor româneşti, după 
retragerea acestor trupe, a fost subminat de atitudinea armatei „eliberatoare” 
sovietice. Comuna Nădlac fiind situată în zona de frontieră, pe şoseaua către 
Makó şi Szeged, adică spre linia frontului, din luna septembrie 1944 a 
constituit „un canal prin care se scurg trupele ruseşti. Multe din aceste trupe 
propăşesc în comună, din care partea majoritară se dedă la furturi şi jaf, 
ridicând fără nici un ban sau act de rechiziţie legală, bunuri, cai şi căruţe, 
harnaşamente, vaci şi porci”, consemna primarul Constantin Sora într-un 
raport către Pretura plasei Pecica, în noiembrie 1944.  În cursul nopţii îi 
forţa pe locuitori să îi găzduiască, pe lângă faptul că îi obliga să le 
pregătească mâncare caldă, la plecare le ridica stocul de animale, haine şi 
alimente. Venind alte trupe, acestea se dedau la aceleaşi atitudini şi, din 
lipsa bunurilor jefuite de către predecesorii lor, îi ameninţau pe locuitori cu 
împuşcarea. În această situaţie, în care ordinea publică şi siguranţa averii şi 
vieţii nădlăcanilor erau într-un pericol permanent, în pofida existenţei 
postului de jandarmi şi a gărzii cetăţeneşti, primarul a solicitat intervenţia 
autorităţilor administrative superioare la autorităţile militare, pentru a trimite 
un detaşament militar, până la intrarea stării de fapt în normalitate, pentru a 
putea continua activitatea administrativă, îndeplinirea obligaţiilor rezultate 
din aplicarea Convenţiei de armistiţiu, din 12 septembrie 1944 şi nici 
răspunde pentru „avutul şi siguranţa personală a locuitorilor acestei 
comune”. Realităţile faptice existente au făcut imposibilă rezolvarea acestei 
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cereri59. Aflat într-o situaţie imposibil de rezolvat, pe cale legală, primarul a 
demisionat, pe motiv sanitar, la sfârşitul lui decembrie 1944, situaţie în care, 
prefectura judeţului a numit o altă conducere administrativă, la începutul 
anului 1945. Viaţa însă, trebuia să meargă înainte. De la începutul lui 
septembrie 1944, circulaţia evreilor în cadrul judeţului Arad a fost supusă 
aceluiaşi regim cu cel al etniei române60, în octombrie a început procedura 
de purificare a aparatului administrativ61,  şi s-a constituit o nouă Comisie 
de împăciuire, pe lângă primăria localităţii, formată din 19 delegaţi, din 
rândul preoţilor, învăţătorilor şi agricultorilor62. Postul de jandarmi trebuia 
să ridice armamentul şi muniţia de pe câmp, să preia bunurile jefuite de 
către ostaşii sovietici din alte localităţi şi lăsate populaţiei, uneori, în locul 
rechiziţiilor ilegale, având obligaţia de a le preda proprietarilor care făceau 
dovada drepturilor asupra acestora. Primăria era datoare să întocmească 
tabele cu pagubele şi distrugerile bunurilor mobile şi imobile ale 
inventarelor comunale şi ale persoanelor particulare, rechiziţiile ilegale şi 
persoanele retrase cu armata ungaro-germană.  

În aceste condiţii, trecerea persoanelor peste frontieră a îmbrăcat 
forme ilegale, generate de controlul sovietic asupra deplasărilor în 
străinătate: Lipsa bunurilor necesare menţinerii unui minimum nivel de trai,  
a dezvoltat activităţile de contrabandă. Pe de altă parte, armata sovietică a 
trimis acasă mii de cetăţeni români plecaţi în alte state, în perioada 
războiului, marea lor majoritate efectuând treceri ilegale peste frontieră, prin 
concursul autorităţilor administraţiei şi poliţiei ungare. 

Din anul 1949, după rezolvarea problemei privind compensarea 
terenurilor agricole ale proprietarilor români şi unguri, Punctul de frontieră 
Nădlac a fost închis. Sucursala Vamală Nădlac a fost transferată, cu data de 
13 mai 1949, în circumscripţia Vămii Arad-Intrepozite, fiind desfiinţată 
ulterior. 

Dezvoltarea economico-socială a României, în anii '70, ca urmare a 
sprijinului internaţional de care a beneficiat în urma atitudinii independente 
faţă de unele principii ale politicii internaţionale a Kremlinului şi a 
întregului lagăr al ţărilor socialiste, a impus reorganizarea instituţiilor 
însărcinate cu aplicarea regimului românesc de frontieră şi  redeschiderea 
punctelor de control pentru trecerea frontierei. În anul 1967 a fost redeschis 
Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei Nădlac, iar de la începutul 
anului 1968 a început să funcţioneze şi Vama Nădlac. Primele atribuţii au 
                                                
59 Ibidem, dosar nr. 216/1944-1945, f. 10. 
60 Ibidem, f. 44. 
61 Ibidem, f. 65. 
62 Ibidem, f. 114-115. 
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fost legate de aplicarea dispoziţiilor vamale traficului de călători, din anul 
1969 şi micului trafic de frontieră, apoi traficului sau tranzitului de mărfuri, 
ca urmare a deschiderii traficului internaţional al camioanelor grele. În anul 
2007 această vamă a fost desfiinţată.  

 
II.5.  Vama Pecica  
Vama Pecica a fost înfiinţată în anul 1920, ocupând trei camere 

pentru birou şi o sală pentru revizie vamală, în gara Pecica. Din anul 1928, 
sucursalele vamale Lacul-Mare şi Turnu au intrat în circumscripţia Vămii 

Pecica. 
Vama Pecica a realizat venituri în 

valoare de 308.238 lei, prin aplicarea taxelor 
de import, export, confiscări de bunuri şi 
amenzi, în perioada 26 decembrie 1920-31 
martie 192163. Şeful oficiului vamal a fost 
Ioan Holban. În anul financiar 1942/1943, 
veniturile Vămii Pecica au însumat 2.605.169 

lei, prin aplicarea taxelor vamale pe baza declaraţiilor de export înregistrate, 
precum şi din vânzarea timbrelor fiscale64. În anul 1943, stabilimentele 
înregistrate în circumscripţia Vămii Pecica au constat dintr-o fabrică de 
cânepă şi aproximativ 1800 de sălaşe, parte din acestea având autorizaţii de 
funcţionare, cerute de dispoziţiile legii vămilor. În fiecare lună, la date 
neregulate, funcţionarii vamali efectuau investigaţii asupra sălaşelor, 
întocmind procese-verbale de contravenţie, pentru fiecare caz constatat. 
Erau înregistrate 150 de proprietăţi tăiate de linia de frontieră. Trecerea 
proprietarilor pentru muncile agricole se realiza prin punctele Satul Nou şi 
Palota, pendinte de Sucursala vamală Lacul Mare şi punctele Turnu şi 
Iratoş, pendinte de Sucursala vamală Turnu65. În ceea ce priveşte păşunatul 
vitelor, au fost eliberate 710 permise de păşunare în zona de 10 km de la 
linia de frontieră. 

Vama Pecica a funcţionat până la data de 13 mai 1949, când a fost 
desfiinţată, odată cu vămile Lugoj, Braşov I.A.R., Bucureşti-Obor şi Cenad. 
Desfiinţarea Vămii Pecica s-a datorat încetării circulaţiei pe calea ferată 
Pecica-Battonya. Urmare a încetării activităţii acestui oficiu vamal, 
sucursalele vamale Lacul Mare şi Turnu, foste dependente de această vamă, 

                                                
63 Idem, fond Prefectura Judeţului Arad. Actele subprefectului, dosar nr. 154/1921-1923, f. 
1-5. 
64 Idem, fond Vama Pecica, dosar nr. 15/1943, f. 34. 
65 Ibidem, f. 38. 
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au fost repartizate în subordinea Vămii Arad66. Totuşi, în urma rapoartelor 
înaintate de către Inspectorul Circumscripţiei Vamale Arad, cu data de 15 
iunie 1949 s-a înfiinţat Sucursala Vamală Pecica, dependentă de Vama 
Arad67.  

După compensarea terenurilor transfrontaliere limitrofe această 
sucursală vamală a fost desfiinţată definitiv. 

 
II.6. Sucursala Vamală Turnu 
Pe lângă traficul proprietarilor de terenuri agricole limitrofe, din anul 

1931 s-a deschis şi traficul de călători, cu circulaţia autoturismelor. Biroul 
vamal era instalat în clădirea Ministerului de Finanţe din localitate68. 
Personalul acestei sucursale a fost format dintr-un singur taxator vamal, care 
îndeplinea şi atribuţiile de girante al sucursalei. Clădirea sucursalei şi arhiva 
au fost distruse în urma invaziei horthysto-hitleriste, din 13 septembrie 
1944. După reluarea activităţii, în primăvara anului 1945, traficul de călători 
a fost suspendat, Cu data de 15 iunie 1949, Sucursala Vamală Turnu a fost 
desfiinţată69. În anul 1993 s-a înfiinţat Punctul de Control pentru Trecerea 
Frontierei Turnu, iar activitatea vămii a funcţionat, periodic, până la 15 iunie 
1995, când valenţa a fost permanentizată, apoi până în anul 2007, când 
Vama Turnu a fost desfiinţată. 

 

 
                                                
66 Idem, fond Vama Curtici, dosar nr. 1/1949, f. 30. 
67 Idem, fond Vama Arad, dosar nr. 52/1949, f. 74. 
68 Idem, fond Vama Pecica, dosar nr. 15/1943, f, 45. 
69 Idem, fond Vama Arad, dosar nr. 52/1949, f. 74. 
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II. 6. Sucursala Vamală Vărşand 
 Sucursala Vamală Vărşand a făcut parte 
din circumscripţia Biroului Vamal Ciumeghiu. 
Obiectul de activitate a constat în controlul 
călătorilor care circulau pe şoseaua Chişineu-
Criş-Gyula şi al proprietarilor terenurilor 
limitrofe. După desfiinţarea Vămii Ciumeghiu, 
în anul 1945, această sucursală a fost transferată 
Vămii Salonta, având în circumscripţia sa de 
competenţă comunele Vărşand, Pilu, Socodor, 

Chişineu-Criş, Iarmata Neagră şi Zerind70. Taxatorul asistent Dumitru 
Odoleanu era însărcinat şi cu conducerea Poliţiei de Frontieră Vărşand71. 

Cu data de 8 octombrie 1946, Sucursala Vamală Vărşand a fost 
predată în subordinea Administraţiei Vamale Curtici. Întreg personalul era 
format din taxatorul vamal Odeleanu Dumitru, însărcinat cu atribuţiile de 
girante al acestui oficiu vamal, împiegatul Vrabie Constantin şi un om de 
serviciu. Sediul oficiului vamal era instalat într-un imobil CASBI, 
aparţinând unui cetăţean român refugiat, pe şoseaua care ducea spre punctul 
de trecere Bariera, situat la o distanţă de 2 km de comună. Mobilierul din 
sediul oficiului vamal fusese distrus de trupele maghiare şi germane, în 
septembrie 1944. Se reuşise păstrarea registrelor de intrare-ieşire a 
corespondenţei din perioada 1943-1946, registrul trecerilor de automobile, 
care avea completat 298 poziţii, registrul trecerilor la muncile agricole şi o 
ştampilă cu inscripţia Vama Ciumeghiu72. 

La 13 mai 1949 a fost transferată în subordinea Vămii Arad-
Intrepozite, apoi a fost desfiinţată în anul 1951.  

Creşterea volumului de tranzit al mărfurilor transportate cu 
camioanele grele a determinat deschiderea Punctului de Control pentru 
Trecerea Frontierei Vărşand, în anul 1970. Vama a fost desfiinţată în anul 
2007.  
 
 

                                                
70 Idem, fond Vama Grăniceri, dosar nr. 27, f. 159. 
71 Ibidem f. 66 
72 Idem, fond Vama Curtici, dosar nr. 5/1946, f. 9-14. 
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Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni  
în Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928) 

 
 

                Irina-Maria Petraş 
 
 

Abstract 
L'institution du Parlement  a été fondamentalle pour le processus  de 

modernisation de l'État roumain, initié dans les années d'après l'unification 
de la Grande Roumanie. Les sénateurs et députés d'Arad du parti de 
gouvernement ou des groupes d'opposition ont contribués à l'élaboration de 
l'édifice législatif qui a contribué au développement du pays dans la 
première décade interbelique, par: La loi sur la ratification de l'union des 
provinces historiques avec la patrie (1919), La réforme agraire (1921 ), la 
Constitution (1923 ), La loi de l'unification administrative (1925 ), La loi de 
fondation de la patriarchie roumaine orthodoxe  (1925) , La loi électorale 
(1926) . Les législateurs Stephen Cicio -Pop, Vasile Goldis, Ioan Suciu, 
Justin Marşieu, Iuliu Grofşoreanu, Dimitrie Crisan ont soutenu les 
transformations enregistrées par la nation roumaine dans les domaines 
économique, sociaux, politique et culturel.  

 
 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 şi 

preluarea efectivă a controlului asupra judeţului Arad de către Consiliul 
Dirigent Român din Sibiu, începând cu primăvara anului 1919, au marcat 
începutul procesului de integrare a arădenilor în noile realităţi socio-
economice şi politice ale României interbelice. În viaţa politică a judeţului 
Arad, imediat după Unire s-a remarcat consolidarea poziţiilor deţinute de 
Partidul Naţional Român din Transilvania, ai cărui reprezentanţi se bucurau 
de un deosebit prestigiu şi aveau o mare influenţă în rândul populaţiei1.  

Din 26 decembrie 1918, Partidul Naţional Român a fost reprezentat 
în guvernul României de  Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş şi Alexandru 
Vaida-Voevod. Conducătorii acestui partid, mulţi dintre ei cu legături 
profunde sau cu origini în judeţul Arad, deţineau majoritatea posturilor în 
Consiliul Dirigent şi în Marele Sfat Naţional, instituţii prin intermediul 

                                                
1Andrei Caciora, Mircea Timbus, Oraşul şi judeţul Arad după 1 Decembrie 1918. Din 
amarul lunilor de tranziţie către administraţia română, Arad, Ed. Gutenberg Univers, 
2008, p. 3-32.  
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cărora au reuşit să asigure, în perioada 2 decembrie 1918-4 aprilie 1920, 
introducerea administraţiei româneşti în Transilvania şi conducerea acestei 
provincii până la deplina integrare a acesteia în structurile politice ale 
statului român2.  

Arădenii s-au afirmat pe scena politică a statului român, prin 
activitatea desfăşurată la Bucureşti, în cadrul Guvernului şi Parlamentului. 
Pătrunderea lor în aceste instituţii s-a realizat prin intermediul alegerilor 
organizate pentru desemnarea deputaţilor şi senatorilor din Parlamentul 
României în toamna anului 1919. Alegerile parlamentare au fost organizate 
sub guvernul prezidat de generalul Arthur Văitoianu (27 septembrie-28 
noiembrie 1919). În Transilvania, alegerile pentru Adunarea Deputaţilor s-
au desfăşurat la 2 noiembrie 1919, în judeţul Arad primind dreptul de 
reprezentare următorii deputaţi: Dr. Eugen Costina, Dr. Aurel Novac, Dr. 
Cornel Iancu, Dr. Adrian Popescu, preotul Iustin Monţia, Dr. Ştefan Cicio-
Pop, ţăranul Demetriu Nica, Dr. Sever Miclea, Dr. Aurel Grodza, prof. 
Vasile Goldiş3, Dr. Ioan Suciu, Dr. Alexandru Stoinescu (Partidul Naţional 
Român) şi preotul Iosef Carl (Partidul German).4  Deţinând cumul de funcţii 
în domeniul public, Ioan Suciu a fost nevoit să se retragă din postul de 
parlamentar, înaintându-şi demisia. Locul său din circumscripţia Ineu a 
devenit vacant, la fel şi cel deţinut de Vasile Goldiş în circumscripţia Arad, 
deoarece acesta a obţinut un alt mandat la Săvârşin. Drept urmare, la 24 
februarie 1920, au avut loc alegeri parţiale în respectivele cercuri electorale, 
Toma Stelian fiind ales deputat la Arad, iar Nicolae Lăzărescu la Ineu5. 
Alegerile generale pentru Senat, efectuate la 7 noiembrie 1919, au confirmat 
dobândirea calităţii de senator de către 6 reprezentanţi arădeni6: medicul 
Aurel Demian, Dr. Lazăr Ghebeleş, Dr. Cornel Ardelean, învăţătorul Iuliu 
Grofşorean şi potopopul Pricopie Givulescu7. Ei au fost cei care au avut 
onoarea de a participa la constituirea primului Parlament al României Mari.  

Nici un partid nu a obţinut însă victoria. În cazul Adunării 
Deputaţilor, au fost aleşi 560 de deputaţi, însă nici o grupare politică nu a 
adjudecat peste 280 de mandate ca să formeze majoritatea parlamentară 
necesară desemnării unui guvern cu o bază reală politică. Situaţia creată era 

                                                
2 Ibidem. 
3 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 3, 28 noiembrie 1919, p. 13. 
4 ,,Românul”, nr. 151, 4 noiembrie 1919, p. 2. 
5 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 9, 12 decembrie 1919, p. 82; 
nr. 53, 6 martie 1920, p. 905.  
6 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, nr. 2, 27 noiembrie 1919, p. 15. 
7 ,,Aradi Közlöny”, nr.223/1 noiembrie 1919, p.1; ,,Românul”, nr. 131 /10 octombrie 1919, 
p. 3 
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fără precedent, întrucât până atunci parlamentele erau rezultatul unor 
guverne de partid. Guvernul chemat la putere îşi organiza propriile alegeri şi 
reuşea să obţină majorităţi parlamentare de susţinere, prin intermediul cărora 
reuşea să voteze orice lege. De această dată nu guvernul Văitoianu era cel 
care constituise Parlamentul, ci marea masă de alegători ai ţării care îşi 
exercitaseră dreptul electoral pe baza votului universal8.  

Parlamentul reunea numeroase şi diverse partide, cu vederi politice 
diferite, deşi majoritatea membrilor săi reprezentau interesele burgheziei. 
Ardelenii partidului naţional, cei mai mulţi la număr ca deputaţi (169), 
preconizau o politică de mici reforme pentru întărirea clasei de mijloc (mica 
burghezie, micii meseriaşi) şi dezvoltarea industriei locale. Ţărăniştii, care 
deţineau 128 de deputaţi, doreau o răsturnare a marii proprietăţi agrare şi o 
politică de susţinerea a intereselor ţărănimii. Liberalii, cu 100 de mandate, 
reprezentau interesele marii burghezii şi capitalul. Din Vechiul Regat mai 
erau reprezentaţi şi fruntaşii grupării iorghiste cu 29 de mandate, vederile lor 
politice fiind cele ale profesorului Iorga. El s-a pronunţat pentru ridicarea 
culturală a maselor şi o politică de dreptate şi viaţă publică morală. Lor li s-
au adăugat alte aproximativ 15 grupări politice, ale căror vederi ideologice 
puteau conta numai în eventualitatea aderării la o grupare mare9.     

Deschiderea corpurilor legiuitoare s-a produs la 20 noiembrie 1919, 
în prezenţa regelui Ferdinand şi a reginei Maria, precum şi a membrilor 
cabinetului Văitoianu. Rostit într-o atmosferă solemnă, mesajul suveranului 
către membrii parlamentului adresa un bun venit reprezentanţilor 
provinciilor componente ale României Mari, exprima gratitudinea şi 
omagiul conducătorului statului faţă de vitejia şi sacrificiul celor care, pe 
câmpul de luptă, au făcut posibilă întregirea neamului românesc şi stabilea 
reperele orientative ale îndatoririor ce reveneau factorilor de decizie politică 
ai statului român şi noului organism legislativ, obiectivele fundamentale 
fiind validarea internaţională a Unirii şi aşezarea edificiului statal pe o nouă 
bază constituţională adaptată noilor realităţi interne de după anul 191810. 

În condiţiile în care alegerile parlamentare nu au dat un câştigător, 
soluţia în acest caz a fost formula unei coaliţii. Prin tratative stăruitoare şi 
concesii reciproce, Partidul Naţional Român din Transilvania, Partidul 
Ţărănesc din Vechiul Regat, Partidul Ţărănesc din Basarabia, Partidul 
Naţionalist-Democrat, Partidul Democrat al Unirii din Bucovina şi gruparea 
independentă a lui Nicolae Lupu au întocmit o bază comună de guvernare, 
                                                
8 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, 
Ed. Paideia, 1999, p. 121. 
9 Ibidem. 
10 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 1, 21 noiembrie 1919, p. 1-2. 
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cu un program de reforme care să-i mulţumească relativ pe ţărănişti, pe 
naţionalii ardeleni şi să ţină seama de naţionalităţile conlocuitoare. ,,Blocul 
Parlamentar’’constituit la 25 noiembrie, număra aproape 400 de deputaţi. 
Membrii acestei grupări au realizat alegerea organelor de conducere ale 
Parlamentului, Alexandru Vaida-Voevod întrunind voturile necesare pentru 
a fi ales preşedinte al Adunării Deputaţilor, iar Paul Bujor (Partidul 
Ţărănesc) a fost desemnat preşedintele Senatului. Au rămas în opoziţie 
partidele liberal, socialist, conservator (al lui Alexandru Marghiloman) şi un 
număr neînsemnat de grupări de ocazie.  

Blocul Parlamentar a propus factorului constituţional sprijinul pentru 
formarea noului gurvern. Propunerile coaliţiei au fost doar parţial acceptate 
de către rege. Imixtiunile liberalilor au făcut ca lista membrilor guvernului 
să fie ,,îmbunătăţită” considerabil de către suveran. La 1 decembrie 1919 şi-
a început activitatea guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod,  compus 
din Alexandru Averescu – ministrul de interne, Octavian Goga – ministrul 
instrucţiunii, Mihai Popovici - ministrul lucrărilor publice, Aurel Vlad – 
ministrul finanţelor şi interimar la industrie şi comerţ, Ion Pelivan – 
ministrul justiţiei, Victor Bonţescu – ministrul agriculturii, generalul I. 
Răşcanu – ministrul de război, cărora li s-au adăugat patru miniştri fără 
portofoliu – Ion Inculeţ, Ion Nistor, Pantelimon Halipa şi Ştefan Cicio-Pop. 
Ulterior, Octavian Goga a demisionat, fiind înlocuit cu ţărănistul Ioan 
Borcea, Alexandru Averescu a fost substituit de Nicolae Lupu, iar 
portofoliul agriculturii a fost preluat de către Ion Mihalache11.  

Ştefan Cicio-Pop a devenit premier interimar, asumându-şi efectiv 
conducerea guvernului, în condiţiile în care Alexandru Vaida-Voevod, ce 
deţinea şi portofoliul externelor, s-a deplasat la Paris, pentru a negocia şi 
semna Tratatul de pace cu Austria. Cele două personalităţi  au coordonat 
activitatea executivului român, remarcat prin demersuri diplomatice menite 
să asigure legitimarea internaţională a statului naţional unitar român, iar în 
plan intern prin măsuri menite să pregătească reformele economice, politice 
şi sociale necesare asigurării progresului general al României12.  

După formarea guvernului, funcţia de preşedinte al Adunării 
Deputaţilor a devenit vacantă. În şedinţa din 9 decembrie 1919, Nicolae 
Iorga a propus includerea pe ordinea de zi a alegerii unui nou preşedinte. 
Imediat după aprobarea propunerii sale, profesorul a revenit la tribună 
dezvăluind auditoriului intenţia sa de a candida şi de a fi ales în acest post: 

                                                
11 Ibidem, nr. 8, 14 decembrie 1919, p. 67-68. 
12 Ion Constantinescu, Din însemnările unui fost reporter parlamentar, Bucureşti, Ed. 
Politică, 1973, p. 53. 
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,,Onorată Cameră, pentru motivele pe cari le-am arătat de la tribună, 
fiindcă trăim expuşi, noi Camera în fiecare moment  unor agitaţiuni al 
căror izvor este cunoscut, fiindcă este de nevoie ca această Cameră să aibă 
siguranta şi demnitatea necesară pentru opera ei, declar că cedez 
stăruinţelor cari mi s-au făcut încă de la deschiderea acestui întâi 
parlament al României Mari, propunere de a primi sarcina grea pentru 
sănătatea şi ocupaţiunile mele de preşedinte al acestei Camere”  Profesorul 
Iorga declara că, prin acestă candidatură nu se punea în contradicţie cu 
înţelegerile perfectate de grupările ce compuneau Blocul Parlamentar, atâta 
timp cât era decis să urmeze programul de reformă al coaliţiei. Nici măcar 
înţelegerea, acceptată în gruparea parlamentară majoritară, ca preşedintele 
Senatului să provină din Vechiul Regat, iar preşedintele Adunării 
Deputaţilor să fie ales dintre ardeleni, nu părea pentru Iorga un obstacol 
insurmontabil. Aceasta deoarece oratorul nu şi-a declinat calitatea de 
regăţean sau apartenenţa la teritoriile de dincolo de munţi, ci a afirmat că 
provine ,,din toate părţile românismului, unde munca mea devotată a putut 
să răzbată, creând o conştiintă al cărui rezultat este între altele faptul de 
astăzi”. Membrii Partidului Naţional Român au fost luaţi prin surprindere 
de iniţiativa reputatului istoric şi, după o scurtă pauză, au propus 
candidatura lui Vasile Godiş. În urma exprimării opţiunilor, reprezentantul 
Aradului a obţinut 151 de voturi, în timp ce profesorul Nicolae Iorga a 
întunit 168 de voturi, şi, drept urmare, a adjudecat această demnitate13. 

În cadrul şedinţei din 20 decembrie 1919, reprezentantul grupării 
parlamentare socialiste, Cristescu G., aducea în atenţia guvernului 
chestiunea comerţului cu produse agro-alimentare, apreciind că siguranţa 
alimentară a ţării era compromisă de specula şi exportul din acest domeniu. 
Ştefan Cicio-Pop a răspuns respectivei interpelări, aducând la cunoştinţa 
deputaţilor faptul că membrii executivului au decis sistarea vânzărilor de 
grâu românesc peste hotare, un act normativ în acest sens urmând să fie 
adoptat în cel mai scurt timp. De asemenea, oratorul a lansat socialiştilor 
chemarea de a da dovadă de patriotism şi de a contribui la stabilitatea 
statului postbelic prin limitarea agitaţiilor sociale venite din partea 
muncitorilor: ,,Trebuie ca d-voastre, conducătorii socialismului organizat, 
să-i învăţaţi că dacă au revendicări politice, economice, să le amâne pe 
vremuri mai bune, iar azi să se pună la lucru, pentru că dacă nu vom lucra 
cu toţii împreună în zadar mai adresaţi cereri”14. El a amintit de Germania, 
ţară grav afectată de război, unde pentru reconstrucţia economică s-a 

                                                
13 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 8, 14 decembrie 1919, p. 69. 
14 Ibidem , 4 ianuarie 1919, p. 201. 
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acceptat ziua de muncă de 13 ore şi direcţionarea venitului unei ore de 
muncă către orfani şi văduve de război. Exemplificarea a continuat cu cazul 
Japoniei, unde, în anumite sfere de activitate s-a putut cere limitarea 
organizării de greve15. 

 Şedinţa Adunării Deputaţilor din 29 decembrie 1919 a avut pe 
ordinea de zi votarea legilor pentru ratificarea unirii provinciilor istorice cu 
patria mamă. Cu acest prilej, Vasile Goldiş, în numele comitetului alcătuit 
din Vasile Lucaciu, Octavian Tăslăuanu, Iuliu Maniu, Ion Coltov, Ion Duma 
şi V. Saftu, s-a pronunţat în favoarea investirii cu putere de lege a decretului 
regelui Ferdinand, nr. 3631/11 decembrie 1918, cu privire la de unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului cu Vechiul 
Regat al României. Expunerea de motive cu privire la necesitatea validării 
actului normativ sus-menţionat, făcea o trecere în revistă a momentelor care 
au marcat formarea şi evoluţia în timp a poporului român. Contrar tuturor 
vicisitudinilor la care au fost supusi în decursul istoriei, românii au reuşit 
prin perseverenţă, sacrificii şi jertfe să împlinească idealul naţional de unire 
a tuturor într-un singur stat. Această mare realizare era văzută ca rezultat al 
faptului că, poporul român ,,de la zămislierea sa şi până astăzi n-a părăsit 
niciodată ţara unde a fost aşezat, ci şi-a păstrat-o, fructificând-o neâncetat 
cu sudoarea frunţii sale, înscriindu-şi în istorie dreptul la dânsa, prin scump 
sângele său vărsat de atâtea ori, apărând-o”16. Actul măreţ din anul 1918 
era perceput ca expresia unităţii sufleteşti păstrate de români, care pe 
parcusul secolelor şi-au păstrat conştiinţa fiinţei lor etnice distincte, unitatea 
limbii, religia şi datinile. Nu în ultimul rând, constituirea statului naţional 
unitar a fost considerată un act al dreptăţii istorice şi o necesitate a 
civilizaţiei umane17. Prezentarea făcută în plen de către Vasile Goldiş a fost 
primită cu entuziasm de către deputaţi, care pe fondul uralelor, au adoptat 
proiectul legislativ. 

Pe fondul anarhiei şi a războiului civil din spaţiul fostului imperiu 
rus, România s-a confrunatat cu fenomenul refugiaţilor. Din pricina terorii şi 
crimelor săvârşite de către bolşevici, o parte a populaţiei din Ucraina a fost 
nevoită să caute adăpost şi siguranţă în ţările vecine. În această conjunctură, 
la începutul anului 1920, autorităţile române au decis acceptarea în ţară a 
unui lot de refugiaţi proveniţi din Odessa. Această intenţie a guvernului a 
stârnit interesul membrilor adunării legislative. În şedinţa adunării din 9 
februarie 1920, deputatul N. I. Georgescu şi-a exprimat îngrijorarea faţă de 

                                                
15 Ibidem. 
16 Ibidem, 22 ianuarie 1920, p. 304.  
17 Ibidem. 
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perspectivele aducerii de transfugi în judeţul Tulcea. El considera judeţul 
prea sărac pentru a susţine cu alimente acest surplus de populaţie, apariţia 
foametei putând fi una din consecinţele aducerii acestor emigranţi. Oratorul 
a atras atenţia asupra pericolului pătrunderii bolilor dinspre spaţiul 
răsăritean - tifosul exantematic, gripa şi vărsatul negu, ciuma bubonică, 
cazuistici medicale frecvent întâlnite în comunităţie lipsite de condiţii 
minime de igienă şi asistenţă medicală. Nu în ultimul rând, vorbitorul vedea 
prin aducerea de ruşi, ucrainieni şi cazaci, posibilitatea răspândirii 
bolşevismului şi a anarhiei pe teritoriul românesc: ,,Armata noastră timp de 
doi ani de zile, cu pieptul ei formează cordonul sanitar contra microbului 
bolşevismului. Iar noi tocmai acum, când focul arde de jur împrejurul 
nostru, noi, de buna noastră voie întindem puntea pestre Nistru, ca să 
aducem în cetatea noastră amărâtă şi necăjită, calul de la Troia, calul lui 
Trotzcki şi Rakovscki; dar din acest cal nu va ieşii, ca din calul lui Ulyse, 
grecii care să lupte pe faţă, ci va ieşi microbul cel mai periculos şi mai 
teribil, microbul bolşevic care va aprinde ţara18”. Comuna Cerna, din 
Dobrogea, locaţia aleasă de autorităţi pentru cazarea temporară a 
refugiaţilor, avea o populaţie majoritar bulgărească, zona fiind cunoscută ca 
una în care agenţii bulgari ai societăţii ,,Dobrogea”, precum şi cei comunişti, 
desfăşurau acţiuni subversive, contrare ordinii de stat a României Mari.  

Preşedintele Consiliului de Miniştri ad-interim, Ştefan Cicio-Pop, a 
clarificat chestiunea pusă în discuţie, indicând că decizia acceptării de 
refugiaţi s-a datorat solicitărilor venite din partea puterilor aliate şi prietene. 
Negocierile purtate cu acestea au condus la stabilirea condiţiilor de primire a 
transfugilor: limitarea numărului de persoane primite la 1 000 de inşi, cifră 
care corespundea capacităţilor de cazare şi concentrare oferite de România; 
suportarea exclusivă de către aliaţi şi colaboratorii acestora a cheltuielilor 
rezultate din transportul, cazarea, întreţinerea şi hrănirea exilaţilor; cei aduşi 
în ţară trebuia să fie supuşi carantinei şi controlului sanitar strict din partea 
statului român; asistenţa medicală, tratamentele şi medicamentaţia erau 
prevăzute să fie realizate de către medici şi cu bani veniţi din partea 
puterilor interesate; autorităţile române şi-au rezervat dreptul de a expulza 
persoanele periculoase; s-a preconizat primirea cu precădere a femeilor şi 
copiilor, accesul bărbaţilor urmând să fie limitat pe cât posibil19. Premierul 
ad-interim a explicat faptul că angajamentul luat fată de aliaţi trebuia 
respectat, asigurând în acelaşi timp locuitorii din judeţul Tulcea de măsurile 

                                                
18 Ibidem, nr. 33, 11 februarie 1920, p. 453. 
19 Ibidem, p. 455. 
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deosebite luate de guvern pentru deplina siguranţă internă a statului şi a 
cetăţenilor.  

În aceeaşi şedinţă s-a pus în discuţie modul în care a fost aplicată 
legislaţia cu privire la conservarea şi naţionalizarea întreprinderilor care au 
aparţinut supuşilor statelor cu care România s-a aflat în stare de război. În 
decembrie 1916, februarie şi martie 1919 au fost adoptate acte normative 
care reglementau soarta societăţilor din această categorie. Suplimentar, prin 
Tratatul de pace cu Germania, ţările aliate au fost îndreptăţite să lichideze 
întreprinderile cu capital german. Acest cadru juridic a fost utilizat de 
liberali pentru a aplica într-o manieră nouă doctrina economică ,,prin noi 
înşine”. Numeroase întreprinderi au fost vândute la licitaţie publică, astfel 
încât cetăţenii români, cei mai mulţi intermediari ai P.N.L. au reuşit să preia 
o parte din aceste bunuri. În cazul firmelor cu capital mixt nu s-a recurs la 
lichidarea întregii întreprinderi, ci s-a optat doar pentru naţionalizarea părţii 
de capital străin duşman, după care soarta societăţilor urma să fie decisă de 
acţionari români. Într-o astfel de problematică s-a încadrat situaţia Băncii 
Generale Române, una dintre cele mai vechi reprezentante ale capitalului 
german din România. Înfiinţată în anul 1897, de două grupuri financiare 
germane ,,Bleischoder” şi ,,Disconto Geselschaft”, precum şi de acţionari 
minoritari din România, între care s-au remarcat fraţii Elias, instituţia s-a 
implicat în comerţul cu cereale şi în industria petrolieră, fiind proprietara a 
trei mari societăţi: ,,Concordia”, ,,Rafinăria Vega” şi ,,Creditul Petrolifer”. 
Sub guvernul generalului Arthur Văitoianu şi în complicitate cu mediile 
economice liberale, instituţia a fost trecută mai întâi în conservare, după 
care urma să intre în procedura de naţionalizare.  

Reputatul economist ţărănist Virgil Madgearu a pus în discuţie 
modul în care Banca Generală Română a fost transformată în Banca 
Generală a Ţării Româneşti. El a imputat guvernului felul defectuos prin 
care s-a făcut schimbarea proprietarilor acestei bănci. A reproşat faptul că 
după naţionalizarea părţii de capital nemţesc, reprezentantul statului în 
societate – administratorul sechestru – a decis din proprie iniţiativă mărirea 
capitalului de la 15 la 60 de milioane, măsură prin care firma a ajuns sub 
controlul unui nou acţionariat. Întreaga inginerie a fost văzută de către 
vorbitor ca „un abuz obişnuit în metoda de guvernare a oligarhiei române”, 
solicitând luarea de măsuri pentru evitarea pe viitor a acestui gen de practici. 
Ştefan Cicio-Pop a intervenit în discuţie, oferind interpelatorului lămuriri în 
chestiunea pusă în dezbatere. A arătat că Banca Generală Română s-a găsit 
sub administrarea Justiţiei. Potrivit legii din 22 decembrie 1916, 
administratorii sechestru au cerut ministerului, prin petiţia înregistrată la 
numărul 7637 din 22 noiembrie 1919, să lichideze partea de capital inamic 
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şi să aprobe mărirea capitalului la 60 milioane. Cererea a fost analizată de 
comisia de cercetare a activităţii întreprinderilor puse sub sechestru, care a 
aprobat lichidarea şi nu a obiectat la mărirea de capital. Ministerul de 
Justiţie, prin decizia din 25 noiembrie 1919, a validat la rândul său 
naţionalizarea acţiunilor germane. Mărirea de capital ar fi fost rezultatul 
hotărârilor luate de consiliul de administraţie şi de administratorul sechestru. 
Ştefan Cicio-Pop a negat implicarea instituţiilor statului în mărirea de 
capital, demersul fiind doar o măsură internă a factorilor de decizie ai 
societăţii, faţă de care guvernul nu putea interveni, ci eventual doar 
acţionarii nemulţumiţi20.  

Intenţia liberalilor de a înlătura guvernul Alexandru Vaida-Voevod, 
s-a materializat prin accentuarea criticilor la adresa membrilor guvernului şi 
a reprezentanţilor coaliţiei aflate la putere.  În acest sens, presa tributară 
partidului liberal a iniţiat tipărirea unei serii de articole defăimătoare la 
adresa premierului ad-interim. Ziarul „Epoca” a publicat la începutul anului 
1920 articolul „Să ştim cine suntem”, în cuprinsul căruia punea sub semnul 
întrebării onestitatea convingerilor politice şi patriotismul ardelenilor 
implicaţi în mişcarea de emancipare naţională, dar mai ales se încerca 
calomnierea lui Ştefan Cicio-Pop prin interpretarea tendenţioasă a unui 
discurs rostit de acesta de la tribuna Parlamentului ungar în cursul anului 
1916. Luând cuvântul în şedinţa Adunării Deputaţilor din 12 februarie 1920, 
omul politic arădean a catalogat comentariul din publicaţia bucureşteană 
drept o detractare jignitoare la adresa onoarei şi românismului manifestate 
de orator în anii de restrişte ai dominaţiei austro-ungare. A prezentat în 
retrospectivă contribuţia personală avută în desfăşurarea evenimentelor 
istorice marcante din anii premergători destrămării statului dualist. Oratorul 
a trecut în revistă eforturile depuse pentru salvarea civililor şi prizonierilor 
sârbi supuşi terorii şi persecuţiilor venite din partea autorităţilor imperiale, 
în timpul războiului. De asemenea, a adus în atenţia auditoriului implicarea 
sa în acţiunile desfăşurate de Consiliul Naţional Român din Arad, în direcţia 
proclamării şi realizării autodeterminării naţionale, precum şi detaliile 
organizării Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. În finalul alocuţiunii, 
vorbitorul a respins campania de defăimare dusă de mass-media liberală, 
cerând colegilor de coaliţie să-i acorde pe mai departe creditul politic 
necesar în exercitarea temporară a demnităţii guvernamentale deţinute: „vă 
mai aduc la cunoştinţă, cum că locul pe care-l ocup voesc ca să-l ocup cu 
cinste şi dacă am fost eu bun în vremuri grele, când ne atacau duşmanii din 
toate părţile şi dacă am fost eu bun ca şef al armatei când trebuia să rupem 

                                                
20 Ibidem, p. 456-459. 
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blestemata de linie de demarcaţie, cred, domnilor, că-mi puteţi anticipa 
încrederea încă câteva săptămâni până vine d. Vaida acasă”21. 

Acţiunea de denigrare a fost direcţionată şi asupra altor lideri ai 
românilor transilvăneni. Publicând un fragment dintr-o scrisoare trimisă de 
Vasile Goldiş ministrului de interne al Ungariei, Sandor Ianoş, cotidianul 
bucureştean îi imputa deputatului arădean atitudinea conciliatoare, 
necombinativă, arătată în faţa factorilor de decizie politică maghiari. Luând 
cuvântul în această chestiune, Vasile Goldiş a condamnat opiniile 
părtinitoare înscrise în paginile „Epocii”, arătând faptul că fragmentele 
epistolei publicate au fost scoase din contextul epocii şi interpretate în mod 
tendenţios. A încercat să clarifice situaţia, explicând că moartea lui Ioan 
Meţianu, la începutul anului 1916, a deschis calea alegerii în scaunul de 
mitropolit a lui Vasile Mangra. Autorităţile maghiare au căutat să limiteze 
opoziţia faţă de acea candidatură şi, în 10 martie 1916, prin ordin al 
ministrului de interne, a fost suspendată apariţia „Românului”. Din postura 
de director al acestei publicaţii, Vasile Goldiş i-a scris titularului de la 
portofoliul internelor, încercând să negocieze condiţiile unei eventuale 
reapariţii a ziarului. El a aratat că concesiile la care era dispus să convină în 
tratativele cu maghiarii, nu presupuneau şi renunţarea la dezideratele 
fundamentale pe care P.N.R. le avea în planul politicii interne a statului 
ungar:,,I-am scris ministrului Sanor Ianos, că voiu face totul ce omeneşte se 
poate face, ca în Românul să nu mai apară nimic ce ar putea vătăma 
interesele patriei ori ale armatei, dar scrisoarea mi-am terminat-o cu 
următoarele cuvinte: „O singură concesiune este, pe care n-aş putea s-o 
fac. Dacă anume s-ar cere ca eu ori ziarul de sub conducerea mea să 
abandonăm programul politic al partidului naţional român şi punctul de 
vedere al acestui partid referitor la chestiunile politice interne ale ţării. 
Conştiinţa mea nu ar admite aceasta. Dacă apariţia mai departe a 
Românului se condiţionează de aşa ceva atunci eu nu doresc să mi se dea 
această permisiune”.  Permisiunea nu s-a dat şi Românul a rămas 
suspendat până la isbucnirea revoluţiunii, când apoi a apărut din nou, nu în 
temeiul vreunei permisiuni a guvernului maghiar, ci din voinţa naţiunii 
române”22. 

În sprijinul celor doi antevorbitori a venit şi Nicolae Iorga, 
preşedintele Adunării Deputaţilor, arătându-şi indignarea faţa de acele 
procedee ziaristice de natură să stimuleze sentimente de ingratitudine faţă de 

                                                
21 Ibidem, 14 februarie 1920, p. 509. 
 
22 Ibidem. 
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acei oameni politici ardeleni care şi-au dedicat întreaga existenţă împlinirii 
marilor aspiraţii naţionale:„D-lor deputaţi, cred ca exprim sentimentul d-
voastre, al tuturor, când arăt indignarea noastră faţă de procedeele 
ziaristice, cari, în momentele chiar când o ultimă sforţare a guvernului 
maghiar, la Paris, încearcă a ştirbi drepturile noastre, caută a scădea 
recunoştinţa pe care o datorim cu toţii acelor bărbaţi din Ardeal cari, oricât 
i-ar fi silit, într-o anume clipă, cea mai tristă din necesităţi de a face 
declaraţiuni cari au îndurerat în rândul întâi sufletele lor, reprezintă o viaţă 
întreagă de muncă închinată acelor aspiraţiuni pe cari împreună cu noi au 
astăzi fericirea de a le vedea îndeplinite”23. 

Reprezentantul municipiului Arad, deputatul Toma Stelian, proaspăt 
intrat în Parlament în urma alegerii parţiale desfăşurate în luna februarie 
1920, a luat cuvântul în şedinţa adunării din 8 martie 1920. Discursul său a 
fost centrat pe ideea necesităţii concilierii şi conlucrării dintre ardeleni şi 
regăţeni. Oratorul aprecia pozitiv curajul arătat de transilvăneni sub 
stăpânirea străină, în lupta pentru drepturi sociale şi naţionale. Considera 
încrâncenarea şi ura manifestate faţă de asupritorul maghiar drept o virtute 
civică. A atras însă atenţia că, după realizarea unităţii de stat, aceste stări de 
spirit, justificabile în vremuri deosebite, trebuia abandonate în favoarea 
colaborării fraterne şi a unităţii de interese. Aducând elogii conducătorilor 
din vechea Românie, el a subliniat vasta experienţă acumulată de aceşti 
politicieni în domeniul guvernării. În ultimă instanţă, deputatul a înştiinţat 
auditoriul despre decizia sa de a-şi dona diurna primită, pe perioada 
întregului mandat, către şcolile din Arad, arătându-şi în felul acesta, 
gratitudinea faţă de arădenii care l-au ajutat să dobândească statutul de 
membru în primul parlament al României Mari24. 

Intrarea în guvern a lui Nicolae Lupu şi Ion Mihalache, a grăbit 
hotărârea lui Ion I. C. Brătianu de a lichida guvernul, pe care el l-ar fi vrut 
uşor manevrabil. La trei luni de la instalarea guvernului Alexandru Vaida-
Voevod şi, pe motiv că doctorul Lupu a permis socialiştilor o manifestaţie în 
centrul capitalei, iar Ion Mihalache a prezentat Camerei o lege de 
expropriere agrară care încălca decretul liberal din 1918, cu privire la 
această reformă, Brătianu a sugerat regelui că guvernul va favoriza tulburări 
de natură primejdioasă pentru ordinea şi siguranţa statului, fiind necesară 
astfel demiterea lui. Alte nemulţumiri ale regelui erau legate de iniţiativa 
preşedintelui Consiliului de Miniştri, care, aflat la Londra, a intrat în 

                                                
23 Ibidem. 
24 Ibidem, nr. 56, 10 martie 1920,  p. 935-936. 
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legătură cu V.M. Cicerin, comisarul poporului pentru afacerile externe al 
Rusiei Sovietice.  

Pe acest fond, la 13 martie 1920, regele i-a cerut lui Ştefan Cicio-
Pop să depună mandatul guvernului, fiind adus la putere un nou guvern 
condus de generalul Alexandru Averescu. Instalat la conducerea statului în 
urma unei înţelegeri secrete cu Ion I. C. Brătianu, noul guvern şi-a propus 
organizarea de noi alegeri generale în vederea asigurării pentru guvern a 
unei susţineri parlamentare confortabile25. La 17 aprilie, Liga Poporului şi-a 
luat numele de Partidul Poporului, fuzionând cu o grupare desprinsă din 
Partidul Ţărănesc din Basarabia condusă de Sergiu Niţă, cu o alta din 
Partidul Democrat al Unirii din Bucovina în frunte cu Dori Popovici, şi o a 
treia din Partidul Naţional Român reprezentată de Octavian Goga26. Aceste 
fuziuni urmăreau să atragă în sfera de influenţă a partidului de guvernămând 
elemente din partidele provinciale, capabile să asigure o penetrare mai 
uşoară a averescanilor în zonele controlate până atunci de partidele unirii. 
Printr-un decret lege s-a stabilit diminuarea numărului de parlamentari, 
prevăzându-se alegerea unui deputat la 50 000 de cetăţeni, şi a unui senator 
la 70 000 de cetăţeni. S-a decis constituirea Parlamentului, compus din 369 
deputaţi şi 198 senatori27.  

Schimbarea guvernului Vaida şi dizolvarea Parlamentului la 25 
martie au fost urmate de demisia la 31 martie a unui grup de fruntaşi ai 
partidului naţional -între care se numărau Octavian Goga, Anton Mocioni, 
Ioan Suciu etc., precum şi de dizolvarea la 4 aprilie 1920 a Consiliului 
Dirigent al Transilvaniei de către guvernul Averescu.  

În preajma noilor alegeri, s-a produs coagularea partidelor de 
opoziţie într-o nouă alianţă, ce venea în continuarea fostului ,,Bloc 
Parlamentar" de guvernământ. Având ca factor catalizator împotrivirea faţă 
de guvernul Averescu şi dorinţa constituirii unui front electoral comun în 
scopul revenirii la conducerea statului, ,,Federaţia democraţiei naţional-
sociale", compusă din Partidul Naţional Român, Partidul Naţionalist 
Democrat, Partidul Unirii din Bucovina, Partidul Ţărănesc, Partidul 
Ţărănesc din Basarabia şi gruparea lui Nicolae Lupu, a dat publicităţii în 
mai 1920 ,,Manifestul Partidelor Democratice". Documentul căuta să 
sensibilizeze electoratul în direcţia sprijinirii acestei coaliţii de partide la 
viitoarele alegeri28. 

                                                
25 Ion Constantinescu, op. cit., p. 53-56. 
26 Ioan Scurtu, Buzatu Gheorghe, op. cit., p. 126. 
27 Ibidem. 
28 ,,Românul”, nr. 105, 20 mai 1920, p. 1. 
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La Arad, alegerile pentru Adunarea Deputaţilor, desfăşurate la 3 
iunie 1920, au condus la adjudecarea mandatelor de parlamentari de către: 
Cornel Iancu, Petru Marşieu, Eugen Costina, Marius Bodiu (Partidului 
Poporului), Florian Heredeu, Florea I. Nicolescu, Dimitrie Crişan, Nicolae 
Adam (Partidul Ţărănesc)29 şi Ştefan Cicio-Pop (Partidul Naţional). La 
scrutinul pentru Senat, în urma exprimării la 6 iunie 1920 a opţiunilor de 
vot, au ieşit învingători:  A. C. Cuza, Iacob Hotăran şi Cornel Ardelean30, 
iar în baza alegerilor parţiale organizate ulterior, au primit dreptul de 
reprezentare din partea judeţului Arad averescanii Gheorghe Dumitrescu 
Bumbeşti  şi Iuliu Grofşoreanu. 

Alegerile din anul 1920, desfăşurate în judeţul Arad, au consemnat 
anularea performanţelor înregistrate în anul 1919 de Partidul Naţional 
Român, conducerea locală a partidului pierzând monopolul electoral deţinut 
până atunci, în favoarea grupărilor adverse. Succesele înregistrate de 
Partidul Poporului şi de Partidul Ţărănesc din Transilvania au fost rezultatul 
clivajului produs în rândul electoratului arădean, care a văzut în noile 
partide o alternativă de promovare şi apărare a intereselor sale în mediul 
parlamentar.  

La nivel naţional, Partidul Poporului a obţinut o victorie categorică, 
revenindu-i 206 mandate de deputaţi din totalul celor 369. Poziţiile 
următoare au fost ocupate de Partidul Naţional -27, Partidul Ţărănesc -25, 
Partidul Ţărănesc din Basarabia -23, Partidul Socialist -19,  Partidul 
Conservator-Democrat -17, Partidul Naţional Liberal -16, Partidul 
Naţionalist Democrat -10, Gruparea germană -10 şi Partidul Ţărănesc din 
Transilvania -6 31.  

Începerea activităţii noului parlament s-a realizat prin iniţierea 
procedurilor de validare a noilor aleşi ai poporului. Cu acest prilej, deputatul 
Ştefan Cicio-Pop a contestat rezultatele alegerilor parlamentare într-o serie 
de circumscripţii şi a denunţat practicile ilegale şi abuzurile săvârşite de 
partidul de guvernământ: ,,Am văzut  multe alegeri şi în decursul alegerilor 
se întâmplă multe abuzuri şi eu cred că Parlamentul acesta este chemat ca 
să asculte acele plângeri şi contestaţiuni, şi unele care sunt de ordin 
general să le ia în consideraţie”32. 

La Senat, în şedinţa din 26 iunie 1920, în baza unei contestaţii, a fost 
cerută invalidarea mandatului obţinut la Arad de profesorul A.C. Cuza pe 
motiv că depunerea candidaturii nu a fost făcută conform articolului 39 din 
                                                
29 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, 27 iunie 1920. 
30 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, 1 iulie 1920. 
31 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op.cit., p. 108, 127. 
32 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 5, 27 iunie 1920, p. 39. 
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Decretul de lege electorală al Transilvaniei. Potrivit acestui paragraf, 
candidatul era obligat să declare, cu cel mult 8 zile înaintea datei alegerilor, 
printr-un act autentificat notarial, că este cetăţean român, că nu va opta 
pentru cetăţenia unui stat străin, că va accepta demnitatea de parlamentar şi 
că va lua parte la lucrări. Persoana care nu depunea la comisia de alegere o 
asemenea declaraţie completă, nu putea dobândi calitatea de parlamentar, 
mandatul urmând să fie atribuit contracandiatului ce a întrunit mai multe 
voturi. Ţinând seama de aceste considerente legale, comisia de verificare a 
mandatelor a acceptat contestaţia şi a invalidat respectiva alegere. A.C. 
Cuza s-a apărat, arătând că a deţinut o asemenea declaraţie, în care însă nu 
era menţionată calitatea de cetăţean român, dar că funcţia de profesor pe 
care o ocupa în cadrul Universităţii din Iaşi implica în mod obligatoriu 
deţinerea cetăţeniei române. În cele din urmă, prin votul exprimat de plenul 
Senatului a fost respinsă invalidarea, iar A.C. Cuza a dobândit calitatea de 
senator33. 

În şedinţa Senatului din 14 iulie 1920, senatorul ţărănist Iuliu 
Grofşoreanu s-a adresat ministrului instrucţiunii publice, înfăţişându-i că, 
deşi trecuseră doi ani de la iniţierea lucrărilor comisiunii de unificare a 
învăţământului în întreaga Românie, acest proces nu a înregistrat progrese 
vizibile, aflându-se tot în fază incipientă. În finalul alocuţiunii, senatorul şi-a 
exprimat convingerea că unificarea învăţământului era esenţială ,,pentru 
apropierea sufletească a românilor din toate provinciile unite”, solicitând 
întreprinderea de măsuri urgente pentru reglementarea situaţiei din acest 
domeniu34 . 

La 4 iunie 1920, prin decretul lege nr. 2 530, autorităţile au decis 
înfiinţarea societăţii „Reconstrucţia”, societate anonimă pe acţiuni, al cărei 
obiectiv era creditarea şi organizarea industriei construcţiilor, în special în 
zonele distruse de război. Senatorul Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, 
intervenind în această chestiune, a salutat înfiinţarea aceastei societăţi, dar a 
reproşat  „graba cu care guvernul a discutat un proiect de asemenea 
însemnătate”35. În cursul dezbaterilor pe marginea funcţionării societăţii 
„Reconstrucţia”, Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti şi-a exprimat scepticismul 
faţă de eficienţa acestei înstituţii, fiind de părere că societatea nu ar avea 
capacitatea logistică şi managerială să satisfacă necesităţile de reconstrucţie 
de pe întreg teritoriul României Mari, deşi era condusă de oameni 
competenţi precum generalul Constantin Coandă şi Anibal Teodorescu36.De 
                                                
33 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, nr. 5, 1 iulie 1920., p. 37-45. 
34 Ibidem,  nr. 16, 20 iulie 1920, p. 217. 
35 Ibidem, nr. 67, 8 mai 1921, p. 1279-1280. 
36 Ibidem. 
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asemenea, acest cadru legislativ era considerat de Gheorghe Dumitrescu-
Bumbeşti favorabil anumitor interese ale cooperaţiunilor, prin băncile 
populare, cu concursul cărora se reconstruiseră mii de case37, iar din punct 
de vedere logistic era calificat nesatisfăcător necesităţilor de reconstrucţie de 
pe întreg teritoriul României Mari. Un amendament propus de senatorul 
arădean la Legea privind înfiinţarea societăţii „Reconstrucţia” se referea la 
acordarea de avantaje similare pentru toate societăţile cooperative rurale, dar 
premierul Alexandru Averescu l-a respins, menţionând că nu era nevoie ca 
textul propus să figureze în proiectul de lege, fiindcă acesta trecuse deja de 
Camera Deputaţilor, dar că prevederea va fi integrată în Legea pentru 
încurajarea clădirilor, aflată în dezbaterea Senatului38.  

Unul dintre cei mai activi deputaţi ai Aradului în această legislatură 
a fost ţărănistul Dimitrie Crişan. Interpelările sale au avut în vedere 
surprinderea şi rezolvarea chestiunilor din domeniul agricol, identificate de 
către acesta în cuprinsul judeţului de baştină, dar şi în alte zone ale ţării. În  
şedinţa din 2 august 1920, deputatul Crişan s-a adresat  ministrului 
agriculturii  şi domeniilor, arătându-şi dezaprobarea faţă de preluarea tacită 
a unei poprietăţi de stat de către câteva personalităţi locale aparţinând 
partidului naţional: „Cunoaşte d-sa că în comuna Ciala, judeţul Arad, este o 
pepinieră de viţă, fostă proprietate a statului maghiar, trecută după unire la 
Statul român şi pe care încă de 18 ani o lucrau în dijmă ţăranii. Statul 
român a continuat sistemul până anul trecut. Ştie d-l ministru al agriculturii 
că resortul de agricultură din Cluj a luat această pepinieră dela ţărani 
dând-o la domnii: Goldiş, fost ministru; dr. Iustin Marşieu, fost prefect al 
judeţului Arad; Pricopiu Givulescu, protopop în Mariaradna, Vaisberger 
Pall şi Maiorovicz Mor?”39.  

De asemenea, Dimitrie Crişan în cadrul unei interpelări adresate 
ministrului comunicaţiilor aducea la cunoştinţă că râul Mureş ditrugea în 
fiecare an sute de hectare de pământ arabil din judeţul Arad, fapt ce impunea 
analizarea acestei situaţii şi întreprinderea unor măsuri de regularizare a 
cursului râului şi de înlăturare a pagubelor pricinuite locuitorilor40: ,,Nu 
crede onoratul guvern că ar trebui să numească o comisiune care să 
studieze această importantă chestiune şi să ia măsurile ce se impun, măsuri 
pe care fostele guverne ungureşti nu aveau nici un interes să le ia, mai ales 
în ţinuturile locuite de români?”. Răspunsul la comunicare preciza că 
Ministerul Lucrărilor Publice, ce avea în competenţă efectuarea anumitor 
                                                
37 Ibidem, nr. 67,  8 mai 1921, p. 1279-1280. 
38 Ibidem, p. 1280. 
39 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 36, 10 august 1920, p. 854.  
40 Ibidem, p. 855.   
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lucrări de infrastructură, a fost înştiinţat despre chestiunea relativă la 
pagubele pricinuite locuitorilor judeţului Arad de cursul neregulat al 
Mureşului41. 

Politica economică a guvernului Averescu a vizat refacerea 
economiei naţionale, sens în care au fost înfiinţate Societatea Reconstrucţia 
şi Societatea Refacerii Industriale. În legătură cu  activitatea acestor 
instituţii, deputatul arădean Dimitrie Crişan, a adresat o interpelare 
subsecretarului de stat al refacerii, în şedinţa din 18 decembrie 1920, prin 
care îl informa asupra faptului că autorizaţiile date de instituţia pe care o 
conducea nu erau luate în considerare de prefecturile judeţelor, apreciind că 
aceste acte au creat motive de speculă, şi, prin urmare, trebuia să fie sistate. 
De asemenea, el a înfăţişat faptul că populaţia din Ardeal suferea din lipsa 
cerealelor, iar cei trimişi pentru a cumpăra cereale erau minţiţi de cei aflaţi 
la conducerea ţării: „Ştie d-l subsecretar de Stat al refacerii, că sunt 
delegaţi din Transilvania cari de luni îi văd urcând treptele numitului 
minister, pentru a primi o hârtie ca să poată încărca cerealele de lipsă, iar 
când au primit acea hârtie pe care o aşteaptă  de luni de zile, peste 2-3 zile 
se anulează?”. 

Printre cele mai dezbătute chestiuni ale legislativului român s-a 
numărat Legea reformei agrare. Pentru a detensiona starea de spirit din 
lumea rurală, din septembrie 1920 guvernul a trecut la împărţirea 
pământului la ţărani, chiar înainte de adoptarea Legii agrare. Ţărănistul 
Dimitrie Crişan a adresat ministrului de resort o interpelare pe marginea 
problemei împărţirii loturilor, artătând disfuncţiile înregistrate la 
implementarea Legii agrare în Vechiul Regat. În cadrul şedinţei din 19 
aprilie 1921 a adus la cunoştinţă faptul că 37 de ţărani şi văduve de război 
din comuna Zimnicea, judeţul Teleorman i-au adresat o petiţie în care 
declarau că au rămas neîmproprietăriţi, acuzând astfel guvernul pentru 
„nedreptăţile ce se fac cu împroprietărirea, din partea celor ce împart”42. 
Răspunsul ministrului Constantin Garoflid a clarificat situaţia din comuna 
Zimnicea, oferind promisiunea remedierii situaţiei: „La comunicarea d-lui 
deputat Crişan informez că la Zimnicea, sunt 2 880 ha pămant pentru 
împroprietărire, iar necesităţile categoriilor I, II, III sunt de 3 579 ha, pe 
baza lotului de 5 ha; reducând lotul de 4 ha, se vor acoperi cele 3 categorii. 
Zimnicea fiind un oraş de muncitori de pământ, a determinat comitetul de 
ocol ca pe unii dintre meseriaşi şi negustori, cari se pretind cu drept a fi 
împroprietăriţi, să-i excludă, pentru satisfacerea nevoilor de pământ ale 

                                                
41 Ibidem, 8 septembrie 1920, Anexa nr. 2, p. 9. 
42 Ibidem., nr. 89,  6 mai 1921, p. 2021-2022. 



 476

plugarilor. S-au luat măsuri ca pe viitor să se îndepărteze oarecari 
nemulţumiri ce s-ar fi cauzat petiţionarilor”43. 

În cadrul celei de-a doua comunicări adresate de deputatul Dimitrie 
Crişan, ministrul de interne a fost informat cu privire la modul defectuos în 
care erau distribuite loturile de pământ ţăranilor din judeţul Arad, 
exemplificând cazul domeniului Mocioni, împărţit ţăranilor din comunele 
Găvoşdia şi Bătuţa. Cu prilejul citării ţăranilor acestor comune, de către 
consilierul agricol din Lugoj, judeţul Caraş-Severin, să se prezinte la 
domeniul Mocioni, la data de 8 aprilie 1921, pentru a primi pământ, s-au 
iscat o serie de tensiuni şi neînţelegeri generate de proprietarii de teren. 
Astfel, în ziua anterioară datei citate, secretarul domeniului Mocioni, un 
anume Izvoriceanu din Tela, i-a instigat pe ţăranii comunelor învecinate la 
revoltă, în timpul târgului săptămânal din comuna Bătani, judeţul Caraş-
Severin, în felul următor: ,,Fraţilor bătani şi telani, la 8 aprilie vine 
agronomul din Făget pentru a da pământ comunelor Bătuţa şi Găvoşdia din 
judeţul Arad. Dacă voi lăsaţi să vă ia pământul alţii, din alt judeţ, noi nu vă 
mai dăm altul, însă voi să ieşiţi cu toţii afară, cu ce aveţi, coasă, topor, 
furcă şi să nu-i lăsaţi nici măcar să se apropie de domeniu”. În ziua de 8 
aprilie 1921, locuitorii comunelor agitate şi cei ai comunelor citate s-au 
prezentat concomitent la domeniul Mocioni, primii fiind înarmaţi pentru 
rebeliune. Preotul din comuna Găvoşdia a reuşit totuşi să aplaneze 
conflictul, explicând că „cei din Bătuţa şi Găvoşdia nu cer pământul care a 
fost dat odată comunelor Batani şi Tela, ci ei cer restul terenului rămas la 
marele proprietar”.  
           Deputatul arădean a solicitat ministrului să ordone o cercetare la faţa 
locului, pentru a verifica dacă autorităţile locale aveau cunoştinţă de această 
întrunire provocatoare la răscoală, iar dacă aveau, să fie aduse la cunoştinţa 
ministerului măsurile întreprinse împotriva agitatorului Izvoriceanu. De 
asemenea, Dimitrie Crişan a cerut ca ministrul însuşi să dispună măsuri 
împotriva învinuitului: „ce măsuri crede d. Ministru de interne să ia asupra 
unui agitator şi asupra unui renegat care nici nu ştie să vorbească 
româneşte, pentru agitaţie publică? 44. 

La Senat, în cadrul dezbaterii pe articole a proiectul Legii agrare 
pentru Transilvania, în sedinţa din 22 aprilie 1921, reprezentantul ţărănist 
Iuliu Grofşoreanu a contestat faptul că principiile de bază ale acestei legi au 
fost fixate de Comitetul Agrar, în detrimentul Parlamentului, senatorul 
propunând şi o serie de amendamente. La art. 7, a propus un amendament 

                                                
43 Ibidem, anexă,  nr. 8, 1 iulie 1921, p. 25-26. 
44 Ibidem, nr. 89 din  6 mai 1921, p. 2021. 
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prin care solicita suprimarea cuvintelor ,,funcţionarilor publici şi militarilor 
activi” din ultimul alineat, ce a fost admis în urma votului45. La art. 9, a 
solicitat eliminarea enunţului de început, respectiv: ,,în regiunile cu cereri 
de împroprietărire foarte mari, în baza unei prealabile învoiri a comitetului 
agrar”, pentru ca articolul să înceapă astfel: "se va putea trece cu 
expropierea şi sub limita de 200 iugăre". La finalul articolului, unde se 
menţiona ,,în aceste regiuni la moşiile stăpânite în indiviziune exproprierea 
se poate scoborâ  cu aprobarea comitetului agrar", Grofşoreanu dorea 
suprimarea sintagmei ,,cu aprobarea comitetului agrar”, pentru ca 
adresarea legiuitorului să fie categorică. La alin.2 al acestui articol enunţat: 
,,dacă ocupaţiunea principală a proprietarului ne este agricultura şi nici 
părinţii lui nu au fost agricultori, proprietatea se poate reduce până la 10 
iugăre cadastrale”, senatorul arădean propunea ridicarea suprafeţei 
prevăzute de la 10 la 20 iugăre cadastrale, dând exemplu că, în cazul unor 
categorii de proprietari din mediul rural, precum preoţii,  învăţătorii, 
meseriaşii şi comercianţii, care dădeau acest pământ ,,în parte”, cele 10 
iugăre nu le-ar fi permis întreţinerea familiilor proprii. Acest amendament a 
fost supus la vot, şi respins, însă comitetul delegaţilor l-a luat în considerare 
parţial şi a admis să fie suprimate cuvintele „în regiunile cu cereri foarte 
mari”46. Art.12, devenit 11, prevedea că ,,se poate expropria, unde este 
lipsă mare de pământ şi din păşunile comunale, urbariale.”, fără a fi 
stabilită vreo condiţie, ci numai cu specificaţia că trebuie să se exproprieze. 
Oratorul a ridicat problema că, în anumite comune era posibil ca păşunea 
pentru întreţinerea vitelor să nu fie în exces, redactând următoarea formulare 
,,acolo unde lipsa de pământ cultivabil este mare şi întinderea teritoriului 
nu se va micşora sub necesarul întreţinerii contingentului normal de vite din 
comună”. Atât comitetul delegaţilor, cât votul exprimat în Senat au respins 
acest amendament47.    

În legătură cu art.13, devenit 12, Iuliu Grofşoreanu a propus un 
amendament, privitor la alin.3, cu conţinutul:„În cazul când întinderea 
păşunii comunale întrece necesarul întreţinerii contingentului de vite ale 
comunei, ori că suprafaţa expropriată se poate alătura la corpul păşunii din 
altă parte a hotarului, se poate expropria părţi şi din păşunea comunală, 
spre scopul indicat în acest articol”, ce a fost respins. A doua propunere de 
amendament, la ultimul alineat al aceluiaşi articol a fost admisă şi votată, 
fiind enunţată astfel: ,,Întrucât până la depunerea proiectului de lege de faţă 

                                                
45 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, nr. 72, 15 mai 1921, p. 1509. 
46 Ibidem, p. 1510-1511. 
47 Ibidem, p. 1512. 
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nu au fost sădite cu vii ori plante”, formulată în completarea alineatului cu 
conţinutul „În comunele rurale, urbane, în centrale miniere industriale şi 
balneare se vor putea, în caz de nevoie, expropria intravilane, cari, de la 
promulgarea legii, stau cel puţin 5 ani nezidite”, ce avea drept principal 
obiectiv îngrădirea unor eventuale fraude48.    

La articolul 15, senatorul arădean propunea modificarea acestuia 
deoarece excludea de la expropriere toate locurile sădite cu vie sau plantate 
cu pomi, punând problema că proprietarul s-ar putea folosi de acest 
subterfugiu pentru a se sustragere de la expropriere, „hotărându-se de 
mâine să sădească vie sau să plantaze pomi”. Precizarea a fost luată în 
considerare de comisie, în sensul că urmau să fie date spre împroprietărire 
toate loturile care ,,la depunerea proiectului de lege de faţă nu au fost sădite 
cu vii ori plantate”49.   

Iuliu Grofşoreanu preciza în legătură cu cap.II, că deşi se intitula 
„Păşunile comunale”, în cuprinsul său se folosea sintagma „izlazuri 
comunale”, propunând utilizarea celei de-a doua formulări şi în cazul 
titlului. În legătură cu alin. 4 al art. 23, devenit 22, din acest capitol, 
formulat astfel: ,,Pământul de păşune care întrece trebuinţele de păşunat 
ale grănicerilor, va servi la înfiinţarea de păşuni comunale pentru locuitorii 
care păşunau înainte pe aceste locuri”, senatorul atrăgea atenţia că, după 
„îndestularea” celor stipulaţi de lege ar fi fost posibil ca păşunea să se 
dovedească că are resurse suplimentare, şi pentru ca acest articol să nu fie 
restrictiv  a propus introducerea sintagmei „cu preferinţă”, ce a fost votată.  

La alineatul d) ce făcea referire la „părţi din izlazurile comunale şi 
fost urbariale”, senatorul a propus suprimarea cuvântului „fost”, dar şi 
omiterea sintagmei „precum şi acelea care au caracter comunal”, pentru a 
se formula numai ,,părţi din izlazurile comunale şi fost urbariale care întrec 
trebuinţele de păşunat ale contingentului normal de vite din localitate”. La 
alineatul e) propunea să se adauge formulării „acolo unde interesul 
economic al populaţiei cere, vor putea fi expropriate cu avizul serviciului 
silvic şi păduri, numai dacă terenul este propriu pentru păşunat”, cuvintele 
„întrucât întinderea lor întrece trebuinţele normale de lemne”. Comitetul 
delegaţilor a respins acest amendament, considerând că „lemnele pot fi 
aduse şi din altă parte, dar nu şi păşunea”.    

De asemenea, la acelaşi articol 23, litera f), senatorul arădean Gh. 
Dumitrescu-Bumbeşti a propus un amendament privind înlocuirea sintagmei 
„fără ca această suprafaţă să întreacă o jumătate de iugăr cadastral de 

                                                
48 Ibidem, p. 1513. 
49 Ibidem, p. 1510-1513. 
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fiecare cap de familie”, cu conţinutul „fără ca această suprafaţă să 
întreacă un iugăr cadastral de fiecare cap de familie pentru creşterea 
vitelor”, considerând că jumătate de iugăr nu era suficient şi fiind necesară 
dublarea acestei suprafeţe. Preşedintele Comitetului Agrar, Constantin 
Garoflid, a admis să se folosească sintagma „până la un iugăr”, iar în urma 
votului, amendamentul a fost admis50.   

Proiectul de lege agrară pentru Vechiul Regat a fost adoptat la 13 
iunie 1921, iar proiectele pentru Transilvania şi pentru Bucovina au fost 
votate la 19 iulie 1921, după ce opoziţia s-a retras din Parlament. Legile 
pentru reforma agrară au fost criticate cu vehemenţă de opoziţie, în special 
de Partidul Ţărănesc. Legea agrară pentru Vechiul Regat a fost votată în 
şedinţa Adunării Deputaţilor din 7 iulie 1921, cu 217 voturi pentru şi 78 
contra, fiind astfel îndeplinit cvorumul constituţional de 2/3, respectiv de 
198 din totalul celor 295 voturi 51. Deputatul ţărănist arădean Dimitrie 
Crişan a votat contra, exprimându-şi convingerea că ,,această lege a fost 
făcută în dauna ţăranului şi în favoarea grecilor şi fanarioţilor, care au 
exploatat ţărănimea de secole”. După votarea Legii agrare, primul ministru 
a rostit un discurs îndelung ovaţionat de majoritate, împărtăşind crezul că: 
„Astăzi d-voastre aţi săvârşit un fapt mare; legea votată de noi nu va fi 
perfectă, va avea foarte multe defecte, dar nu e mai puţin adevărat că este 
un pas înainte în propăşirea ţării noastre. Majoritatea poate să se considere 
fericită şi să fie mândră că a putut să înfăptuiască această operă. Plin de 
emoţie şi din adâncul sufletului felicit şi îi adresez felicitările cele mai 
călduroase acestui Parlament, care a dat guvernului tot concursul ca să 
realizeze această reformă”52.  

Cu prilejul discutării în luna iunie 1921 a Legii pentru încurajarea 
construcţiilor, senatorul Gh. Dumitrescu-Bumbeşti a intervenit cu o 
corectură în sensul completării art. 3, formulat astfel: ,,statul, judeţul sau 
comuna se obliga a vinde cu formele vânzării bunurilor publice, societăţilor 
şi particularilor”, cu sintagma ,,şi cooperativelor”, considerând că fusese o 
omisiune, precizare ce a fost primită de legiuitor53. 

În cadrul şedinţei din 6 iunie 1921, Gh. Dumitrescu-Bumbeşti a 
propus un amendament la aceeaşi lege, respectiv la art. 37, formulat astfel: 
,,societăţile cooperative, constituite de către funcţionarii de stat, vor fi 
preferate la vânzarările bunurilor publice prevăzute la art. 3, cu o reducere 
                                                
50 Ibidem, p. 1523. 
51 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 142, 18 februarie1922, p. 
3594. 
52 Ibidem, p. 3593-3595. 
53 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, nr. 86, 22 iunie 1921, p. 1952. 
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de 20% din preţul oferit de ultimul ofertant şi fără licitaţie. În cazul când nu 
se prezintă licitatori, terenul va fi de drept adjudecat asupra cooperativei 
ofertante, cu preţul oficial, stabilit de autoritatea care este proprietara 
terenului scos în vânzare”, care a fost respins atât de comitetul delegaţilor, 
cât şi la vot, cu argumentaţia că acestor cooperative le fuseseră conferite 
suficiente avantaje. Senatorul arădean acuza faptul că legea acorda sprijin 
societăţilor şi particularilor „cu dare de mână”, în loc să promoveze o 
politică susţinută de încurajare a construcţiilor pentru micii funcţionari, de 
către cooperative54.     

În şedinţa Senatului din 18 mai 1921, Proiectul de lege pentru 
organizarea administraţiei şi controlul instrucţiunii publice a fost adus în 
deliberarea Sentului, cu Mesajul Regal nr.1036 din 25 martie 1921, fiind 
prezentat în plen de Comitetul Delegaţilor, prin punctarea principalelor 
obiective: unificarea administraţiei şcolare de pe întreg teritoriul ţării; 
descentralizarea acestei administraţiuni; separarea controlului administrativ 
de cel didactic-ştiinţific; crearea de organe consultative pe lângă diferite 
autorităţi descentralizate; recrutarea personalului administrativ şi de control, 
la propunerea membrilor corpului didactic; stabilirea unor legături de 
colaborare între familiile copiilor şi corpul didactic. Proiectul instituia trei 
categorii de autorităţi şcolare: autoritatea centrală (Ministerul), autorităţile 
judeţene (directorate regionale şi revizorate judeţene) şi autorităţile locale 
(direcţiunile de şcoli)55. Cu prilejul discuţiilor generale purtate asupra 
proiectului de lege, senatorul Iuliu Grofşoreanu a precizat că îl consideră 
lacunar, atât din punct de vedere al formei cât şi al conţinutului, 
prezentându-l metaforic drept „un acoperiş pus pe o clădire care n’are 
bază... o haină croită pentru un copil care nu s-a născut”. Senatorul 
arădean a criticat, cu acest prilej, prevederea legală ce stipula că numirea 
membrilor corpului didactic şi a învăţătorilor se făcea de către ministru, fapt 
ce conducea la o politizarea excesivă a sistemului de învăţământ, prin 
crearea unei stări de dependenţă generalizată în sistem faţă de ministru. 
„Atunci mai poate fi vorba de o descentralizare autonomă? Nu se execută 
atunci voinţa ministrului în cea din urmă celulă şcolară?” se întreba 
Grofşoreanu. În încercarea de a-şi argumenta punctul de vedere, 
Grofşoreanu explica faptul că aceşti învăţători desemnaţi de ministru, 
dispuneau de prerogative de stabilire a listelor regionale, fiind nevoiţi să 
desemneze în aceste funcţii persoane agreate de ministru. Vorbitorul 
considera că ar fi trebuit să se acorde libertate învăţătorului „ca să-şi 
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55 Ibidem,  nr. 75, 22 mai 1921, p. 1644. 
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dezvolte energia”, iar activitatea promovată de acesta în şcoală şi în afară 
„să fie meritul lui şi nu meritele lui electorale”, în timp ce consiliile 
regionale sau judeţene trebuiau să dispună de prerogativa de a-i disciplina 
pe învăţători şi a-i trage la răspundere pe cei ce nu îşi făceau datoria56.   

Cu prilejul discutării pe articole a Proiectului de lege pentru 
organizarea administraţiei şi controlul instrucţiunii publice, în şedinţa 
Senatului din 18 iunie 1921, senatorul Gh. Dumitrescu-Bumbeşti a criticat 
proiectul de lege, în special din perspectiva faptului că reprezentanţii 
grupelor de şcoli normale şi secundare erau majoritari în raport cu cei din 
învăţământul primar rural şi urban, deşi aceştia erau mult mai numeroşi, 
neputând fi aleşi în vreo comisie, fie ea de judecată, regională sau pentru 
liste de merit  şi a  propus o serie de amendamente.  

Gh. Dumitrescu-Bumbeşti a prezentat, în numele congreselor 
învăţătorilor, un amendament la art. 40, devenit 39 (alin. 2) propunând ca 
şcolilor primare rurale şi urbane să le revină doi reprezentanţi în Consiliul 
Superior al Instrucţiunii, iar celorlalte categorii - grădinilor de copii, şcolilor 
primare urbane, şcolilor medii şi şcolilor normale grădini de copii - să le fie 
alocat câte un reprezentant. La ultimul alineat al aceluiaşi articol, senatorul 
arădean propunea următorul conţinut „ reprezentanţii grupurilor de şcoli 
arătate mai sus sunt numiţi de minister prin decret regal şi pe termen de 4 
ani, din listele de delegaţi aleşi de corpul didactic respectiv, câte unul de 
judeţ din fiecare grup de şcoli, afară de învăţământul primar urban şi rural 
care va avea doi delegaţi”. Comitetul delegaţilor a respins amendamentul, 
menţionând că „ar fi trebuit schimbată norma generală admisă de lege, ca 
fiecare categorie de şcoli să aibă câte un reprezentant”. Ministrul 
instrucţiunii P.P. Negulescu a intervenit în discuţie precizând că principiul 
fundamental admis de lege era ca fiecare categorie să fie reprezentată în 
mod egal în Consiliul Superior al Instrucţiunii, indiferent de numărul de 
şcoli reprezentate57.  

La art. 50, devenit 49 referitor la componenţa comisiei de judecată, 
propunerea lui Gh.Dumitrescu-Bumbeşti era ca ultimele două rânduri ale 
primului alineat să fie completate cu următorul conţinut: ,,afară de 
secţiunile învăţământului superior şi învăţământului primar care vor trimite 
câte doi asesori şi câte doi supleanţi”. Senatorul arădean a insistat pe 
argumentul că învăţământul primar reprezenta contingentul cel mai mare de 
membri, în timp ce ministrul de resort a explicat că, în comisia de judecată 
nu era necesară o reprezentare proporţională a diferitelor categorii de 

                                                
56 Ibidem, p. 1693. 
57 Ibidem, nr. 84, 18 iunie 1921, p. 1869-1870. 
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membri ai corpului didactic şi că învăţământul superior necesita doi 
reprezentanţi, pentru a nu se ajunge la situaţia ca un membru al corpului 
didactic inferior să judece un membru al corpului didactic superior. Această 
propunere a fost respinsă la vot 58. 

La art.51 referitor la Consiliul Permanent, care se ocupa de 
elaborarea programului şi a manualelor, proiectul de lege stipula 
compunerea acestui for din patru membri, câte unul pentru fiecare secţiune. 
Senatorul arădean propunea introducerea componenţei Consiliul Permanent 
de cinci membri, pentru a exista şi un reprezentant al corpului primar, astfel: 
,,în loc de patru membri, cinci aleşi cu majoritate de voturi, din care trei 
secţiuni trimiţând câte unul afară de secţia învăţământului primar normal, 
care va trimite doi, între care va figura un reprezentant al învăţământului 
primar urban şi unul a celui rural”. Alineatul 2 ultim era propus spre 
modificare astfel: ,,patru membri din cari unul va fi dintre membrii 
învăţământului primar urban sau rural”. Acest amendament a fost respins, 
considerându-se că printre cei 4 membri aleşi de Consiliul Superior, trebuia 
să fie un profesor al şcolilor normale-primare, care cunoaştea problemele 
învăţământului primar59. 

La art. 56, referitor la componenţa comisiei centrale de judecată, 
amendamentul arădeanului solicita „şase membri asesori şi şase supleanţi 
aleşi", în lege fiind prevăzuţi cinci membri asesori şi cinci supleanţi. Şi 
acest amendament a fost respins60.  La art. 67, devenit 65, a propus la 
punctul c) un amendament pe care îl cataloga ,,act de dreptate”, privind 
desemnarea ,,unui reprezentant pentru fiecare categorie de şcoală din 
cuprinsul directoratului regional respectiv, afară de învăţământul primar, 
urban şi rural, care va avea doi reprezentanţi”, ce a fost respins61.  

În cadrul şedinţei Senatului din 6 iulie 1921 au fost continuate 
discuţiile cu privire la Legea financiară iniţiată de ministrul finanţelor 
Nicolae Titulescu, senatorul arădean Iuliu Grofşoreanu participând activ la 
debaterea unor articole (art.17 şi 24) şi propunând un amendament la art.19 
al Legii financiare. Referitor la art.17, privind scutirile de impozit, a 
semnalat că, în cazul teritoriilor plantate cu vii se aplica impozitul global la 
cedulele A, B şi C, la care se adăugau impozitul de consum, cheltuielile 
pentru întreţinerea drumurilor, podurilor, paza teritoriului şi alte plăţi. 
Având în vedere reducerea preţului vinului de la 10-12 lei, la 3,5-5 lei 
pentru un litru, preţ ce includea şi impozitul de consumaţie, proprietarul se 
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59 Ibidem, p. 1873. 
60 Ibidem, p. 1874. 
61 Ibidem, p. 1877. 
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afla în situaţia de a vinde la 2,5 lei, din care se mai deducea plata 
muncitorilor şi a uneltelor de lucru, rezultând un profit al producătrului de 
vin mult diminuat sau apropiat de zero. Ministrul Nicolae Titulescu a 
menţionat, în acest context, că terenurile utilizate în agricultură fuseseră deja 
scutite de impozit, precum şi locuinţele şi adăposturile aferente62. 

La art.19, Iuliu Grofşoreanu a propus un amendament privind 
înmulţirea valorii locative a teritoriului de vii cu un coeficient cuprins între  
0,75% până la 1%, legea prevăzând un procent mult mai mare, de 2,3%. La 
venitul net al exploatării viilor, el propunea să se aplice coeficientul prim de 
la alin.9: ,,impozitul va fi de 0,75%-1% pentru pământurile arabile vii şi 
curţi la clădiri rurale”, amendamentul acestuia fiind respins în urma 
votului63.    
            Cu prilejul discutării art. 24 al Legii financiare, ce reglementa 
impozitul în cazul societăţilor anonime, al cooperativelor create potrivit 
codului de comerţ, a celor în comandită, pe acţiuni, simple, precum şi în 
nume colectiv ori participaţie, senatorul Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti a 
precizat că, deşi existase „o înţelegere” cu ministrul finanţelor în legătură 
cu alin. 5,  referitor la impozitul prevăzut pentru cooperative, aceasta nu 
fusese respectată cu prilejul modificării ultimului alineat al art. 24, care 
privea societăţile comerciale şi anonime, ce interesau ţărănimea. De 
asemenea, în urma dezbaterilor din cadrul Camerei Deputaţilor asupra 
aceluiaşi articol se ajunsese la soluţia reducerii impozitului la jumătate, 
scriptic consemnându-se însă trei sferturi, reprezentând 6% în loc de 4%, în 
cazul băncilor populare şi al cooperativelor, care nu făceau comerţ, ci numai 
împrumuturi în rândul propriilor membri. Ministrul Nicolae Titulescu a 
precizat în legătură cu aceste societăţi că, oricât ar fi fost de onorabile, ele 
produceau totuşi câştiguri, fapt pentru care nu puteau plăti mai puţin decât 
ţăranii, pentru că s-ar fi creat motive de dispută între cele două categorii şi, 
de asemenea, că la art. 24, alin.3, era înscris că „în cazurile când statul sau 
orice instituţie de interes public participă la beneficiul unei societăţi, acele 
instituţii suportă impozitul la participările ce primesc, respectându-se însă 
condiţiile contractuale”64. 

În cadrul şedinţei Senatului din 7 iulie 1921 s-au purtat discuţii pe 
articole în legătură cu Legea contribuţiilor directe, iar în cadrul Titului V, 
referitor la ,,Impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni 
necomerciale”, senatorul Iuliu Grofşoreanu a semnalat faptul că acest tip de 
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impozit se baza pe o simplă declaraţie a plătitorului în legătură cu veniturile 
proprii rezultate din exercitarea unor profesiuni şi ocupaţiuni necomerciale, 
prin urmare declaratorul avea libertatea să anunţe orice sumă dorea. Iuliu 
Grofşoreanu considera că aceste declaraţii dădeau naştere la ambiguităţi şi 
discriminări, comparativ cu registrele obligatorii pentru alte categorii 
profesionale, precum: industriaşii, agricultorii şi comercianţii, solicitând în 
consecinţă garanţii şi metode eficiente de control şi în cazul declaraţiilor. 
Acest punct de vedere a fost considerat legitim de către Nicolae Titulescu, 
care a precizat că nu se vor face precizări textuale suplimentare în legătură 
cu declaraţia în cauză, dar se va urmări ca legea să fie interpretată şi aplicată 
corect65.              

Considerându-se stăpân pe situaţie, generalul Alexandru Averescu a 
decis să iasă de sub tutela lui Ion I. C. Brătianu, promovând o politică în 
interesul clientelei sale politice.  Astfel, în iulie 1921 a fost iniţiat un proiect 
de lege vizând naţionalizarea Societăţii „Reşiţa”, prin care se urmărea 
sporirea membrilor consiliului de administraţie şi a acţiunilor deţinute de 
către cetăţenii români. Referitor la „afacerea Reşiţa”, Ştefan Cicio-Pop a 
fost unul dintre deputaţii care a luat atitudine în sedinţa din 13 iulie 1921,  
afirmând că ”Este lucru ciudat şi neobişnuit, ca d-l prim ministru, atunci 
când se desbate acest proiect de lege, când are lista celor cari au căpătat 
acţiuni de la „Reşiţa”, era de datoria d-sale să o cetească. Drept aceea, eu 
cred că îndeplinesc o datorie faţă de d-nii colegi deputaţi, faţă de 
reputaţiunea acestui Parlament, în special faţă de reputaţiunea noastră, ca 
să binevoiască a da cetire acelei liste. Eu zic că n-am subscris şi n-am 
primit nici o acţiune”66.  

Pe fondul instabilităţii guvernamentale care caracteriza viaţa politică 
a României interbelice, guvernul Alexandru Averescu s-a menţinut la 
conducerea ţării până la 13 decembrie 1921. Căderea guvernului Averescu a 
fost provocată de demisia, la 11 decembrie 1921, a ministrului de externe 
Take Ionescu, decizie luată în urma unei discuţii private purtate cu regele 
Ferdinand, ce-i propusese funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştri. 
Astfel, la 17 decembrie 1921 s-a constituit guvernul Take Ionescu, care, 
timp de o lună, a depus eforturi pentru a-şi atrage sprijinul Partidului 
Naţional, precum şi al unor deputaţi averescani, în vederea formării unei 
majorităţi parlamentare şi a continuării guvernării. Primind însă un vot de 
blam din partea Parlamentului, acest executiv a fost nevoit să se retragă. 
Noul guvern constituit,  prezidat de Ion I. C. Brătianu (19 ianuarie 1922-27 
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martie 1926) a publicat la 23 ianuarie decretul privind dizolvarea 
Parlamentului şi a anunţat alegeri pentru Adunarea Constituantă în zilele de 
1-11 martie 192267. 

Alegerile pentru desemnarea membrilor Adunării Deputaţilor în 
Ardeal, s-au desfăşurat în zilele de 16 şi 17 martie 1922. În judeţul Arad, 
calitatea de deputat a fost dobândită de Vintilă I. C. Brătianu68, generalul 
Arthur Văitoianu, Ioan Groza, Cristian Tomulescu, Vasile Ştefan (Partidul 
Naţional Liberal) Iustin Marşieu, Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio-Pop 
(Partidul Naţional). Scrutinul destinat desemnării membrilor Senatului 
României a fost programat în Ardeal pentru zilele de 9 şi 10 martie 1922. Pe 
locurile rezervate judeţului Arad au fost aleşi senatorii Constantin Cociaş, 
Cornel Ardelean, Iuliu Moldovan (Partidul Naţional Liberal) şi Procopie 
Givulescu (Independent)  

Rezultatele alegerilor parlamentare din martie 1922 au consfinţit 
victoria Partidului Naţional Liberal, atât în judeţul Arad, cât şi la nivel 
naţional. În Camera Deputaţilor, acest partid deţinea 222 de mandate, 
celelalte locuri fiind ocupate de Partidul Ţărănesc - 40 deputaţi, Partidul 
Naţional - 26 deputaţi, Partidul Ţărănesc din Basarabia - 22 deputaţi, 
Partidul Democrat al Unirii - 15 deputaţi, Partidul Poporului - 13 deputaţi, 
Partidul Naţionalist Democrat - 13 deputaţi, Uniunea Maghiară – 3 deputaţi, 
Federaţia Partidelor Socialiste - 1 deputat. Guvernul liberal şi-a atins 
obiectivul de a avea o majoritate parlamentară confortabilă, care să-i 
permită trecerea oricărui proiect de lege, şi, în primul rând, a legii 
fundamentale a statului.  

 Campania electorală s-a desfăşurat sub influenţa factorilor devianţi, 
administraţia controlată de liberali fiind cea care a permis săvârşirea de 
ilegalităţi şi implicit victoria candidaţilor guvernamentali. Au fost formulate 
păreri potrivit cărora în martie 1922 s-au desfăşurat cele dintâi alegeri 
„falsificate” sub regimul votului universal. Rezultatele au fost contestate cu 
vehemenţă de partidele din opoziţie din judeţul Arad. Unul dintre cei mai 
activi contestatari a fost dr. Iustin Marşieu. În sedinţa de validare a 
mandatelor de deputaţi, el a prezentat cazul alegerii ca deputat a primului-
ministru Ion I.C. Brătianu în circumscripţia Făgăraş, înfăţişând abuzurile 
săvârşite de autorităţi:: „Alegerile în această circumscripţiune, s-au făcut cu 
interzicerea de întruniri. Alegerea în această circumscripţiune s-a făcut cu 
arestarea candidaţilor atât de la Senat, cât şi de la Cameră. Secretul votului 
                                                
67 Ioan Scurtu (coordonator), Istoria Româilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), 
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nu a fost păstrat! Eu pot dovedi aceasta cu un plic pe care l-am adus ca 
mostră şi despre care dumneavoastră veţi zice că nu e străveziu, ori că nu 
este transparent. În această circumscripţiune, peste noapte s-au prezentat 
jandarmii conform ordinului d-lui Crişan, subprefectul judeţului, şi a 
interzis preşedinţilor să ia orice măsură pentru păstrarea urnei, a interzis 
sigilarea urnei, a dat afară pe delegaţii şi a îngrijit ei de urnă”69. 

De asemenea, Iustin Marşieu a descris abuzurile şi practicile 
electorale neloiale din mai multe circumscripţii şi centre de votare: din 
comuna Bran, unde liberalii „au desfundat butoaie” în timpul întrunirilor 
electorale; din comuna Zărneşti, unde prim-pretorul a interzis derularea de 
adunări şi a fost violat secretul votului, prin utilizarea în alegeri a plicurilor 
transparente; cazul comunei Tohanu Mare, care, deşi dispunea de 500 de 
votanţi, aceştia şi-au exercitat votul în localitatea Tohanu Mic, cu 100 de 
votanţi; din judeţul Fălciu, unde campania electorală a început cu destituiri 
în rândul membrilor administraţiei locale, dar şi în rândul cadrelor 
didactice70.      

Concluzia lui Iustin Marşieu cu privire la alegerile desfăşurate în 
Ardeal, a fost că acestea au fost „lovite de nulitate” din cauza gravelor 
deficienţe organizatorice: nu au fost completate listele electorale înaintea 
alegerilor, fiind omise şi private de dreptul de vot importante categorii de 
cetăţeni votanţi - segmentul de vârstă cuprins între 21 şi 23 de ani (60 000 
de persoane), bărbaţii care în primăvara anului 1919 îşi făceau stagiul 
militar, precum şi cei eliberaţi din închisorile din Rusia şi Siberia, aceste 
persoane însumând cifra de aproximtiv 100 000 de votanţi.    

În cadrul şedinţei Senatului din 21 martie 1923 au avut loc discuţii 
pe marginea proiectului de Constituţie, fiind dezbătute suplimentar o serie 
de articole, în special cele referitoare la minorităţi, în contextul în care 
ministrul agriculturii şi domeniilor, Alexandru Constantinescu şi primul-
ministru solicitaseră să nu fie înscrisă în Constituţie nici o dispoziţie ce 
putea fi interpretată discriminatoriu de minorităţile etnice. Astfel, în privinţa 
art. 65, au fost aduse în discuţie cele două alineate, respectiv alin.1, care 
prevedea că „alegerea se face pe circumscripţii electorale, care nu pot fi 
mai mari decât un judeţ” şi alin. 2, ce stipula că „legea electorală stabilea 
numărul deputaţilor de ales în fiecare circumscripţie, proporţional cu 
populaţia”. În acest context, senatorul arădean Iuliu Moldovan a explicat în 
cadrul sedinţei din 21 martie 1923 că în Ardeal existau judeţe în care 
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elementul românesc se afla în minoritate, dar printr-o mărire a 
circumscripţiei electorale s-ar putea afla în majoritate, solicitând astfel 
„alcătuirea circumscripţiei în favoarea naţiunii române”.  Ministrul a 
precizat că „în România toţi cetăţenii români trebuie să fie stăpâni”, 
explicând că nu se va întocmi nici o circumscripţie în acest fel71. Ulterior, în 
şedinţa de votare a proiectului Constituţiei din 19 martie 1923, primul-
ministru a ţinut să precizeze şi faptul că acestă Constituţie asigură drepturile 
minorităţilor, urmând ca anumite prerogative să fie reglementate 
suplimentar prin legi speciale: „Iată de ce, într-un interes de stat, ca şi într-
un interes special al minorităţilor, cer ca ele să privească cu încredere şi să 
lucreze cu sinceritate la consolidarea Statului”72. Legea fundamentală a 
constituit baza legală a tuturor acţiunilor întreprinse de guvernul condus de 
I.C. Brătianu, dar şi de guvernele ce i-au succedat, vizând prioritar 
consolidarea şi dezvoltarea statului naţional unitar român, cu impact 
semnificativ asupra întregii populaţii.73.  

Deputatul arădean Christian Tomulescu a semnalat ministrului de 
externe, în cadrul şedinţei Adunării din 12 decembrie 1923, faptul că 
cetăţenii români care locuiau pe teritoriul Germaniei din perioada în care 
erau dezvoltate relaţiile comerciale dintre România şi Germania, erau supuşi 
unor „vexaţiuni” din partea reprezentanţilor autorităţilor germane. În acest 
sens, Christian Tomulescu a prezentat o decizie legalizată de consulul 
român din Berlin, prin care cetăţeanului român Aron Rosenberg i se 
interzicea să facă comerţ, de către camera de interne din cadrul Oficiului de 
Admisiune de pe lângă guvernul Bavariei, motivând că: „Aron Rosenberg, 
ca supus al unui fot stat inamic, intenţionează să-şi dezvolte activitatea pe 
piaţa internă care este plină de comercianţi şi există pericolul ca acesta să 
practice exportul, cu intenţia de a realiza câştiguri pe contul german”. 
Christian Tomulescu a solicitat ministrului de externe să prezinte ministrului 
de interne această situaţie, pentru ca acesta să adopte decizii similare pentru 
cetăţenii germani rezidenţi în ţara nostră74.  

Pe parcursul lunilor iunie-iulie 1924, guvernul a depus în Parlament 
un pachet de legi economice menite să concretizeze politica „prin noi 
înşine”. Cele mai impotante acte normative au fost Legea pentru 

                                                
71 ,,Monitorul Oficiale. Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante a Senatului”,  nr. 47, 2 
mai 1923, p. 762. 
72 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor”, nr. 49, 1 
mai 1923, p. 1282. 
73 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op.cit., p. 152. 
74 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor”, nr. 29, 2 
ianuarie 1924, p. 510. 
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comercializarea şi controlul întreprinderilor economice ale statului, Legea 
apelor, Legea energiei, Legea minelor.  

Discutarea respectivelor proiecte de lege în cadrul Parlamentului a 
generat vii dispute. În şedinţa Adunării Deputaţilor din 27 iunie 1924, 
deputatul liberal arădean Pavel Dârlea a protestat vizavi de acuzaţiile aduse 
de liderul Partidului Naţional, Iuliu Maniu. Cu prilejul discutării Legii 
minelor, la dezbaterea art. 122 cu privire la drepturile moţilor minieri din 
Ardeal, liderul ardelean reproşa membrilor partidului liberal din Ardeal,  
indiferenţa manifestată faţă de cauza minerilor din Munţii Apuseni. Discuţia 
a degenerat într-o aprigă polemică purtată între Pavel Dârlea şi membrii 
marcanţi ai P.N.R., Ştefan Cicio-Pop şi Vasile Goldiş, ajungându-se în final 
la calomnii şi injurii reciproce75.  

Din seria de acte normative iniţiate de liberali, dedicate unificării 
orgnismului de stat, s-a înscris şi Legea pentru învăţământul primar. Vasile 
Goldiş s-a pronunţat pe chestiunea respectivei legi în şedinţa din 27 iunie 
1924, criticând graba cu care a fost adoptat normativul, la sfârşitul sesiunii 
parlamentare, după îndelungi tergiversări şi în lipsa discuţiilor pe marginea 
ei. Deputatul arădean a considerat că aceasta nu corespundea adevăratelor 
necesităţi ale ţării. Cele mai importante deficienţe ale legii rezidau din faptul 
că principiul obligativităţii era neviabil, deoarece nu s-a luat în calcul lipsa 
şcolilor, a învăţătorilor şi a resurselor materiale. Susţinea, de asemenea, că 
gratuitatea învăţământului nu era reală în condiţiile în care elevii erau 
nevoiţi să cumpere rechizite şi cărţi, fapt ce depăşea posibilităţile materiale 
ale multor părinţi. Vasile Goldiş a atras atenţia că delegarea competenţelor 
de întreţinere a şcolilor pe seama administraţiilor locale punea în dificultate 
multe localităţi mici cu buget sărac. Nu în ultimul rând, oratorul reproşa 
desprinderea şcolilor primare confesionale de sub tutela bisericilor76. 

În cadrul şedinţei din 12 iunie 1924, Iustin Marşieu a fost preocupat 
de demascarea exceselor săvârşite de reprezentanţii autorităţilor publice. 
Prin interpelarea destinată ministrului de interne, oratorul a descris situaţia 
din judeţul Arad, unde, în ultimele 16 luni, s-au petrecut numeroase abuzuri 
de putere şi acte de corupţie din partea unor reprezentanţi ai puterii liberale, 
fapte săvârşite cu complicitatea şi la ordinul  autorităţilor centrale. 
Vorbitorul a nominalizat persoana ce „ar patrona” aceste practici imorale şi 
nelegale, „capul răutăţilor” fiind ministrul liberal al comunicaţiilor Arthur 
Văitoianu, fost ministru de interne şi şef al unei fracţiuni a partidului liberal 
din acest judeţ. Numitul personaj, sub pretextul amenajării teritoriului de 

                                                
75Ibidem, nr. 118, 27 iunie 1924. 
76Ibidem. 
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vânătoare, ar fi pus stăpânire pe pădurile Arhiducelui Iosif de Habsburg, 
unde soldaţii armatei române au cosit fâneţele, vânzându-le ulterior către 
aderenţii săi politici. 

Unul dintre reprezentanţii autorităţilor arădene vehement contestate 
de Iustin Marşieu, a fost prefectul Ioan Georgescu, inspector administrativ, 
desemnat de ministrul Arthur Văitoianu. Catalogat ca agentul electoral al 
partidului liberal, prefectul era descris ca un politician fără scrupule, 
iniţiator a diferite taxe şi dări destinate populaţie. Parlamentarul arădean a 
condamat masura prefectului Georgescu, luată în iarna anului 1923, 
referitoare la mutarea a 30-40 de notari comunali, la o distanţă de 50-60 de 
km, sub pretextul necesităţii funcţionării în regiunile de graniţă a unor notari 
care nu erau minoritari. După 3-4 luni, o parte din aceşti funcţionari au 
revenit pe vechile posturi, datorită asistenţei juridice oferite de un avocat, 
apropiat prefectului, ale cărui servicii au fost plătite de fiecare client cu 
onorarii cuprinse între 30 000 şi 40 000 lei.  

Alte persoane victime ale prigoanei instituite de prefectul liberal 
Georgescu au fost prim-pretori Iosif Anghelina, din plasa Siria şi Iustin 
Chirilă, din plasa Chişineu. Functionari cu experienţă de 20, 30 de ani în 
administraţie, aceştia au fost şicanaţi de reprezentantul guvernului, context 
în care unul dinre aceştia şi-a înaintat cererea de pensionare, iar celălalt a 
fost suspendat şi cercetat disciplinar. Ambii au reclamat în instanţă 
presiunile venite din partea prefectului, reuşind să obţină câştig de cauză în 
justiţie77.  

Prefectul Ioan Georgescu a fost acuzat de Iustin Marşieu pentru 
condiţiile reprobabile în care s-au desfăşurat alegerile, din 23 martie 1924, 
pentru Sinodul eparhial al judeţului Arad. Parlamentarul a prezentat 
deplasările prefectului Georgescu, împreună cu oamenii săi, prin comunele 
judeţului, unde au ameninţat cu destituiri reprezentanţii primăriilor, în cazul 
în care delegaţii comunei în sinodul eparhial nu vor fi liberali. A 
exemplificat cu situaţia înregistrată în comuna Grăniceri, unde prefectul i-a 
pus în vedere notarului Goldiş, că, dacă nu va fi votată în unanimitate lista 
liberală, în 24 de ore „sau dânsul nu va mai fi prefect sau Goldiş nu va mai 
fi notar”. Iustin Marşieu concluziona că „s-a ajuns la scene ruşinoase şi 
lipsite de demnitate naţională şi religioasă”, solicitându-i ministrului de 
interne efectuarea unei anchete 78.  

În 13 iunie 1924, deputatul Vasile Goldiş a revenit la acest subiect 
cu o serie de noi precizări: „Nu învinuiesc Partidul liberal că şi-a pus 
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candidaţi în toate cercurile, având acest drept. Invinuiesc însă organele 
administrative, organele politice, organele financiare, organele poliţiei, că, 
într-un mod abuziv s-au ingerat în aceste alegeri şi au ameninţat pe oameni, 
spunându-le că, dacă nu veţi vota aşa şi aşa, noi o să vă pedepsim în modul 
acesta şi acesta”.  

Deputatul Vasile Goldiş a învinuit administraţia arădeană, citând o 
serie de acte emise de autorităţile bisericeşti din judeţul Arad. A menţionat 
„Raportul oficios al consistoriului către Sinodul eparhial despre cursul 
alegerilor”, în care se preciza că: „factori necompetenţi în chestiuni 
bisericeşti au făcut candidaturi şi pentru reuşita candidaţilor în mod abuziv 
de puterea Statului au influenţat asupra credincioşilor, deoparte de 
promisiuni de diferite favoruri, iar de alta prin terorizări, astfel că 
credincioşii n-au putut să-şi valideze liberi un drept divin, înscris şi în 
constituţia Bisericii noastre”. De asemenea, a amintit „Raportul 
protopopului din Radna”, redactat de Procopie Givulescu, în care era 
consemnat că, în respectivul cerc electoral, „întregul aparat administrativ al 
judeţului Arad a făcut cele mai ilicite ingerinţe: prefectul judeţului a chemat 
pe toţi prim-pretorii, ameninţându-i cu pierderea demnităţii publice în cazul 
nereuşitei candidaţilor prefecturii; subprefectul i-a concentrat pe toţi 
notarii cercului Săvârşin, punându-le în vedere că vor fi daţi afară din 
slujbă dacă nu va ieşi lista oficială; agentul Vulpe al Siguranţei, a stat o 
săptămână în cerc terorizând pe notari şi învăţători în favoarea listei 
oficiale; primarii comunelor au mers din casă în casă, ameninţând 
credincioşii; jandarmii în ziua alegerii au stat în biserică pe tot parcursul 
alegerii”. Protopopul a mai precizat că, în comuna Radna, i-a dat personal 
afară din biserică pe notarul comunal şi pe şeful postului de jandarmi, 
deoarece terorizau alegătorii să voteze cu lista Prefecturii; în comuna Ilteu, 
subprefectul judeţului şi prim-pretorul plăşii s-au prezentat în ziua de 22 
martie, în faţa cârciumei dând indicaţii să se voteze cu candidaţii liberali 
„pentru că aşa-i ordinul de sus”, iar în comunele Petriş şi Săvârşin, şeful 
postului de jandarmi s-a prezentat în biserică şi a asistat la actul alegerii.  

În finalul discursului său, Vasile Goldiş a înfăţişat şi rezultatele 
alegerilor sinodale, arătând faptul că majoritatea aleşilor, cu precădere cei 
proveniţi din rândul clerului (20 din totalul de 50) au renunţat la mandatele 
lor, invocând că „nu puteau lua parte la desbaterile unui sinod bisricesc 
ieşit prin fraudă şi teroare”. Astfel, şi-au dat demisia 16 preoţi, care au 
adresat către episcop următorul protest: ,,În semn de protest împotriva 
violentării Constituţiei noastre bisericeşti şi a libertăţii credincioşilor 
noştrii, precum şi împotriva duhului zavisdnic, subsemnaţii punem la 
mâinile preasfinţiei voastre, ca Episcop şi preşedinte al sinodului eparhial, 
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mandatele noastre de deputaţi sinodali, rugându-vă cu adânc respect să 
binevoiţi a lua contactul cu organele superioare bisericeşti, spre a reclama 
să nu se mai producă pe viitor o asemenea necinstire a numelui Domnului 
nostru şi legii noastre bisericeşti”.  

Abuzurile comise de funcţionarii ministerului instrucţiunii publice în 
plan local au făcut obiectul intervenţiei deputatului Iuliu Grofşoreanu în 
sedinţa din 26 ianuarie 1925. El a sesizat responsabilul guvernamental 
asupra ilegalităţilor comise de revizorul şcolar din Arad, Nicolae Cristea. 
Acesta, dând dovadă de comportament arbitrar, a provocat în mod deliberat 
pe unii învăţători să prezinte cereri de pensionare, fără un motiv legal, culpă 
pentru care parlamentarul arădean a solicitat dispunerea cercetării în 
respectiva cauză79. 

Legea pentru unificarea administrativă a fost adoptată la 14 iunie 
1925, prevăzând organizarea teritoriului României din punct de vedere 
administrativ, în judeţe, care erau alcătuite din comune rurale sau urbane. 
Judeţele reprezentau astfel unităţi administrative descentralizate, cu 
personalitate juridică  proprie, conduse de Consiliul Judeţean şi de Prefect. 
Organizarea administrativă a ţării prevăzută de Legea pentru unificarea 
administrativă din 1925 a fost preluată şi de legile administrative care i-au 
succedat, în 1929 şi în 1936. Opoziţia a criticat energic această lege, 
susţinând că ea avea la bază o concepţie antidemocratică, vizând o 
centralizare excesivă şi permiţând ministerului de interne să intervină abuziv 
şi discreţionar în activitatea judeţelor şi comunelor80. Legea a pus capăt 
provizoratului care domnea în administraţie după 1918, stabilind norme 
unitare de organizare teritorială a statului român. În şedinţa din 27 mai 1925, 
pe ordinea de zi s-a aflat continuarea discuţiilor pe articole a proiectului 
Legii de unificare administrativă, prilej cu care deputatul Iuliu Grofşoreanu 
a propus un amendament la art.12, ce avea următorul conţinut: „Deciziile 
consiliilor comunale şi judeţene nu pot fi suspendate sau anulate, decât în 
cazurile, cu formele şi garanţiile stabilite în prezenta lege”. Deputatul 
considera formularea ambiguă, dat fiind faptul nu au fost precizate formele 
şi garanţiile la care se făcea referire şi solicita înlocuirea sintagmei „cu 
formele şi garanţiile stabilite în prezenta lege” cu formularea: „când aceste 
deciziuni sunt contrare legilor”, amendament ce a fost respins81. Iuliu 
Grofşoreanu a mai participat la o serie de amendamente propuse colectiv, 
dintre care majoritatea au fost respinse. 
                                                
79Ibidem, nr. 51, 1 februarie 1925. 
80 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op.cit., p. 158. 
81 ,,Monitorul Oficial.Desbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor”, nr. 134 
din 20 august 1925, p. 3585. 
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Tema abuzurilor a fost continuată şi  aprofundată în 12 noiembrie 
1925 de către deputatul Iuliu Grofşoreanu. Acesta a readus în discuţie cazul 
prim-pretorilor destituiţi, Iosif Anghelina, din plasa Siria şi Iustin Chirilă, 
din plasa Chişineu, arătând că aceştia au fost repuşi în drepturi prin decizii 
judecătoreşti, dar că s-a refuzat repunerea lor în funcţii de către autorităţile 
judeţene. Deputatul arădean s-a adresat ministerelor de interne şi de finanţe, 
solicitându-le o anchetă şi remedierea deficienţelor constatate în 
conformitate cu îndatoririle legale ale autorităţilor statale82.  

Împlinindu-se patru ani de existenţă a Parlamentului, Ion I. C. 
Brătianu a decis să se retragă de la putere, rostind un discurs în acest sens în 
faţa Parlamentului la 27 martie 1926. Regele Ferdinand, la sugestia 
liberalilor, l-a însărcinat pe generalul Alexandru Averescu, preşedintele 
Partidului Poporului, cu misiunea formării unui nou guvern. Astfel, la 30 
martie, guvernul a depus jurământul în faţa regelui. S-a decis organizarea de 
noi alegeri parlamentare, în 25 mai 1926 la Adunarea Deputaţilor şi 28-30 
mai la Senat. Partidul Poporului a urmărit în continuare să-şi extindă 
influenţa în Transilvania, motiv pentru care a atras de partea sa o grupare 
din Partidul Naţional, din care făceau parte Vasile Goldiş şi Ion Lupaş, 
cărora le-a oferit posturi în guvern. Pentru a-şi spori şansele de reuşită în 
Ardeal, partidul averescan a pus bazele unui cartel electoral cu Partidul 
Maghiar şi Partidul German, sperând să atragă astfel voturile minorităţilor 
naţionale. Partidul Naţional şi Partidul Ţărănesc, la rândul lor, au ajuns la o 
înţelegere şi au încheiat un cartel electoral în perspectiva apropiatelor 
alegeri. 

Propaganda politică a Partidului Poporului a avut la bază elogierea 
meritelor generalului, supralicitând  meritele militare şi realizările obţinute 
în timpul guvernării din anii 1920-1921. Guvernul a înlocuit prefecţii şi 
primarii liberali, numind în locul lor fruntaşi ai Partidului Poporului. Pentru 
a încuraja propagandiştii averescani, guvernul a înfiinţat medalia ,,Ordinul 
Electoral", fapt nemaiîntâlnit în istoria  desfăşurării unor alegeri 
parlamentare din România.83.  

În ziua de 25 mai, la Arad au fost aleşi următorii deputaţi: Vasile 
Goldiş, Cornel Iancu, Petru Marşieu, Bela Parecz, Iustin Montza, Dimitrie 
Apătean, Hans Beller, Eugen Spinanţiu (Partidul Poporului) şi Iustin 
Marşieu (Partidul Naţional)84. Cu prilejul alegerilor pentru Senat, 
                                                
82 Ibidem, 29 noiembrie 1925. 
83 Ioan Scurtu, Ghorghe Buzatu, op. cit., p. 168 
84 ,,Aradi Közlöny”, nr. 121, 3 iunie 1926, p.1; ,,Monitorul Oficial”, partea I, nr. 122, 4 
iunie 1926; ,,Cuvântul Ardealului”, nr. 17, 10 iunie 1926, p. 3; ,,Voinţa Poporului”, nr. 17-
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desfăşurate în data de 28 mai 1926, la Arad mandatele au fost atribuite în 
exclusivitate candidaţilor partidului averescan de guvernământ85: Ioan 
Suciu, Barabas Bela, Florian Rocsin86, Silviu Moldovan  şi Mihail Mărcuş87.  

Statistica acordării voturilor şi repartizării mandatelor la nivelul ţării 
arăta în felul următor: 

Partide sau grupări 
politice care s-au 
prezentat la alegeri 

Totalul voturilor 
obţinute în plan 
naţional 

Procentul fiecărei 
liste faţă de numărul 
total al voturilor 

Număr 
de 
deputaţi 

Partidul Poporului 1 366 160 52,09 % 292 
Blocul Naţional-
Ţărănesc 

727.202 27,73 % 69 

Partidul Naţional-
Liberal 

192 399 7,34 % 16 

Liga Apărării 
Naţional Creştine 

124 778 4,76 % 10 

Partidul Socialist 40 594 1,55 - 
Blocul Muncitoresc 
şi  Ţărănesc 

39 203 1,49 % - 

Partidul Naţional (în 
afara blocului)88 

37 672 1,44% - 

 
Numărul partidelor sau grupărilor politice care au avut liste de 

candidaţi a fost de 25, însă din acestea numai 4 au îndeplinit cerinţele 
articolului 94 al Legii electorale, referitoare la atingerea pragulului electoral 
de 2 % la nivel naţional şi au primit dreptul de a avea reprezentare în 
Adunarea Deputaţilor. Deoarece partidul de guvernământ a încheiat alianţe 
cu partidele minorităţilor, acestea şi-au pus candidaţii pe listele Partidului 
Poporului, Partidului Maghiar şi Partidului German, deţinând 15, respectiv 8 
mandate din totalul celor 292 locuri de deputaţi acordate oficial grupării 
averescane. 

Partidul de guvernământ a repurtat o victorie categorică89. Partidul 
Naţional şi Partidul Ţărănesc au devenit cea de-a doua forţă politică a ţării, 
factorii de decizie din conducerea acestor partide ajungând la concluzia că 
fuziunea dintre cele două grupări era soluţia pentru creşterea şanselor de 

                                                
85 ,,Monitorul Oficial”, partea I, nr. 124, 6 iunie 1926. 
86 Ibidem. 
87 ,,Tribuna Nouă”, nr. 105, 18 mai 1926, p. 3. 
88 ,,Monitorul Oficial”, partea I, nr. 122, 4 iunie 1926. 
89 Ioan Scurtu, Ghorghe Buzatu, op.cit., p. 169. 
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accedere la guvernare. Contopirea celor două partide s-a realizat la 10 
octombrie 1926, dată ce a marcat înfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc. 

După deschiderea oficială a corpurilor legiuitoare, în şedinţa de 
analiză şi realizare a validărilor din Adunarea Deputaţilor, au fost depuse 4 
contestaţii în legătură cu desfăşurarea alegerilor din judeţul Arad. Iustin 
Marşieu a sesizat că, în circumscripţia Tauţ, preşedintele biroului ar fi anulat 
ilegal 382 voturi, iar, în al doilea rând imputa candidaţilor Teodor Băbuţă şi 
Eugen Spinanţiu, faptul că ocupau funcţii publice, motiv pentru care ar fi 
incompatibili cu statutul de parlamentari. Liberalii Georgescu şi 
Episcopescu au sesizat că, la unele secţii de votare s-au anulat mai multe 
buletine şi faptul că doi dintre candidaţii arădeni deţineau funcţii publice. 
Referitor la incomptibilitatea candidatului Spinanţiu din judeţul Arad, 
contestaţia a fost depusă pe motivul că „acest învăţător ocupă şi postul de 
subrevizor, fiind incompatibil conform art. 30 din legea electorală”90.  
Ministrul cultelor şi artelor, Vasile Goldiş, a intervenit în această chestiune, 
susţinând în cadrul şedinţei Adunării Deputaţilor din 10 iulie 1926, că 
subrevizorii erau de fapt învăţători, pe care legea electorală nu-i considera 
funcţionari91. Secţiunea verificatoare, în baza referatului întocmit de 
colonelul Homoriceanu, însărcinat cu cercetarea dosarelor acestei alegeri, a 
constatat că, contestaţiunile au fost  neîntemeiate şi alegerile s-au efectuat în 
conformitate cu dispoziţiile Legii electorale92, validând în totalitate alegerile 
din judeţul Arad.  

În şedinţa de validare a mandatelor de senatori pentru judeţul Arad, a 
fost supusă la vot şi contestaţia cu privire la senatorul Barabas Bella, acuzat 
de iredentism şi scrierea unor articole injurioase la adresa ţării noastre. 
Reprezentantul Partidului Maghiar din Arad, Barabas Bella era cunoscut 
drept un om politic care a deţinut demnităţi publice, precum cea de 
preşedinte al Consiliului Suprem Legislativ al Austro-Ungariei. Acesta a 
declarat public în şedinţă a Senatului că respinge orice acuze nedrepte şi 
neadevărate şi a declarat solemn că este cetăţean român credincios şi loial, 
dorind a lucra pentru binele patriei93. Contetaţia formulată împotriva alegerii 
sale nu a avut câştig de cauză,  mandatul său fiind în final validat. 

În cadrul sedinţei Senatului din 22 februarie 1927 s-a discutat 
raportul comisiei de verificare a titlurilor noilor senatori aleşi. Această 
comisie, întrunindu-se în mai multe şedinţe, sub preşedinţia mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei Pimen, a luat în discuţie decizia comisiei speciale a 
                                                
90 ,,Monitorul Oficial”, partea I, 27 iulie 1926. 
91 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 18, 10 iulie 1926. 
92 Ibidem, nr. 3, 2 iunie 1926. 
93 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, 13 iulie 1926. 
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Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.73 din 1926, prin care se respingea 
cererea lui Stefan Cicio-Pop, făcută potrivit dispoziţiunilor art.73, litera f 
din Constituţie şi ale art.7, litera g din Legea Electorală, de a fi recunoscut 
ca senator de drept, în calitate de fost preşedinte al Adunării  Naţionale de la 
Alba-Iulia.  
 Respingerea cererii sale s-a datorat faptului că, potrivit certificatului 
eliberat de preşedintele Consiliului de Miniştri, pe temeiul actului original al 
Unirii, Ştefan Cicio- Pop a fost vicepreşedinte al Adunării Naţionale a 
tuturor românilor, iar din desbaterile parlamentare ce au avut loc în 
Adunarea Deputaţilor cu ocazia votării art.7 din Legea Electorală, rezulta tot 
calitatea de vicepreşedinte a lui Ştefan Cicio-Pop. 
         Comisia de verificare a titlurilor noilor senatori aleşi şi-a formulat 
convingerea că, de fapt, prezidentul care a proclamat Unirea de la Alba Iulia 
a fost Ştefan Cicio Pop şi nu decedatul Gheorghe Pop de Băseşti, iar 
acţiunile Adunării Naţionale au fost conduse tot de acesta, inclusiv toate 
actele pregătitoare ale Adunării. Rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia a fost semnată de susnumitul, ca şi telegrama adresată Majestăţii Sale 
Regele prin care era anunţat în scris actul Unirii. Din aceste motive, Comisia 
de verificare concluziona că preşedintele de fapt al Adunării Naţionale de la 
Alba Iulia a fost Ştefan Cicio-Pop, şi, în consecinţă, şi-a dat încuviinţarea 
pentru retrimiterea cererii către Comisiunea de pe lângă Inalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, pentru a rectifica eroarea constatată şi a-l recunoaşte 
senator de drept.          

Cu prilejul discutării proiectului de buget al cheltuielilor 
Ministerului Justiţiei pe exerciţiul 1927, în şedinţa din 26 februarie 1927, 
reprezentantul Partidului Maghiar, Bella Parecz a prezentat dificultăţile cu 
care se confrunta justiţia din teritoriile alipite, ca urmare a retragerii vechilor 
magistraţi şi restrângerii considerabile a corpului magistraţilor din aceste 
provincii. Bella Parecz a solicitat ministrului justiţiei să întreprindă măsuri 
pentru creşterea numărului de posturi de magistraţi sau măcar să dispună 
ocuparea celor vacante94. Deşi funcţiona Legea pentru accelerarea 
judecăţilor, ce viza scurtatea proceselor, deputatul considera că efectul 
acestei legi a fost contrare celui scontat, pe fondul lipsei magistraţilor, 
producându-se în fapt prelungiri ale duratei proceselor, în special a celor 
civile. 

O altă cerere adresată ministrului se referea la asigurarea 
inamovibilităţii magistraţilor, în lipsa căreia Bella Parecz, considera că nu 

                                                
94 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 31, 11 februarie 1927, p. 741, 
742. 
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putea fi realizat un act de justiţie echitabil „pentru că magistraţii depindeau 
prea mult de bunăvoinţa guvernului”. În contextul în care guvernul avea 
drept principală preocupare unificarea legislaţiei, Bella Parecz a adresat 
colegilor săi apelul să procedeze „cu precauţie şi fără pripă”, pentru că 
existau instituţii ce nu puteau fi reformate rapid, precum cărţile funduare.La 
finalul alocuţiunii, Bella Parecz a solicitat în numele Partidului Maghiar 
ridicarea stării de asediu în regiunile unde se mai afla în vigoare, în virtutea 
principiului declarat în art. 9 al Constituţiei, privind egalitatea tuturor 
românilor, fără deosebire de origine etnică, limbă sau religie95.   
 Senatorul Barabas Bella a revenit în atenţia colegilor săi în şedinţa 
din 15 martie 1927, când s-a discutat suspendarea imunităţii sale 
parlamentare. Un raport al comisiunii a 2-a judiciare se pronunţase pentru 
ridicarea imunităţii pe motiv de sperjur, în baza unui raport, cu nr.1519 din 
1926, al Curţii de Apel Timişoara. Comisia reunită la 4 februarie 1927 sub 
preşedinţia senatorului Gh. Iorgala a deliberat, înfăţişând concluzia rezultată 
din examinarea actelor, conform căreia, fapta de mărturie mincinoasă de 
care a fost acuzat avocatul Barabas Bella, nu putea fi aplicată conform art. 
55 din Constituţie, nefiind penală şi, drept urmare, cererea Parchetului 
General a fost respinsă. 
 Al doilea motiv de suspendare a imunităţii parlamentare a 
senatorului Barabas Bella, a fost delictul de agitaţie prevăzut de art.172 şi 
173 din Codul Penal al Transilvaniei, adus în deliberarea Senatului prin  
adresa Ministerului Justiţiei nr. 508 din 2 ianuarie 1927, admis şi luat în 
cercetare la 4 februarie 1927. Raportul Comisiunii a consemnat faptul că 
procurorul general al Curţii de Apel din Braşov, prin adresa din 4 decembrie 
1926 a solicitat Senatului ridicarea imunităţii parlamentare pentru Barabas 
Bella, deoarece se afla în judecata Tribunalului corecţional din Braşov 
pentru delictul de agitaţie. Concluzia comisiunii judiciare a fost aceea că, 
deşi Barabas Bella a fost ales şi are domiciliul în Arad, şi-a manifestat 
sentimentele ungureşti în Braşov, unde a publicat, în ziarul ,,Brassoi Lapok” 
din 21 aprilie 1924, un articol incriminatoriu cu prilejul sărbătorilor de 
Paşte. Şeful siguranţei din Arad a sesizat organele militare locale, care, la 
rândul lor, au informat autorităţile militare din Braşov, în final deschizându-
se un proces. În urma votului exprimat, Senatul a aprobat ridicarea 
imunităţii senatorului Barabas Bella96.            

În şedinţa Adunării Deputaţilor, din 18 martie 1927, Hans Beller a 
adus la cunoştinţa ministrului de finanţe modul „neomenos” în care erau 

                                                
95 Ibidem. 
96 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, 14 aprilie 1927. 
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încasate impozitele în judeţul Arad, dar şi în alte zone ale ţării. A criticat 
faptul că perceptorii procedau la sechestre fără să mai aştepte prescripţiunile 
de impozite pe anul 1927, exemplificând în acest sens cu situaţia comunei 
Murăşel din judeţul Arad. Ministrul de resort era rugat să dispună organelor 
fiscale să îşi îndeplinească meseria „mai înţelegător şi omenos”, având în 
vedere situaţia economică dificilă a contribuabililor97.    

Din seria de activităţi desfăşurate de parlamentarii arădeni s-a înscris 
şi interpelarea lui Hans Beller, adresată ministrului de finanţe, în cadrul 
şedinţei din 22 aprilie 1927. Demnitarul guvernamental a fost informat 
asupra faptului că, în judeţul Arad, organele fiscale, respectiv preceptorii, 
procedau la sechestre fără a mai aştepta prescripţiunile de impozitare pe 
anul 1927, obligându-i pe contribuabili să depună impozitele pe anul întreg, 
în termen de 8 zile. Deputatul a solicitat intervenţia ministerului de resort 
pentru stabilirea unei conduite fiscale mai permisive din partea 
funcţionarilor, dată fiind situaţia economică precară a populaţiei98. 

Cu prilejul discutării şi adoptării în şedinţa Senatului din 15 aprilie 
1927 a proiectului de lege privitor la autorizarea ministerelor agriculturii şi 
domeniilor precum şi al finanţelor de a încheia o tranzacţie pentru stingerea 
litigiului cu Banca Agrară din Cluj, precum şi soluţionarea pretenţiunilor 
băncii, Ioan Suciu a reamintit colegilor săi că Banca Agrară fusese creată 
pentru sprijinirea reformei agrare din Ardeal. Instituţia bancară beneficiase 
de finanţare publică şi privată, în vederea administrării tuturor pământurilor 
expropriate, până la finalizarea procesului de împroprietărire. Senatorul 
arădean considera legitime despăgubirile solicitate de Banca Agrară, 
explicând că această instituţie îşi extinsese activitatea la nivelul mai multor 
judeţe, implicând logistică şi funcţionari care administraseră teritoriile 
expropriate, pentru că „aşa cum statul a despăgubit toţi membrii Consiliului 
Superior de reformă agrară, pentru că s-au mutat în Cluj, la fel trebuie 
despăgubită Banca ce a suportat mari cheltuieli”99. Proiectul de lege fusese 
adoptat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 14 aprilie 1927.  Adus în 
deliberarea Senatului cu mesajul regal nr.1033 din 14 aprilie 1927, delegaţii 
reuniţi în şedinţa din 15 aprilie 1927, sub preşedinţia senatorului M. 
Negruzzi au aprobat şi ei această iniţiativă legislativă100. 

În şedinţa Adunării Deputaţilor, din 20 mai 1927, Ioan Suciu a 
criticat  proiectul Legii de organizare a corpului de avocaţi, considerându-l 
necorespunzător şi un regres în legislaţia românească. El a explicat că 
                                                
97 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţior”, nr. 69, 22 aprilie 1927, p. 1923. 
98 Ibidem, 18 martie 1927. 
99 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului”, nr. 78, 13 iulie 1927, p. 2214. 
100 Ibidem, p. 2214. 
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proiectul, iniţiat încă din 1923, a fost conceput din dorinţa de a se unifica 
corpul avocaţilor, în condiţiile existenţei unor diferenţe „colosale” între 
avocaţii din Transilvania şi cei din Vechiul Regat, dorindu-se să se ridice 
nivelul pregătirii avocaţilor din Regat şi să se coboare profesionalismul 
avocaţilor din Transilvania. Astfel, din această dorinţă de unificare, Ioan 
Suciu a precizat faptul că nu a mai fost impus doctoratul, ci numai un 
examen de admitere, iar în privinţa unificării pregătirii şi studiilor nu s-a 
întreprins nimic. A exemplificat cu cazul facultăţii din Oradea unde studiile 
erau mai facile şi durau 3 ani, în timp ce la Cluj erau mai dificile şi durau 4 
ani. Ioan Suciu a solicitat respingerea proiectului de lege, ‚pentru că acesta 
nu este pregătit, pentru că nu au fost ascultate corpurile de avocaţi şi 
barourile de avocaţi, iar textul proiectului de lege nu a fost prezentat în 
prealabil, ci ulterior depunerii lui. Astfel, nici uniunea, nici consiliul 
avocaţilor nu l-au studiat bine, aşa că noi trebuie să respingem o lege de 
cărpeală ca să nu compromitem legiferarea”101. Ioan Suciu a atras atenţia 
asupra articolului 64 din proliectul de lege care, după părerea sa, era contrar 
articolelor 26 şi 27 din proiect. Astfel, acesta a explicat că, avocatul care 
solicita înscrierea în barou, trebuia să fie recomandat de doi avocaţi, şi, chiar 
dacă era recomandat, se afişa 10 zile candidatura, timp în care rămâneau 
deschise drepturile de opoziţie oricui era împotriva înscrierii lui în barou, 
pentru motive care se considera că-l fac nedemn. În acelaşi timp articolele 
26 şi 27 prevedeau că, cercetarea prealabilă la primirea fiecărui membru în 
barou era făcută de Consiliu102.   

Parlamentarii arădeni ai acestei legislaturi şi-au adus contribuţia la 
adoptarea mai multor acte normative: Legea pentru împroprietărirea fără 
plată a ofiţerilor ordinului ,,Mihai Viteazul”, Legea armonizării retribuţiilor 
bugetarilor, Legea Camerelor de Muncă etc. 

Ajuns la putere în baza recomandării făcute regelui de Ion I. C. 
Brătianu, generalul Averescu a încercat în primăvara anului 1927 să se 
desprindă de influenţa exercitată până atunci de liberali. Măsurile contrare 
intereselor liberale – înlăturarea lui Ioan Lapedatu de la Ministerul de 
Finanţe, contactele cu principele Carol în scopul revenirii acestuia în ţară, au 
adus guvernul în conflict cu Partidul Naţional Liberal. La 4 iunie 1927, 
Alexandru Averescu a fost nevoit să-şi prezinte demisia. Din însărcinarea 
regelui Ferdinand, Barbu Ştirbei a format un nou guvern (4-20 iunie 1927), 
alcătuit din reprezentanţi ai partidelor de opoziţie. Prin decret regal, 

                                                
101 Ibidem, 9 august 1927. 
102 Ibidem, 11 august 1927. 
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Parlamentul a fost dizolvat şi s-au anunţat alegeri, în ziua de 7 iulie, pentru 
Adunarea Deputaţilor şi, în zilele de 10-14 iulie 1927, pentru Senat103.  

În vara anului 1927 s-a constituit un nou guvern prezidat de Ion I. C. 
Brătianu (22 iunie-24 noiembrie 1927). Alcătuit din fruntaşi ai P.N.L., 
precum şi din câţiva independenţi, la care se adăuga Nicolae Lupu, 
preşedintele Partidului Ţărănesc, acest executiv a avut ca preocupare de 
căpetenie câştigarea alegerilor parlamentare şi asigurarea intrării în funcţie a 
Regenţei după moartea regelui Ferdinand. 

În judeţul Arad, în urma calculului de repartizare a mandatelor, au 
dobândit calitatea de deputat următoarele persoane: Arthur Văitoianu, Groza 
Ioan, Lazăr Alexandru, Xeni Constantin, Ioan Ursu, Episcopescu Nicolae, 
George Ples (Partidul Naţional Liberal), Ştefan Cicio-Pop (Partidul Naţional 
Ţărănesc) şi Jakabffy Elemer (Partidul Maghiar şi German)104. Cu prilejul 
demersurilor de validare a parlamentarilor, Arthur Văitoianu a declarat că 
optează pentru fotoliul de senator de drept. În conformitate cu art. 95, 97 şi 
124 din Legea electorală, locul de deputat rămas vacant a fost ocupat de 
primul supleant de pe lista partidului liberal, avocatul Iancu Adam105. În 
urma procedurilor de validare a dobândit statutul de deputat şi Hans Beller.  

La alegerile pentru Senat, desfăşurate în judeţul Arad, la 10 iulie 
1927, mandatele de senatori au revenit în totalitate candidaţilor liberali106: 
Aurel Demian, Gheorghe Ciuhandu şi Dimitrie Manolescu. Cu prilejul 
scrutinului pentru desemnarea senatorilor Camerei de comerţ şi industrie, 
secţiunea industrie, din data de 12 iulie, organizate în circumscripţia IV 
electorală, arădeanul Mihail Mărcuş a primit dreptul de reprezentare în 
Senatul României. În ziua de 14 iulie s-a desfăşurat procedura de votare, de 
alegere a senatorilor de către membrii consiliilor judeţene şi comunale. În 
judeţul Arad, la această categorie, victoria a revenit liberalului Sever 
Isparavnic107.  

Pe ansamblul întregii ţări, situaţia atribuirii voturilor şi a distribuirii 
mandatelor de deputaţi se prezenta după cum urmează: 

 
Partide sau grupări 
politice care s-au 

prezentat la alegeri 

Totalul voturilor obţinute 
în plan naţional 

Procentul fiecărei liste 
faţă de numărul total al 

voturilor 

Număr de 
deputaţi 

Partidul Naţional-
Liberal 

1 704 435 61,69 % 318 

                                                
103 S.J.A.N. Arad, Fond Primăria Municipiului Arad, inv. 1292, dosar 30/1927, f. 1-6. 
104 Ibidem. 
105 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, 19 octombrie 1927, p. 409. 
106 ,,Monitorul Oficial”, partea I, nr. 155, 16 iulie 1927. 
107 Ibidem. 
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Partidul Naţional-
Ţărănesc 

610 149 22,09 % 54 

Blocul Maghiar-
German 

173 517 6,28 % 15 

Partidul Poporului 53 371 1,93 % - 
Liga Apărării 
Naţional Creştine 

52 481 1,90 % - 

Partidul Social-
Democrat 

50 059 1, 81 % - 

Blocul Muncitoresc-
Tărănesc 

31 505 1,14 % - 

Gruparea Partidul 
Naţional (Iorga) 

28 157 1,02 % - 

Liga Apărării 
Creştine Statutare 

10 761 0,39 % - 

 
În şedinţa Adunării Deputaţilor din 18 decembrie 1927, deputatul 

german şi-a exprimat scepticismul vizavi de veridicitatea echilibrului 
bugetar prezentat în proiectul de buget pe anul 1928. Deşi impozitul agricol 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 1928 fusese micşorat cu 100 milioane de 
lei, acest fapt nu simplificase situaţia dificilă în care se afla ţărănimea, căci 
fuseseră introduse alte impozite indirecte „după bunul plac al organelor 
fiscale” iar preţurile articolelor necesare ţăranului înregistraseră creşteri de 
60-100% faţă de preţurile mondiale. Exemplifica cu impozitarea maşinilor 
agricole, care se aplica în funcţie de caii putere şi nu după producţie108. În 
domeniul industriei şi comerţului, Hans Beller a prezentat faptul că în 
judeţele Timiş-Torontal şi Arad, fuseseră revocate cel puţin 1 000 de 
brevete, fapt ce se repercuta negativ asupra nivelului de trai al 
meşteşugrilor. În finalul alocuţiunii, deputatul a solicitat guvernului să 
dispună măsuri pentru ca organele fiscale să nu mai încaseze abuziv 
impozite şi să ţină cont de capacitatea de plată a contribuabililor, iar 
comunele să nu mai fie obligate la achitarea unor sume uriaşe, de cele mai 
multe ori ilegale109.            
            În cadrul şedinţei Adunării Deputaţilor din 22 decembrie 1927, 
Ştefan Cicio-Pop i-a adresat o întrebare primului-ministru I.G. Duca, 
solicitându-i clarificări cu privire la chestiunea contrabandei cu arme de la 
frontiera Ungariei, semnalată la începutul lunii ianuarie 1927 şi adusă în 
discuţie de guvernele cehoslovac şi iugoslav. În contextul în care cele două 
ţări solicitaseră României să adere la un protest adresat Ligii Naţiunilor, 
                                                
108 ,,Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunării Deputaţior”, nr. 32 din 9 februarie 1928, p. 
639-640. 
109 Ibidem. 
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Ştefan Cicio-Pop a imputat guvernului tergiversarea adoptării unei deciziei 
în acestă chestiune importantă, care privea respectarea tratatelor şi siguranţa 
statului. Primul-ministru a explicat că, dat fiind faptul că procedurile Ligii 
Naţiunilor impuneau ca această problemă să fie discutată la viitoarea sesiune 
a Ligii, programată pentru 5 martie 1928, considera că abordarea acestei 
chestiuni nu reprezenta o urgenţă110.     

Ca reprezentant al etnicilor nemţi din partea de vest a ţării, Hans 
Beller a încercat, prin intermediul alocuţiunilor, să obţină soluţionarea 
problemelor locale cu care se confruntau germanii în special, dar şi 
locuitorii Aradului în general. În şedinţa din 16 februarie 1928, el a pledat în 
favoarea producătorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Arad. În baza 
contractelor încheiate cu fabricile de procesare, cultivatorii primeau gratuit 
cantităţi apreciabile de melasă, produs utilizat de ţărani ca nutreţ pentru vite 
în perioada iernii. Printr-un ordin emis de ministerul de finanţe s-a stabilit că 
melasa putea fi utilizată şi la fabricarea spirtului, şi, în consecinţă, s-a 
interzis distribuirea gratuită a acesteia către producătorii de sfeclă de zahăr. 
Interpelatorul a solicitat suspendarea măsurii guvernamentale, întrucât 
fabricile de zahăr erau suprasaturate cu cantităţi de melasă nevalorificată, în 
timp ce agricultorii arădeni erau privaţi de o importantă sursă de furaje. Tot 
cu acest prilej, a sesizat ministerul agriculturii cu privire la acuzaţiile 
vehiculate în presă legate de ilegalităţile săvărşite la fabrica de zahăr din 
Arad, unde, la recepţia sfeclei, angajaţii societăţii păgubeau cultivatorii cu 
ajutorul unui cântar  ce avea un magnet fixat la baza balanţei111. 

În şedinţa Adunării Deputaţilor din 17 februarie 1928, deputatul 
arădean D.C. Xeni a pledat contra delegării judecătorilor inamovibili în 
parchete, considerând că atunci când un judecător inamovibil era delegat să 
îndeplineacă atribuţii specifice parchetului, practic acestuia i se atribuia 
„coloratură” politică. Deputatul a atras atenţia asupra faptului că 
schimbările produse la curţile de apel, ca urmare a modificărilor survenite în 
ministere, contribuiau la înlăturarea prestigiului magistraţilor şi a prezumţiei 
acestora de independenţă112.  
 În chestiunea unificării organismului jurisdicţional de pe teritoriul 
României întregite a luat cuvântul şi Ştefan Cicio-Pop, care a combătut 
acuzaţiile de formalism exagerat al justiţiei din Ardeal, lansate de ministrul 
justiţiei Stelian Popescu, susţinând că procedura civilă din Transilvania este 
cea mai bună procedură în vigoare din Europa şi „una dintre cele mai 

                                                
110 Ibidem, nr. 38 din 28 februarie 1928, p. 1020.  
111 Ibidem, nr. 52, 31 martie 1928, p. 1563. 
112 Ibidem, nr. 53 din  4 aprilie 1928, p. 1530. 
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simple”, cu excepţia actului preparatoriu, care conţinea mai multe 
formalităţi113. Ministrul justiţiei şi-a argumentat punctul de vedere prin 
aceea că ministerul pe care îl conducea identificase 1 580 formularele 
necesare îndeplinirii actului de justiţie din Transilvania, tipizate, care 
impuseseră statului cheltuieli suplimentare. Acesta considera că formalismul 
excesiv utilizat de vechiul regim austro-ungar, ce îşi recuperase cheltuielile 
pentru  formulare din taxele pe sentinţe, trebuia soluţionat în favoarea 
statului român, odată cu unificarea procedurii din regiunile alipite114.  

În sedinţa din 22 februarie 1928, deputatul Alexandru Lazăr a 
adresat o interpelare miniştrilor de finanţe şi de justiţie, făcându-le cunoscut 
faptul că, în judeţul Arad, contribuabilii s-au confruntat cu faptul că 
preceptorii nu încasau taxele succesorale, pe motiv că certificatul de 
evaluare al primăriei primăriei era insuficient, fiind necesară o evaluarea 
suplimentară a proprietăţii realizată la faţa locului de către un controlor 
abilitat. Oratorul s-a pronunţat împotriva birocraţiei excesive, deoarece 
aceasta îngreuna procesul de transcriere şi întabulare în cartea funduară a 
imobilelor moştenite. Deputatul a solicitat miniştrilor de resort să dea ordin 
administraţiilor financiare din Arad să îndrume precepţiile fiscale pentru a 
primi taxele succesorale pe baza evaluărilor făcute de primăriile comunale, 
respectiv să ordone instanţelor de cărţi funciare, ca drepturile de proprietate 
ale succesorilor şi imobilele de succesiune să poată fi întabulate pe 
succesori, ordonându-se totodată pe foaia de sarcini a taxelor de succesiune, 
după evaluarea făcută de primăriile comunale, fiind asigurată prin această 
ipotecă şi plătirea acestora115.  

În 24 decembrie 1927 s-a produs moartea lui Ion I. C. Brătianu, 
eveniment tragic în urma căruia Regenţa l-a numit în fruntea guvernului pe 
Vintilă Bătianu (24 noiembrie 1927-3 noiembrie 1928). La începutul lunii 
decembrie 1927, Partidul Naţional Ţărănesc a declanşat campania de 
răsturnare a guvernului liberal. Conducerea partidului a decis organizarea de 
întruniri antiguvernamentale în sate, comune şi oraşe, fiind mobilizaţi să 
participe mii de oameni. În ziua de 18 martie 1928, naţional-ţărăniştii au 
planificat organizarea unei mari adunări la Bucureşti, acţiune de protest la 
care urmau să participe simpatizanţi din întreaga ţară. Autorităţile liberale 
au luat însă măsuri menite să obstrucţioneze mobilizarea maselor de 
protestatari. În şedinţa Adunării Deputaţilor din data de 16 martie, Ştefan 
Cicio-Pop s-a adresat ministrului de interne, cerându-i să suspende gama 

                                                
113 Ibidem, nr. 34 din 11 februarie 1928, p. 761. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem, nr. 57, 13 aprilie 1928, p. 1610. 
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largă de măsuri implementate de administraţiile locale şi de forţele de ordine 
cu scopul de a împiedica deplasarea populaţiei către locaţia de desfăşurare a 
mitingului: suplimentarea efectivelor de jandarmi la posturile din preajma 
capitalei; intimidarea şi brutalizarea celor care doreau să ia parte la adunare; 
reducerea la minim a numărului de vagoane ce compuneau garniturile de 
tren C.F.R.; îngreunarea deplasării manifestanţilor la Bucureşti, prin 
contractarea tuturor taximetrelor pentru ziua de 18 martie. Liderul opoziţiei 
a somat guvernul să renunţe la acest gen de practici, atrăgând atenţia 
liberalilor asupra faptului că participanţii la manifestaţie nu puteau fi opriţi 
prin tertipuri poliţieneşti: ,,vă atragem atenţia d-lor deputaţi şi mai ales 
guvernului că masele s-au pornit, s-a mişcat Marea şi n-o mai puteţi 
opri”116. În ziua de 19 martie, Ştefan Cicio-Pop a revenit la tribuna 
Parlamentului, aducând la cunoştinţa membrilor camerei inferioare rezoluţia 
adoptată de participanţii adunării de la Bucureşti. Revendicările P.N.Ţ. 
aveau în vedere: înlăturarea de la putere de către Regenţă a guvernului 
Vintilă Brătianu; numirea lui Iuliu Maniu în fruntea unui nou guvern; 
dizolvarea  parlamentului  constituit prin fraudă electorală şi organizarea de 
alegeri libere117.   

În şedinţa din 31 martie 1928, Hans Beller a atras atenţia asupra 
şicanelor la  care erau supuse asociaţiile de pompieri voluntari din comunele 
germane ale Banatului şi ale judeţului Arad. Prefectura Arad, prin decizia 
nr. 3810 din 25 februarie 1928, a interzis utilizarea germanei ca limbă de 
comandă. Pe de altă parte, statutele respectivelor societăţi nu au mai primit 
aprobări din partea inspectoratului pompierilor militari, sub motivul 
nedeclarat că urmăreau obiective iredentiste. Deputatul a venit în sprijinul 
pompierilor voluntari cerând ministerului de interne remedierea acestei 
plângeri, întrucât asociaţiile nu aveau caracter politic, singurul lor scop fiind 
acela de a asigura protecţia avutului cetăţenilor118. A doua interpelare a 
abordat chestiunea taxelor excepţionale încasate de municipalitatea 
arădeană. Oraşul Arad era legat de Aradul Nou, suburbie cu populaţie 
majoritar germană, prin podurile ,,Traian” şi ,,Decebal”. Persoanele care 
doreau să traverseze cele două căi de comunicaţie pentru a ajunge la locul 
de muncă sau tranzitau către pieţele oraşului cu produse destinate 
valorificării, erau nevoite să plătească taxă de traversare şi vamă pe produse. 
Hans Beller a catalogat respectivele măsuri fiscale ca fiind ilegale, cerând 
ministerului de interne să retragă municipalităţii dreptul de a percepe astfel 

                                                
116 Ibidem, nr. 74, 27 mai 1928, p. 2301-2302. 
117 Ibidem, nr. 76, 30 mai 1928, p. 2347-2348. 
118 Ibidem, nr. 88, 14 iunie 1928, p. 2754.   
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de taxe. Prin această luare de atitudine, deputatul arădean a venit în sprijinul 
etnicilor nemţi din cartierul Aradul Nou, ale căror îndeletniciri comerciale şi 
posibilităţi de mişcare erau îngreunate de politica fiscală locală119.  

 În procesul de modernizare a statului român, iniţiat în anii ce 
au urmat înfăptuirii României Mari, instituţia Parlamentului a deţinut un rol 
major. Senatorii şi deputaţii arădeni ai partidului de guvernământ sau din 
grupările opoziţiei au contribuit la construirea edificiului legislativ ce a stat 
la baza dezvoltării ţării în prima decadă interbelică, prin: Legea pentru 
ratificarea unirii provinciilor istorice cu patria mamă (1919), Legea pentru 
reforma agrară (1921), Constituţia (1923), Legea de unificare administrativă 
(1925), Legea privind înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române (1925) şi 
Legea electorală (1926). Parlamentari precum Ştefan Cicio-Pop, Vasile 
Goldiş, Ioan Suciu, Iustin Marşieu, Iuliu Grofşoreanu şi Dimitrie Crişan, 
reprezintă câţiva dintre arădenii care au sprijinit prefacerile înregistrate de 
naţiunea română întregită în domeniul economic, social, politic şi cultural.    
 
 

 
 
 

  

                                                
119 Ibidem. 
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Chestionarul istoricoarheologic al Muzeului Bănăţean 
 
 

Ioan Traia, 
Muzeul Satului Timişoara  

 
 

Abstract  
Being appointed manager of the Banat Museum first action of 

Ioachim Miloia was to apply an archaeological and historic questionnaire 
with the aid of the “Analele Banatului” review. This questionnaire was 
accompanied with an appeal adressed to intellectuals and elites of the 
villages and also to those interested tho the Banat history to seek and to fill 
in the published questionnaire. He received more than 600 answers and base 
on that Ioachim Miloia was able to create a database useful for future 
research and scientific articles. 

 
 
Ioachim Miloia a fost una din personalităţile importante a culturii 

bănăţene, a fost un deschizător de drumuri în multe domenii extrem de 
importante în noua configuraţie politică a României de după Marea Unire. A 
fost directorul Muzeului Banatului din 1928, funcţie pe care o va deţine 
până la moartea sa prematură din primăvara anului 1940, în plină maturitate 
creatoare. A înfiinţat şi condus revista „Analele Banatului”, o vreme a fost 
redactorul revistei Institutului Social Banat-Crişana, a sprijinit activitatea 
asociaţiei culturale Astra, a întreprins numeroase săpături arheologice, a 
pictat şi a restaurat pictura în numeroase biserici din Banat. A realizat, în 
1930 (împreună cu Ion Stroia–Udrea), albumul „Galeria Maeştrilor clasici 
– Pictura Renaşterii”, excepţională demonstraţie a cunoştinţelor în 
domeniul istoriei artelor acumulate în timpul studiilor din Italia. În 1933, îl 
găsim ca profesor în cadrul Academiei de Arte Frumoase, transferate de la 
Cluj, alături de alte personalităţi artistice ale vremii. Ioachim Miloia este şi 
întemeietor al Arhivelor Banatului, în iulie 1937. Tot Ioachim Miloia a avut 
şi ideea, ce s-a şi materializat mai tîrziu, a unui muzeu în aer liber al satului 
bănăţean. 

Venit la conducerea Muzeului Bănăţean în ianuarie 1928, prima  
grijă a lui Ioachim Miloia a  fost să publice şi să difuzeze în toate localităţile 
bănăţene un cuprinzător „Chestionar istoricoarheologic al Muzeului 
Bănăţean”, aceasta pentru a cunoaşte potenţialul virtual la scara întregului 
areal al Banatului. Întrebările se refereau la istoricul comunei, biserica, 
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şcoala, asociaţiile culturale, antichităţi, etnografie, cele privitoare la 
monumente şi locuri istorice ocupă in acest „Chestionar” un loc 
proeminent1. 

Chestionarul istoric elaborat de Ioachim Miloia, urma să faciliteze 
prin datele obţinute întocmirea unui „Repertoriu istoric" al Banatului, ca 
fundament pentru realizarea viitoarelor cercetări şi lucrări ştiinţifice. Scopul 
pur teoretic cu finalitate practică, precizat de cei de la muzeu prin vocea lui 
I. Miloia, se înscrie pe aceeaşi linie cu cel precedent, deoarece „trecutul 
istoric al Banatului n 'a fost încă pe deplin cercetat"2. Se conştientiza deci 
existenţa lacunelor din acest domeniu, obiectivul fiind cu atât mai presant cu 
cât unirea provinciilor istorice şi idealul unui Banat aparţinând unei 
Românii întregite, reclamau cunoaşterea particularităţilor proprii pentru a se 
asigura liantul desăvârşirii unităţii. 

Miloia era conştient că în cercetarea culturii poporului român un rol 
deosebit de important îl ocupă fondurile documentare  constituite ca urmare 
a utilizării chestionarelor ca metodă de cercetare. Chiar dacă această metodă 
prezintă o serie de deficienţe, legate de faptul că informaţiile documentare 
adunate, depind în mare măsură de pregătirea şi conştiinciozitatea celor care 
redactează răspunsurile, ea are enormul avantaj de-a surprinde fenomenele 
de cultură materială şi spirituală dintr-un mare număr de localităţi. Acest 
lucru este aproape imposibil de realizat prin metoda cercetării directe, atât 
din cauza folosirii unui număr mare de specialişti, cât mai ales a 
cheltuielilor materiale pe care le presupune o astfel de investigaţie. 
 Iniţial a lansat un apel la 21 apr. către intelectualii şi notabilităţile 
oraşelor şi satelor bănăţene “Ne adresăm prin acest apel domnilor profesori, 
învăţători şi cucernicilor preoţi, precum şi tuturor intelectualilor, cari ştiu a 
aprecia însemnătatea istoriei trecutului românesc din această provincie, să 
aducă la cunoştinţa muzeului nostru, ori de câte ori se dau la iveală 
antichităţi bănăţene, căutând totodată să cerceteze arhivele vechi ale 
comunelor, să cerceteze bisericile şi şcoalele,  comunicându-ne cât mai 
neîntârziat toate acele date cari, stăruitor le solicităm prin chestionarul de 
mai jos ce-l lansăm odată cu acest apel. Să strângă cât mai  cu grabă 
materialul documentar istorico-arheologic referitor la trecutul provinciei 
noastre căci numai aşa Muzeul Bănăţean va putea deveni acea oficină a 
istoriei Banatului românesc, a cărui necesitate se resimte atât de mult”. 
                                                
1 Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe Mudura, Nicolae Secară, Ioachim Miloia un 
erudut cărturar, Timişoara, 1997, p. 99.                                                                                                                                          
2 Ioachim Miloia, Chestionarul muzeului bănăţean, în „Analele Banatului”, an I (1928), nr. 
1, p. 142. 
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De dimensiuni relativ extinse, chestionarul reflectă o temeinică 
stăpânire a tehnicii şi instrumentarului de investigare a trecutului istoric. 
Cele 43 de întrebări ale chestionarului, grupate în 8 secţiuni, reuşesc să 
surprindă problematica vizată iar indicatorii ce se desprind din conţinutul 
lor, reliefează complexitatea de redactare a răspunsurilor, acestea 
constituind şi repere pentru redactarea unei monografii istorice a satului. 
Stilul expresiv şi ordinea întrcbărilor reflectă intenţia de a obţine o largă 
viziune descriptivă asupra realităţii prezente şi mai ales trecute, sondând 
sursele orale şi scrise, generând interes şi stimulând în direcţia cercetării3. 
 Cu toate că răspunsurile primite nu sunt egale în ce priveşte 
cantitatea şi mai ales calitatea informaţiilor transmise, unele dintre ele fiind 
redactate cu o scrupulozitate demnă de a servi model, în timp ce altele au 
fost întocmite superficial, ele reprezintă un fond documentar deosebit de 
valoros fără consultarea căruia nu se poate face o cercetare serioasă. 
 S-au adunat în total 600 de răspunsuri din tot atâtea aşezări bănăţene, 
cele mai reuşite şi complete au fost publicate ca şi informaţie primară în 
excepţionala revistă a muzeului „Analele Banatului” pe care a iniţiat-o, a 
scris-o în mare parte şi a susţinut-o prin eforturi supraomeneşti. Aşa au 
văzut lumina tiparului răspunsurile primite din localităţile: Vărădia, 
Satchinez, Chesint, Soceni, răspunsuri completate de funcţionarii şi 
intelectualii satelor respective: preoţi, dascăli, notari, primari. De aici reiese 
un aspect interesant şi anume ca acest chestionar a contribuit şi la trezirea 
interesului unei anumite categorii de intelectuali îndeosebi a acelora de la 
sate faţă de cultura românească; în concluzie chestionarul a realizat şi 
începutul unui obiectiv de pedagogie naţională. 
 În chip logic Miloia a consemnat într-un caiet  manuscris organizat 
în ordine alfabetică, informaţiile privitoare la documente în speţă, bisericile 
din localităţile bănăţene, marcând anul construcţiei şi eventuale renovări, 
apoi data şi eventual meşterii zugravi cunoscuţi ai pictării lor, vechimea 
materialelor parohiale, obiecte şi cărţi de cult vechi. Abia după alcătuirea şi 
analiza acestui instrument de lucru preparator, absolut indispensabil unei 
cercetări moderne, a purces la studierea mai profundă a monumentelor 
bănăţene. 
 Demersul său ştiinţific s-a canalizat pe trei direcţii distincte: 
studierea vechilor mănăstiri ortodoxe bănăţene, dezvelirea prin săpături a 

                                                
3 Carmen Albert, Cercetarea monografică în Banat (1859-1948), Editura Modus P.H., 
Reşiţa, 2002, p. 151. 
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unor vechi locaşuri de cult ruinate şi studierea bisericilor de lemn ale 
Banatului4. 
      

Apel 
Către intelectualii oraşelor, către învăţătorii, preoţii, primarii şi 

notarii satelor din Banat şi către toţi românii dornici şi cu dragoste pentru 
cunoaşterea trecutului istoric al Banatului. 

Trecutul istoric al Banatului n-a fost încă pe deplin cercetat, viaţa ce-
a pulsat în timpurile de mult apuse şi în vremuri pe cari străbuni noştri le-au 
trăit nu este atât de cunoscută ca să se poată scrie o istorie concepută 
ştiinţific şi modern a provinciei noastre. 

Căci veacuri şi veacuri au trecut, nenumărate, de când apar primele 
semne de viaţă, de civilizaţie pe aceste plaiuri, de când cu alai intrară 
popoare-n istorie, de când dintre acestea, unul viteaz şi vânjos, temut şi 
eroic, dacii, şi-au dat contribuţia lor de sânge şi viaţă, la sădirea civilizaţiei 
occidentale în ţinutul lor de sânge; de când după strălucirea dominaţiunii 
vulturului roman, peste noua plămădire de rasă, peste români, trecură valuri 
şi valuri de cotropitori, respinse şi parate, în timp ce plăpânda înjghebare de 
stat a moştenitorilor se înfiripa sub patriarhala conducere a cnezilor şi sub 
vegherea trează a voievozilor români. 

S-a scurs o eternitate de când omul ce locuise ţinuturile acestea 
ajunge de la unealta primitiv tăiată în piatră, la perfecţiunea maşinei 
moderne, de când de la adorarea primelor  elemente în juru-i se înalţă până 
la învăţătura creştinismului, de  când de la primele zgârieturi-răboj al 
evenimentelor principale ale unei vieţi strâns îngrădită de grijile existenţei – 
omul ajunge  să scrie o cronică şi să dea o formă materială a tot ceea ce 
simte. Simţim că sub picioarele noastre, strat după strat, s-au aşezat semnele  
acestor vremuri. Rânduri, rânduri, cu sfinţenie. Timpul a pus pagină peste 
pagină iar Pământul le-a legat la sânu-i în hrisov, cartea istoriei Banatului pe 
care, răsfoind-o cu cercetările noastre istorico-arheologice, vom vedea şi 
vom găsi într-însa, din cele mai îndepărtate timpuri, felul de aşezare şi 
progresul de civilizaţie al diferitelor străvechi popoare pe aceste meleaguri, 
măreaţă epocă a ,,Daciei Felix” de odinioară şi-n sfârşit cultura şi civilizaţia 
strămoşilor noştri de la această epocă şi până în zilele de azi. 

Adunarea şi studierea acestor documente istorice ni se impune  ca o 
sfântă dorinţă ce avem atât faţă de trecutul strămoşesc cât şi faţă de rolul 
nostru de azi, când suntem iarăşi stăpâni în casa noastră, pe moşia noastră 
străbună; şi nu ne putem simţi pe deplin mulţumirea reintrării în posesiunea 

                                                
4 Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe  Mudura, Nicolae Secară, op. cit., p. 99.                                                                                                                             
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sfintei noastre moşteniri de la strămoşi până ce nu o vom cunoaşte perfect în 
toate unghiurile, până ce nu va veni tot stocul de rămăşiţe ale trecutului să 
refacă legătura dintre noi de azi şi între acei ce au fost. 

Cu scopul de a reprezenta cât mai fidel trecutul Banatului, s-a 
înfiinţat în Timişoara o societate de istorie şi arheologie care a organizat şi 
un muzeu, Muzeul Bănăţean, azi proprietatea statului, ce are menirea de a 
descoperi, a colecta şi păstra, punând în slujba ştiinţei muzeologice, orice 
documente, inscripţii şi obiecte care ar oferi material preţios pentru istoria 
românilor şi-ndeosebi a românilor bănăţeni. Pus  mai întâi în serviciul 
istoriei românilor şi-ndeosebi a românilor  din Banat, Muzeul Bănăţean va 
să aibă o mare şi covârşitoare importanţă culturală. Societatea de Istorie şi 
Arheologie din Timişoara, care-l secondează de aproape, a adus şi aduce 
încă şi ea un preţios serviciu întru scrutarea trecutului istoric al Banatului, 
contribuind şi această societate la sprijinirea şi dezvoltarea muzeului nostru. 

Ne adresăm prin acest apel domnilor profesori, învăţători şi 
cucernicilor preoţi, precum şi tuturor intelectualilor, cari ştiu a aprecia 
însemnătatea istoriei trecutului românesc din această provincie, să aducă la 
cunoştinţa muzeului nostru, ori de câte ori se dau la iveală antichităţi 
bănăţene, căutând totodată să cerceteze arhivele vechi ale comunelor, să 
cerceteze bisericile şi şcoalele,  comunicându-ne cât mai neîntârziat toate 
acele date cari, stăruitor le solicităm prin chestionarul de mai jos ce-l lansăm 
odată cu acest apel. Să strângă cât mai  cu grabă materialul documentar 
istorico-arheologic referitor la trecutul provinciei noastre căci numai aşa 
Muzeul Bănăţean va putea deveni acea oficină a istoriei Banatului 
românesc, a cărui necesitate se resimte atât de mult. 

Lansăm acest apel şi chestionarul ce urmează aici, cu deplină 
dragoste pentru acest scop şi cu încredere în preţiosul concurs ce ni se va da. 

 
Chestionar istorico-arheologic 

Direcţiunea Muzeului Bănăţean 
I. Comuna 
1. Aveţi cunoştinţă că există în comuna dvs. (la primărie, la biserică, la 
şcoală sau pe la particulari) documente, scrisori vechi etc., referitoare la 
înfiinţarea şi trecutul comunei dvs. sau cari ar prezenta interes istoric 
general? Dacă da: a) Cari sunt acestea, unde se află, de unde provin? b) S-au 
publicat ele în vreo monografie sau altundeva? 
2. Ce ştiu bătrânii satului despre trecutul comunei? 
3. Ce evenimente, întâmplări mai de seamă, s-au petrecut în comună? 
4. Există vreo statistică a comunei din care s-ar putea vedea mişcarea 
populaţiei? De când datează? 
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5. a) Câţi locuitori are comuna în prezent? (pe naţionalităţi). b) De ce 
confesiune sunt? c) Ce secte religioase sunt în comună? d) Este în creştere 
populaţia sa în descreştere faţă de trecut şi cu ce procent? 
 
II Biserica 
6. Câte parohii sunt în comuna dvs. şi de când datează? 
7. Câte biserici are comuna şi când s-au zidit? 
8. a) Cine a fost preotul cel mai vechi despre care sunt date sigure? b) Ce 
preoţi i-au urmat şi când? c) Care le-a fost activitatea mai de seamă pe teren 
cultural-naţional? 
9. Cine sunt ctitorii bisericii şi ce se ştie despre ei? 
10. Cine a fost maestrul care a zidit biserica  şi ce se ştie despre el? 
11. Când a fost pictată biserica, cine a fost pictorul şi ce se ştie despre el? 
12. Are biserica iconostas de lemn sau altă mobilă sculpturală? Dacă da: a) 
când  şi de cine au fost lucrate? 
13. A fost renovată biserica (construcţia, pictura, sculptura)? Dacă da: când 
şi de cine? 
14. Posedă biserica iconi vechi pictate pe lemn sau pe pânză? Dacă da: a) 
câte ? b) de unde provin? c) ce reprezintă? d) poartă vreo inscripţie? e) ce 
dimensiuni are? 
15. Are biserica obiecte vechi (potire, cruci, talere, candeluţe, sfeşnice, 
odăjdii, mobilier şi altele? Cum se înfăţişează şi ce se ştie despre originea 
lor? 
16. Ce cărţi are biserica şi ce însemnări sunt pe ele? 
17.  Ce fel de steaguri are biserica, de cine au fost făcute şi cînd? 
18. Are biserica antimise vechi? De când datează acestea şi de cine sunt 
lucrate? 
19. Care este ce mai veche matricolă de naşteri şi de morţi ce posedă 
biserica? 
20. Sunt, în jurul biserici morminte şi cruci de piatră, inscripţii etc, din cari 
să se poată vedea vechimea lor? 
21. Este vreo criptă subterană (coridor, boltă) sub, sau lângă biserică? 
22. Fost-a cercetată cripta şi ce s-a găsit într-însa? 
23. Înainte de actuala biserică a mai fost vreun locaş de rugăciuni în comună  
şi ce se ştie despre el? 
24. A fost vizitată biserica de către arhierei sa alte personalităţi bisericeşti 
sau laici? Când şi de cine? 
25. În arhiva biserici ce anume scrisori aveţi în legătură cu datele mai sus 
înşirate? 
26. Ce ştiu bătrânii în legătură cu trecutul parohiei şi bisericii din sat? 
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III Şcoala 
27.  Ce şcoale sunt în comuna dvs., de când sunt înfiinţate, de cine au fost 
susţinute în trecut şi de cine azi? 
28. Cine a fost învăţătorul cel mai vechi din sat, despre care aveţi 
cunoştinţă? Ce învăţători i-au urmat şi când? care-i  activitatea lor pe teren 
naţional-cultural? 
29. În arhiva şcoalei ce fel de cărţi vechi, documente, scrisori etc., de interes 
istoric-cultural, se păstrează? 
 
IV Asociaţiuni culturale şi reuniuni de cântări 
30. Aveţi în comună societăţi culturale (cercuri de lectură, case naţionale 
etc.)? Dacă da: când şi de cine au fost înfiinţate? 
31. Există în comună reuniuni de cântări? Care este istoricul lor? 
32. Cine este actualul conducător al corului şi al orchestrei? 
33. Dintre locuitorii satului a fost cineva care să se fi distins pe interes 
naţional - cultural - artistic? Dacă da: cine, când şi ce se ştie despre ei? 
 
V Antichităţi 
34. Ce obiecte vechi s-au găsit pe teritoriul comunei dvs., (unelte străvechi 
de piatră, de os, de metal; vase de lut, de metal; hârburi, monede, arme 
vechi, zidiri, precum şi orice  alte lucruri din vechime)  descoperite pe 
arătură, săpături de fântâni, de fundaţiuni de case etc.? 
35. De cine, când , unde s-au descoperit asemenea obiecte şi ce-i cu ele, 
unde se află? 
36. Aveţi cunoştinţă că s-ar mai afla pe teritoriul comunei dvs. asemenea 
obiecte şi unde? 
37. Sunt pe teritoriul comunei dvs. şanţuri, valuri sau drumuri romane, ruine 
de cetăţi, circuri avare, ridicături de pământ în cerc, movile, dâmburi mai 
ridicate, de cari se leagă vreo legendă, ori au însemnătate, din vechime? 
38. Ce alte monumente se găsesc astăzi pe teritoriul comunei dvs.? Care le 
este istoricul? 
 
VI Etnografia 
39.La cine şi ce obiecte vechi de industrie casnică (ţesături, cusături, 
crestături în lemn) se află în comuna dvs.? Ce vechime aproximativă au 
aceste obiecte de industrie şi cine   le-a lucrat? 
40 Sunt pe teritoriul comunei dvs. capele sau cruci de lemn (troiţe) puse la 
încrucişare de drumuri? 
41. Ce cântece populare, ce balade cu legende istorico-mitologice se cunosc 
de către locuitorii satului? 
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VII 
42. Aveţi fotografii vechi sau noi cari să înfăţişeze biserica, şcoala sau părţi 
din satul dvs. sau, în fine, portrete de-ale preoţilor, învăţătorilor, primarilor 
şi a altor locuitori ai satului? (fotografii sau picturi în ulei). 
 
VIII 
43. Ce se mai şti, afară de cele mai sus chestionate, ce-ar putea prezenta 
interes pentru cunoaşterea trecutului istoric al comunei dvs. sau ceea ce ar 
avea interes istoric general? 
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Război pe Mureş şi Crişul Alb 
  
 

Ioan Tuleu 
     
  

Septembrie 1944  -  pregătiri de apărare          
În Proclamaţia Regelui Mihai I către Ţară, din noaptea de 23 august, 

s-a trasat limpede obiectivul principal al armatei române, care era eliberarea 
Transilvaniei de Nord, cedată Ungariei prin Diktatul de la Viena, din 30 
august 1940. Aceasta însemna de fapt război cu Ungaria aflată sub 
dominaţie germană. Luptele cu noul inamic, de la nord de Carpaţii 
Meridionali şi de la Vest de Carpaţii Occidentali, au început încă din 
primele zile de la întoarcerea armelor de către România, prin mici incidente 
de frontieră, pentru că nici una din părţi nu era pregătită pentru acţiuni 
ofensive mai ample. 

Într-un raport al Marelui Stat Major al armatei regale ungare de la 24 
august se arăta că: 

În legătură cu trădarea României, am luat măsuri pentru apărarea 
Ardealului şi pentru mobilizarea diviziilor de schimb aflate în 
disponibilitate”, indicând zona de concentrare a acestora. În Crişana, 
Ungaria dispunea în 24 august, de 22 batalioane cu 10-15 tancuri1.  

Scopul inamicului era acela de a ocupa trecătorile Carpaţilor, unde 
să organizeze o linie de apărare care să ţină pentru mult timp în loc forţele 
sovietice şi româneşti, motiv pentru care generalul colonel Hans Friessner, 
comandantul Grupului de Armate “Ucraina de Sud”, a transmis Armatelor 6 
şi 8 germane, precum şi Armatei 2 ungare, aflată în curs de afluire spre 
centrul Transilvaniei, directiva operativă din care rezulta că forţele din 
compunerea grupării strategice pe care o comanda, urmau să execute o 
puternică ofensivă în centrul Transilvaniei.        
        La rândul său, după eliberarea teritoriului naţional, la 30 august 
1944, prin Directiva nr 51, Marele Stat Major Român a întărit trupele 
dispuse în acoperire în Transilvania prin dislocarea în zonă a Armatei 4, 
care şi-a luat în primire fâşia de acţiune în noaptea de 4 spre 5 septembrie. 
În acest fel Armata 1 şi-a restrâns  zona de luptă  la vest de linia Sibiu, Alba 
Iulia, Cluj, Zalău, Secuieni. În Banat dispozitivul Armatei 1 urma a fi întărit 
prin dislocarea în zonă a Corpului de Cavalerie. Din forţele disponibile a 

                                                
1 G-ral lt. Ion Şuţa, Dimensiunea istorică a primei operaţii a românilor în războiul 
antihitleris, Editura Facla, Timişoara, 1985, p.48. 
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fost fixată câte o mare unitate pe direcţiile principale probabile de acţiune 
ale inamicului2. 

Prin Directiva operativă nr 51, s-au menţinut ideile generale de 
întrebuinţare a armatei transmise prin ordinul din 23 august, dar prioritare au 
devenit de data aceasta acţiunile de la frontieră, destinate respingerii 
atacurilor inamicului din exterior şi crearea condiţiilor  trecerii ulterioare la 
ofensivă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, conform ordinului Marelui 
Stat Major nr. 679 527/1944, cu începere din 7 septembrie Armata 1 intra în 
compunerea Grupului de Armate „General I. M. Managarov”. 
     La vest de munţii Apuseni şi de munţii Banatului aliniamentele de 
apărare hotărâte asigurau ducerea unei apărări active şi eficace pentru 
interzicerea direcţiilor principale care conduc către bazinul Hunedoara, şi 
către Orşova. Limita dinainte a apărării a  fost prevăzută pe aliniamentul 
Beliş - Răbăgeni – Arad - Timişoara, în adâncime ea urmând traseul Beiuş - 
Buteni - Căpruţa - Lugoj, cu o poziţie intermediară la Ineu - Radna, şi în 
final aliniamentul Gurahonţ - Săvârşin - Voislova3.  

În Crişana şi Banat responsabilitatea operativă a revenit Corpului 7 
Teritorial, dispus între Gilău şi Deta, iar la sud de această localitate, până la 
Dunăre, Diviziei 19 Infanterie. În această zonă s-a realizat o densitate de 4 
divizii, cu 41 de batalioane, 12 escadroane de cavalerie şi 19 baterii de 
artilerie.  Corpul 7 Teritorial (comandant generalul Carol Schmidt), cu 
punctul de comandă iniţial la Radna, ulterior la Săvârşin, a avut fâşia de 
acoperire limitată la sud de linia Deta - Bocşa Montană iar la nord se 
întindea pe graniţa Dictatului până la Gilău. Cu cele 4 divizii din subordine, 
Corpul 7 Teritorial trebuia să apere masivul Bihorului, oraşele Arad şi 
Timişoara, să interzică pătrunderile în Munţii Apuseni, pe văile Crişurilor, 
Mureşului şi canalului Bega, iar în cazul că inamicul nu putea fi oprit pe 
versanţii de vest ai acestei citadele naturale, forţele principale ale Corpului 
trebuiau să reziste în zona Deva - Simeria, împreună cu cele ale Corpului 6 
Teritorial4.  
       Compartimentul Crişurilor a fost încredinţat, iniţial, pentru apărare 
Diviziei 3 Munte, care avea punctul de comandă la Beiuş, cu misiunea de a 
bara pătrunderile inamicului dinspre nord şi vest în Masivul Bihorului. 
Comandantul Diviziei, generalul Leonard Mociulschi, a decis ca valea 
Crişului Negru să fie apărată de batalioanele 6 şi 11 vânători de munte, iar 
                                                
2 Alesandru Duţu, Florica Dobre, Leonida Lughin, Armata română în Al Doilea Război 
Mondial, 1941-1945, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 16. 
3 Ioan Şuţa, op. cit., p. 79. 
4 Ibidem, p. 90. 
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valea Crişului Alb de către Regimentul 85 Infanterie, din Divizia 1 
Infanterie-Instrucţie, dislocat la Ineu şi de Batalionul Fix Regional „Criş”.  

În compartimentul din centru, pe direcţia Arad - Deva, a trecut la 
apărare Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie, (În acel moment  Divizia 1 cavalerie-
instrucţie avea în subordine Regimentul 1 Roşiori, dislocat la Arad şi 
Glogovăţ, Regimentul 11 Călăraşi, dislocat la Pâncota întărită cu 
Regimentul 93 Infanterie, R 38 Artilerie şi  Batalionul 1 Grăniceri) cu 
punctul de comandă la Glogovăţ, având misiunea să interzică pătrunderea 
dinspre vest a inamicului pe valea Mureşului. La 28 august 1944 Corpul 7 
teritorial a precizat misiunea diviziei astfel: „Se v-a apăra regiunea Arad 
contra atacurilor germano-maghiare şi se va opune la cucerirea oraşului şi a 
pătrunderii pe Valea Mureşului.... Oraşul Arad va fi organizat pentru a 
rezista la încercuire. Se va pregăti distrugerea căii ferate înafara capului de 
pod Arad”5.  

În continuare comandantul Corpului a ordonat să se creeze baricade 
la punctele obligatorii de trecere, în special la intrările în oraşul Arad şi la 
intrarea în defileu, la Păuliş. Punct de convergenţă a principalelor căi de 
comunicaţii din Câmpia Crişanei spre Câmpia Banatului, Aradul  reprezenta 
cel mai important bastion  al apărării pe râul Mureş în compartimentul de la 
vest de munţii Zarandului şi dealurile Lipovei. Din această cauză, în 
planurile ungureşti, cucerirea Aradului constituia obiectivul principal al 
ofensivei ce se va declanşa în cursul lunii septembrie.  

Dispozitivul Diviziei 1 Cavalerie-Instrucţie era asigurat de 
Regimentul 11 Călăraşi, între Zimandu Nou şi Arad (exclusiv); Batalionul 2 
Instrucţie din Regimentul 4 Grăniceri, pe marginea de vest a Aradului, iar de 
la Aradul Nou, spre sud, până la linia Turnu-Fiscut se aflau dispuse 
subunităţi din Regimentul 1 Roşiori. Aceste forţe au fost puse sub comanda 
colonelului Alexandru Pleşoianu, comandantul permanenţei Diviziei 1 
Cavalerie-Instrucţie. În rezerva diviziei a fost păstrat Regimentul 93 
infanterie, cantonat la Glogovăţ6. În compartimentul de la sud de Vinga au 
fost dispuse unităţi din Divizia 1 Infanterie-Instrucţie.  

În aşteptarea luptelor ce aveau să vină diviziile, părţile sedentare, 
denumite şi divizii de instrucţie, şi-au completat efectivele şi înzestrarea cu 
tot disponibilul material şi uman aflat în garnizoanele de reşedinţă şi, în 
unele situaţii, şi-au mobilizat rezerviştii netrimişi pe front, iar după 3 
septembrie capacitatea de luptă a acestora a sporit din nou prin contopirea 
cu efectivele recuperate de pe frontul din Moldova.   

                                                
5 Ordinul de Operaţii nr. 3 al Corpului 7 Teritorial din 28 august 1944.  
6 Ion Şuţa, op, cit., p. 91. 
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Dar derularea rapidă a evenimentelor a impus schimbări în ordinea 
de luptă dispusă în 31 august şi, întrucât Corpul de cavalerie aflat în 
retragere în Muntenia era disponibil, s-a hotărât ca acesta să fie pus la 
dispoziţia Armatei 1. 

Ca urmare, Armata 1 a emis la 4 septembrie instrucţiunea operativă 
nr. 1/41870 prin care s-a modificat dispozitivul stabilit iniţial. Divizia 3 
munte şi Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie acţionau în vechile fâşii. Pentru 
Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie s-a cerut în plus să trimită „detaşamente 
înaintate pe direcţiile principale, întărind unităţile de grăniceri de la 
frontieră, de unde se va opune o rezistenţă hotărâtă şi se va reacţiona prin 
contraatacuri energice”. Totodată această mare unitate primea din nou 
Regimentul 2 Roşiori şi Regimentul 1 Artilerie-Călăreaţă, aflate în organica 
sa, şi lăsa la dispoziţia Corpului 7 Regimentele 38 Artilerie şi 93 Infanterie, 
din organica Diviziei 1 Infanterie - Instrucţie. Totodată s-a urmărit să se 
reconstituie organica iniţială a  Diviziei 1 Infanterie-Instrucţie care trebuia 
să se regrupeze în zona Ineu cu forţele principale, încredinţându-se apărarea 
regiunii din centrul Banatului „Detaşamentului Timişoara”. Regimentul 5 
Vânători a rămas la Sânandrei.  
  Corpul 7 Teritorial a primit misiunea să bareze văile Crişurilor de la 
limita de vest a Diviziei 2 Munte la sud, până la linia Curtici-Şiria-Creasta 
Zarandului, dispunând pentru aceasta de Divizia 3 munte, Divizia 1 
Infanterie-Instrucţie, Batalioanele fixe „Codru” şi „Criş” precum şi de  
Batalioane de la Regimentul 4 grăniceri.  

La sud de linia Curtici-Creasta Zarandului urma să treacă în apărare, 
până la Dunăre, Corpul de Cavalerie, care la acea dată se găsea în zona 
Capitalei. S-a prevăzut ca până la sosirea Comandamentului Corpului de 
Cavalerie, la Lugoj, fâşia de acţiune şi responsabilitatea acţiunilor de luptă 
să revină tot comandamentului Corpului 7 Teritorial. În rezerva Armatei 1 
se afla Divizia 19 Infanterie. Dar, nici acest dispozitiv nu va rămâne în 
vigoare până la declanşarea ofensivei maghiare, deoarece Corpul de 
Cavalerie nu îşi va intra în atribuţiuni decât treptat, începând cu 16 
septembrie, când în zona apărată de Corpul 7 luptele se aflau în plină 
desfăşurare. Ca urmare Corpul de Cavalerie va fi constituit din unităţile 
disponibile la faţa locului, alocându-i-se Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie şi 
Divizia 1 Infanterie-Instrucţie şi, ca urmare, va trece cu toate unităţile 
repartizate la nord de Mureş participând, după 20 septembrie, la ofensiva 
spre vest. Această din urmă repoziţionare a forţelor româneşti a fost dictată 
de sosirea în zona Timişoara a Comandamentului Armatei 53 sovietice 
(cmdt. Gen. I. M. Managarov) şi Corpului 49 Armată. 
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Armata 1 a reuşit, prin reorganizările operate, o serie de îmbunătăţiri 
şi în consecinţă, la 13 septembrie, când forţele germane şi ungare au trecut 
la ofensivă, pe frontul dintre Crişul Repede şi Dunăre   unităţile din eşalonul 
întâi erau aşezate pe direcţiile de interzis, păstrându-şi şi unele rezerve în 
adâncime7.         

În adâncimea apărării Armatei 1 se găseau, începând din 11 
septembrie şi Detaşamentul Păuliş” şi Şcoala de Ofiţeri de Rezervă de la 
Arad, dislocată la Neudorf.  

În timp ce aveau loc aceste organizări şi reorganizări ale Armatei 1 
române, concomitent, între Oradea şi Szeged, se concentrau marile unităţi 
ale Armatei 3 ungare (comandant generalul Jozsef Heszlenyi), având Corpul 
4 Armată cu Diviziile 12 şi 10 Infanterie între Oradea şi vest Salonta, iar pe 
direcţia Aradului, de o parte şi alta a Mureşului, Corpul 6 Armată, cu 
Divizia 1 Blindată „Budapesta” şi Divizia 6 Infanterie8. Scopul inamicului 
era de constituire, între Crişul Repede şi Porţile de Fier, a unui aliniament, 
sprijinit pe crestele Apusenilor, menit să bareze pătrunderea forţelor române 
şi sovietice spre Câmpia Tisei. Lovitura principală pentru atingerea 
obiectivului urma să fie executată în „Poarta Mureşului”, concomitent cu 
efectuarea a două lovituri secundare în Crişana şi Banat. În vederea atacului, 
inamicul a concentrat forţe în valoare de  8-9 divizii, din care 4 divizii 
germane în Banat şi 5 ungare în Crişana.  
                    

Atacuri la frontieră 
Unităţile maghiare şi-au ocupat poziţiile de-a lungul frontierei dar, 

înainte de ofensiva generalizată, au făcut mici incursiuni, pe graniţă, pentru 
a tatona reacţia subunităţilor de grăniceri, după cum reiese şi din relatarea 
col. (r) Ion Th. Ciolpan, pe front maior, şeful Biroului operaţii al Diviziei 1 
Infanterie-Instrucţie: „Începând din 5 septembrie, inamicul a desfăşurat 
peste frontieră o vie activitate. În dimineaţa zilei următoare a atacat prin 
surprindere pichetele noastre de grăniceri 44 şi 45 din zona Vărşand-Gyula, 
pe care le-a ocupat. Batalionul 2, din Regimentul 4 Grăniceri, a contraatacat 
şi pichetele au fost recuperate. Încercările inamicului din zilele următoare au 
fost zădărnicite de grăniceri, fapt pentru care comandantul de divizie, 
generalul Gheorghe Poşoiu, le-a adus mulţumiri”9.  

                                                
7 Ibidem, p. 107-108. 
8 România în anii Celui de al Doilea Război Mondial, vol. 3, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1989, p. 61-62. 
9 Cu viaţa zid la trecători, septembrie 1944 în Valea Crişului Alb, Editura Militară, 
Bucureşti, 1986, p. 67-70. 
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Evenimentul este înregistrat şi în jurnalul de operaţii al Divizii 1 
Infanterie: 

„În 6 septembrie, în dimineaţa zilei, la orele 4,30, Batalionul 20 
Vânători Frontieră din Gyula a atacat prin surprindere Pichetul nr. 44 de 
pe şoseaua Vărşand-Gyula şi Pichetul nr 45 la 2 km. vest Vărşand. Atacul, 
sprijinit de focuri de armament automat şi aruncătoare, a reuşit să 
cucerească ambele pichete şi a fost oprit pe liziera nord şi vest Vărşand. 
Pichetele întărite cu plutonul Şiclău şi ulterior cu 2 plutoane din Compania 
5 Grăniceri a încercat la ora 9 să reocupe pichetele, dar nu a reuşit. La ora 
17, primind întăriri 2 plutoane din rezerva Batalionului 2, din Regimentul 4 
Grăniceri, atacă şi până la căderea nopţii respinge inamicul dincolo de 
frontieră”10.  

Maghiarii atacă şi în zilele următoare în zona Vărşand. În urma 
atacului din 7 septembrie, pichetul  45  este pierdut, după care inamicul 
folosind inclusiv armament greu, ajunge la 300 metri de comună, dar 
pichetul este reocupat în 8 septembrie de Batalionul 2  Grăniceri, sprijinit de 
un pluton de aruncătoare de 120 mm din Regimentul 85 Infanterie.  
„Unităţile noastre au executat în după amiaza zilei, la 14,45 o tragere o 
tragere cu aruncătoare de 120 mm asupra localităţii maghiare Gyula 
lovindu-se în plin cazărmile oraşului. La ora 18,40 focul a încetat”, se arată 
în jurnalul de operaţii al Regimentului 4 grăniceri. Românii pătrund chiar pe 
teritoriul Ungariei pe o distanţă de 500 metri.  

Zona a fost mai bine securizată în zilele următoare pentru că s-au 
luat măsuri de deplasare, în ajutorul grănicerilor, a unor subunităţi din 
Regimentul 85 Infanterie. Conform  ordinului de operaţii nr.  9 al Diviziei 3 
Munte,  din 8 septembrie „Regimentul 85 infanterie Ineu se deplasează în 
zona Chişineu-Criş pe batalioane: Batalionul 1 pe itinerariul Şicula-
Chereluş-Sintea Mare iar Batalionul 2 pe itinerariul Mocrea-Seleuş-Zărand–
Cintei–Nădab–Pădureni- Chişineu-Criş”11.  

În 10 septembrie, la orele 6, inamicul încearcă un nou atac la 
Vărşand. Atacurile maghiare au provocat multă îngrijorare populaţiei din 
zonă care, panicată, s-a pregătit de refugiu spre regiunile de deal, din est. 
Circulau numeroase zvonuri despre un atac mai amplu, se vorbea despre 
răzbunarea ungurilor pentru ceea ce s-a întâmplat în 1918-1919. În acele zile 
extrem de tensionate a ajuns la Chişineu, pentru a merge la Pilu, satul natal, 
locotenentul (r) Traian Moca.  El fugea de pe frontul din Moldova, unde a 
fost făcut prizonier de către ruşi, dar a scăpat evadând din lagăr. Avea o 

                                                
10 Ibidem, p. 70. 
11 Cu viaţa zid la trecători, jurnalul de luptă al Regimentului 86 Infanterie, p. 53. 
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mare experienţă de front, pentru că, în calitate de comandant de pluton şi de 
companie, a participat la luptele de la Odesa şi din Moldova. Ajuns la 
Chişineu Criş, a aflat de la localnici despre ceea ce se întâmpla pe graniţă, 
dar cu toate acestea a hotărât să ajungă cu orice preţ acasă:  
         „Când am ajuns în hotarul Pilului am văzut multă lume din sat pornită 
în bejenie, spuneau ei că fug din cauza ungurilor care atacă între Pil şi 
Vărşand. Pe cei mai mulţi i-am convins să se întoarcă la casele lor şi să nu-
şi lase gospodăriile de izbelişte, căci şi dacă vor veni ungurii, aceştia nu vor 
sta mai mult de 4-5 zile, deoarece vine puhoi de ruşi în faţa cărora nu vor 
rezista nici o zi. Mai târziu, mulţi dintre aceştia mi-au mulţumit pentru 
sfatul ce le-am dat. Am stat încă 5 zile în sat, până pe 13 septembrie când 
au intrat în sat ungurii şi când am plecat şi eu în bejenie. Între Pil şi 
Vărşand au avut loc slabe operaţiuni militare de hărţuire între o companie 
de grăniceri română şi formaţii slabe ungureşti, care după spusele celor din 
sat au început în ziua de 4 septembrie. După ce am sosit eu acasă, toată 
noaptea era un continuu foc de arme automate, cred din ambele părţi, nu 
ştiu ce efect tactic au avut dincolo de graniţă, dar ştiu că grănicerii noştri 
au avut morţi şi răniţi. Ofiţerii grănicerilor au fost nişte fricoşi pe care eu, 
proaspăt venit de pe front, am încercat să îi îmbărbătez, oferindu-mă să 
organizăm împreună o acţiune de noapte, să cădem în spatele formaţiunii 
ungureşti, dar n-au acceptat. Pe toată linia frontierei, atât spre Zerind cât şi 
spre Grăniceri era linişte , nu erau trupe nici la noi şi nici la unguri astfel 
că incursiunea preconizată de mine avea sorţi de reuşită aproape sută la 
sută”12.       

În zilele de 10-11-12 septembrie au avut loc schimburi de focuri fără 
importanţă pe graniţă, în fâşia de apărare a Diviziei 1 Infanterie-Instrucţie13. 

Lupte de tatonare pe frontieră au loc în acelaşi interval şi în zona de 
responsabilitate a Diviziei 1 Cavalerie-Instrucţie. Întrucât informaţiile 
militare raportează la 1 septembrie că inamicul concentrează forţe 
importante  la Bătania şi Bekecsaba, Corpul 7 Teritorial ordonă Diviziei ca, 
pentru îndeplinirea misiunii de apărare a defileului Mureş şi a Aradului, să 
intervină în primă urgenţă pe direcţia Bătania–Turnu-Arad şi pe comunicaţia 
Curtici-Arad. Atacat de forţe superioare, numai la ordinul Corpului se va 
opune rezistenţă succesiv pe liniile Andrei Şaguna–Sânpaul-Cota 113-Gara 
Sântana–Arad-Panatul Nou–Mândruloc-Covăsânţ-Păulişul Nou (şanţ 
anticar). Batalioanele de elevi vor fi lăsate la dispoziţia şcolilor14.  
                                                
12 Traian Moca, Mărturisiri, 1937-1945, Arad, 2008, p. 266.  
13 Cu viaţa zid la trecători, p. 70. 
14 Col. Constantin Maftei, „Locul şi rolul pichetelor de grăniceri în cadrul Detaşamentului 
de apărare a Aradului”, în: Detaşamentul de apărare a Aradului, p. 87. 
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În 7 septembrie, la ora 7, inamicul atacă cu arme automate şi grenade 
Pichetul 65 Grăniceri, aflat la 4 km vest Turnu. Compania de Grăniceri 
Pecica trimite un pluton pentru a restabili situaţia. Inamicul atacă şi dinspre 
Peregul Mic cu două-trei plutoane şi ocupă Pichetul 65, silind grănicerii să 
se retragă. 

În replică,  la ora 17,30 trupele române atacă cu un pluton de 
grăniceri şi o mitralieră pe direcţia Pecica, la cota 104, şi cu alt pluton la 
cota 102. 

În 8 septembrie este atacat Pichetul 66, aflat pe calea ferată Bătania-
Pecica, în timp ce grănicerii români îi resping pe ungurii de la Peregul Mare, 
dar la   ora 21 este atacat Peregul Mic de o companie motorizată, susţinută 
de branduri şi artilerie. Plutoanele de grăniceri se retrag din nou. Pentru 
restabilirea situaţiei, este trimis la Pecica un escadron din Regimentul 5 
Roşiori pentru a înlocui cele două plutoane de grăniceri. Escadronul este 
sprijinit de artilerie grea, cu misiunea de a arunca inamicul peste frontieră. 
În zona Peregul Mare-Pecica au loc lupte înverşunate şi în zilele de 9 şi 10 
septembrie, aici deplasându-se şi comandantul Diviziei 1 Cavalerie care 
aduce ca întărie 4 branduri de la şcoala de la Radna, puse la dispoziţia sa 
prin Ordinul telegrafic al Corpului 7 care cere ca  „Divizia 1 Cavalerie să 
acţioneze energic pentru lichidarea acţiunii de la Peregu. Vi se pun la 
dispoziţie 4 branduri de la Şcoala din Radna”. Ultimul atac pe frontieră are 
loc în noaptea de 10/11 septembrie după care situaţia se stabilizează. Este 
liniştea dinaintea furtunii !   
 
                „Grupul Criş” 

Concentrarea unor noi unităţi maghiare pe frontieră, observate de 
serviciile româneşti de informaţii militare şi clarificarea direcţiilor de atac 
au determinat Comandamentul Armatei 1 să procedeze la reorganizarea 
forţelor disponibile pe frontiera de vest. Astfel s-a decis ca Divizia 1 
Infanterie-Instrucţie să treacă cu majoritatea unităţilor disponibile în acel 
moment (Regimentul 85 Infanterie, Regimentul 93 Infanterie, Regimentul 
38 Artilerie) la nord de Mureş şi să se organizeze pentru apărarea văii 
Crişului Alb prin constituirea unei linii principale de rezistenţă în adâncimea 
apărării.  

Încă din 10 septembrie cartierul diviziei a sosit de la Timişoara la 
Ineu. Deşi Ordinul de operaţii nr 11 al Diviziei 3 Vânători Munte (în 10 
septembrie unităţile Diviziei 1 Infanterie din zona Ineu se subordonau încă 
Diviziei 3 Munte) prevedea postul de comandă al Diviziei 1 Infanterie la 
Sebiş, acesta  a rămas la Ineu după reorganizare, pentru a putea conduce mai 
bine operaţiunile dintre frontieră şi linia principală de rezistenţă. Divizia 1 
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Infanterie primeşte în subordine şi Şcolile de Ofiţeri de Rezervă nr. 6 Ineu şi 
nr 2 Bacău, Batalionul Regional Fix „Criş” şi Batalionul 2 Grăniceri, 
constituind astfel „Grupul Criş”, comandant col. Al. Poşoiu.  

Pentru a se realiza dispozitivul proiectat, prin Ordinul de operaţii nr 
11 s-au luat următoarele măsuri: 

a) Un batalion din Regimentul 85 Infanterie şi compania comandă se 
deplasează de la Chişineu Criş la Pâncota. şi organizează apărarea pe 
canalul Matca; 

b) Regimentul 93 infanterie începe intrarea în dispozitiv pe frontul 
Ineu – Mocirla; 

c) Regimentul 38 Artilerie începe intrarea în dispozitiv cu un 
divizion la sud-est pădurea Balta şi al doilea divizion  la sud-est Mocrea 
(câte o baterie de două tunuri fiecare !);  

d) Batalionul 2 elevi de la Şcoala nr 6 Ineu se fixează pe 
aliniamentul Moroda–Mocrea; 

e) Batalionul 2 de la Şcoala de Ofiţeri Rezervă nr 2 Bacău începe 
deplasarea de la Gurahonţ la Buteni, pentru a fi întrebuinţat ca rezervă a 
dispozitivului.  
 În ziua de 12 septembrie linia de rezistenţă principală aflată pe 
aliniamentul Pâncota–Moroda–Mocrea–Ineu-Pădurea Balta- Beliu era în 
linii mari realizată, continuându-se lucrările de apărare şi planul de foc. 
Grupul Criş este divizat la rândul său în Detaşamentul de sud, comandat de 
lt. col Mertic, (Regimentul 85 Infanterie cu Batalionul 1 la Pâncota, 
Batalionul 2 elevi de la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Ineu) şi Detaşamentul 
de Nord (Regimentul 93 Infanterie cu Batalioanele 1 şi 2 între Pădurea Balta 
şi Mocirla, Batalionul 2 Grăniceri zona vest Beliu, Batalionul Fix Regional 
„Criş” la Chişlaca–Craiva-Şiad). Batalionul 2 elevi din Şcoala de Ofiţeri 
Rezervă nr 6 Ineu intra operativ sub ordinele Detaşamentului Sud, comandat 
de lt.col Mertic, (cmdt. Regimentul 85 Infanterie) cu misiunea de de a 
organiza câte un centru de rezistenţă pe Mocrea şi Moroda pentru a interzice 
pătrunderea inamicului  pe direcţiile: Seleluş-Mocrea şi Pâncota–Târnova-
Şilindia. 
           În caz de atac va continua să ţină Mocrea, repliindu-se cu stânga pe 
liziera de vest a Satului Mic, în măsură de a reacţiona de pe dealul Mocrea 
către Ineu şi de pe Satul Mic către Chier. În 12 septembrie s-a trecut la 
organizarea terenului cu amplasamente normale de arme automate, cuiburi 
de rezistenţă în formă de labă de gâscă şi alte lucrări de apărare. Punctul de 
comandă al Batalionului de elevi s-a stabilit la Târnova15.  

                                                
15 Cu viaţa zid la trecători, p. 42. 
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Batalionul 2 din Regimentul 85 Infanterie, împreună cu Compania 5 
Grăniceri şi Escadronul Grăniceri Călări forma „Detaşamentul înaintat” al 
diviziei, sub comanda maiorului Petre Şapcaliu, cu misiunea de a interzice 
pătrunderea inamicului pe comunicaţiile Elek-Grăniceri; Ant-Zerind; Gyula-
Vărşand şi de a asigura intrarea diviziei în dispozitivul principal de 
rezistenţă. Este ceea ce spune şi jurnalul de operaţii al Regimentului 85 
Infanterie: „Intrăm din nou sub comanda Diviziei 1 Infanterie. După 
informaţiile primite privind concentrările maghiare, Batalionul 1 cu 
compania armament greu, Divizionul 2 din regimentul 38 Artilerie se 
deplasează în zona Pâncota-Galşa-Şiria, unde se organizează defensiv. 
Batalionul 2 împreună cu Compania 5 Grăniceri şi Escadronul Grăniceri 
Călări formează detaşamentul înaintat al diviziei, sub comanda maiorului 
Petre Şapcaliu, cu misiunea de a interzice pătrunderea inamicului pe 
comunicaţiile Elek-Grăniceri, Ant-Zerind, Gyula-Vărşand şi de a asigura 
intrarea diviziei în dispozitiv”16.  

Ordinul de operaţii nr 8, din 12 septembrie a trasat Batalionului fix 
Regional „Criş”, format din rezervişti de 40-50 ani misiunea de a asigura 
dreapta Diviziei 1 Infanterie – Instrucţie şi a face legătura cu Divizia 3 
Munte, pentru a impiedica înaintarea inamicului dinspre nord spre sud, pe 
şoseaua naţională Ucuriş - Craiva - Chişlaca, în care scop şoseaua a fost 
baricadată şi dinspre vest spre est în sectorul ce-l ocupa batalionul, circa 10 
km17.  
 

Detaşamentul Păuliş 
Alt detaşament a fost organizat pentru a opri ofensiva inamică spre 

Valea Mureşului, pe unde se presupunea că va fi dat principalul atac pentru 
pătrunderea în regiunea muntoasă. În acest scop, în ziua de 11 septembrie, 
către orele 11, comandantul Şcolii de Subofiţeri de Rezervă Infanterie 
Radna, colonelul Alexandru Petrescu, este chemat la Comandamentul 
Corpului 7 Teritorial, care se găsea într-unul din pavilioanele cazărmii din 
Radna. Aici este informat că Şcoala de Subofiţeri de Rezervă se constituie 
pentru luptă în „Detaşamentul Păuliş”, cu misiunea de a apăra defileul 
Mureşului în zona Păuliş-Miniş–Ghioroc-Cuvin. „În jurul orei 11 dimineaţa 
aud ciocănituri puternice în uşă. Îşi făcu imediat apariţia căpitanul Dumitru 
Iancu, ofiţerul cu operaţiile, care mă anunţă că sunt chemat de urgenţă la 
Comandamentul Corpului 7 Teritorial care se găsea instalat într-unul din 
pavilioanele cazărmii Radna. M-am prezentat imediat la Comandant. 

                                                
16 Ibidem, p. 50. 
17 Ibidem, p. 70. 
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Acesta mă informă că prin ordinul Corpului, Şcoala de Subofiţeri de 
Infanterie Radna se constituie pentru luptă în „Detaşamentul Păuliş”. 
Rezistenţă fără gând de retragere18.  

Detaşamentului i-au fost afectate batalioanele 1 şi 2, elevi de anul II, 
un pluton de infanterie din Regimentul 93 Infanterie, un pluton de infanterie 
din Regimentul 38 Artilerie (Aceste plutoane nu vor mai apuca să lupte, 
n.n.) şi Divizionul 61 Artilerie Grea. La constituire Detaşamentul avea 40 
ofiţeri, 52 subofiţeri, 360 soldaţi, caporali şi sergenţi şi 755 de elevi 
sergenţi. Divizionul 61 Artilerie Grea avea 2 baterii de obuziere de 122 mm, 
cu 8 piese. Detaşamentul mai dispunea, iniţial, de 8 mitraliere, 12 
aruncătoare de 60 mm, 14 aruncătoare de 81,4 mm, 4 aruncătoare de 120 
mm, 4 tunuri antitanc şi 2 tunuri antiaeriene. Forţa combativă a Divizionului 
61 Artilerie Grea număra 8 ofiţeri, 13 subofiţeri şi 360 soldaţi. Acestor forţe 
li s-au mai adăugat, de la 15 septembrie, cei 18 ofiţeri, 14 subofiţeri şi 601 
soldaţi din Batalionul 1, Regimentul 96 Infanterie, sosiţi ca întărire. Totalul 
forţelor destinate Detaşamentului s-a ridicat la 1907 militari. În planul de 
luptă ordonat se mai prevedea ca subunităţile care se vor retrage din linia 
avansată să fie încadrate tot în dispozitivul Detaşamentului. Lucrul acesta nu 
se va întâmpla însă întrucât colonelul Petrescu a considerat că militarii aflaţi 
în retragere nu aveau capacitatea combativă necesară19.  

„Cu aceste forţe trebuia să facem faţă atacului duşman într-un sector 
cu o dezvoltare de circa 8 km de la Mureş la Cuvin”, îşi exprima 
îngrijorarea comandantul detaşamentului, colonelul Alexandru Petrescu2021.  

În urma ordinului primit de la Comandamentul Corpului 7 colonelul 
Alexandru Petrescu fixează şi el obiectivele Detaşamentului prin:  

Ordin de operaţii nr 1, din 11 septembrie:  
 Misiune: Şcoala de subofiţeri Rezervă Infanterie Radna cu două 
batalioane şi una baterie grea de 120 mm apără Defileul Mureşului între 
Păuliş şi Cuvin, ambele inclusiv. 
Efortul:  pe comunicaţia Arad-Păuliş 
I  Dispozitiv: 
1. Batalionul II Şcoala Radna,cu un pluton mitraliere, un ploton 
aruncătoare 81,4 mmşi o grupă ac (două piese) interzice comunicaţia Arad 
– Păuliş; 

                                                
18 G-ral mr. ( r) Alexandru Petrescu, Detaşamentul Păuliş, Editura Militară, Bucureşti, 
1956, p. 97.  
19 Ioan S. Mureşan, Defileul,Editura Helicorn, Timişoara, p. 216.  
20 Alexandru Petrescu, op. cit., p. 97. 
21 Op. cit., p. 97.     
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2. Batalionul I Şcoala Radna, cu un pluton mitraliere, o grupă ac. Interzice 
comunicaţia Sâmbăteni-Ghioroc şi calea ferată Arad-Ghioroc. Se asigură 
pe liziera vest şi nord de Cuvin; 
3. Legătura între batalioane câte o grupă de luptă de fiecare batalion la 1, 
1/9 vest Miniş. Batalionul II va căuta la Mureş spre sud legătura cu Şcoala 
de ofiţeri Arad; 
4. Rezerva: Compania 5, din Batalionul II, Şcoala Radna, la Baraţca; 
5. Pe restul sectorului patrulări. 
  
III Artileria 
a) Batalionul căpitanului Pruneş, Divizionul  61 A. G, în sprijin direct în 
măsură a acţiona pe direcţiile Arad-Păuliş şi Arad-Ghioroc contra 
blindatelor şi elementelor purtate; 
b)Trageri de oprire în faţa dispozitivului de infanterie; 
c) Aruncătoarele de 120 mm sub comanda căpitanului Pruneş, care le va 
coordona focul cu al pieselor de artilerie.  
 
 IV Lucrările de organizarea terenului pentru întregul comandament, se vor 
continua până la profilul normal. 
 
V  Legături de transmisie: 
P. C. La Baraţca (Casa Birtolon) 
- Batalioanele vor stabili P C respective, 
- transmisiuni telefonice mixte reţea permanentă şi de ocazie 
              
VI Gata de luptă în seara zilei de 12 septembrie 
             
VII Împrospătări şi evacuări 
- Hrană caldă pe poziţie 
- Muniţie 3 unităţi de foc 
- Aprovizionări şi evacuări la şcoală (cazarma Radna) 
 
Comandantul şcolii col Alexandru Petrescu, şeful biroului operaţii 
căpitanul D. Iancu22.   

Ca urmare a noii situaţii operative, la şcoala din Radna se dă din nou 
alarma, iar efectivele Detaşamentului încep să intre în dispozitiv începând 
cu după amiaza zilei de 11 septembrie, cu sprijin principal pe şanţul antitanc 

                                                
22 Şcoala de Subofiţeri de Infanterie Radna în luptele pentru dezrobirea Aradului 14-20 
septembrie 1944, Tipografia Dieceza Aradului, Arad, 1945, p. 45. 
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de la vest de localităţile Podgoriei arădene, organizând posturi de 
supraveghere la vest de acesta şi efectuând lucrări genistice23.     Postul de 
comandă se instalează la cota 241, pe pantele de la est de Păuliş. Col. 
Petrescu dă ordin ca Batalionul 3, recruţi din anul 1, să fie instalat într-o 
poziţie de aşteptare pe dealurile Radnei, la 3 km de cazarmă, spre nord-vest, 
în apropiere de Cladova. 

„O atenţie deosebită a trebuit să acordăm flancului drept care, după 
cum se ştie, era descoperit. Manevrarea acestui flanc de către inamic şi 
căderea acestuia în spatele trupelor noastre ar fi fost posibilă tocmai prin 
acest sector. De aceea, ca să prevenim o asemenea acţiune din partea 
trupelor fasciste, Batalionul de elevi instalat pe satele Ghioroc şi Cuvin a 
primit misiunea să execute la caz de nevoie şi o apărare manevrieră pe 
aliniamente succesive până în faţa dealurilor cu vii de la Miniş, în strânsă 
cooperare la stânga cu celălalt batalion de elevi din sectorul Păuliş.  

Poziţiile bateriilor de artilerie au fost aşezate în dispozitivul 
infanteriei. În special Bateria 1 comandată de căpitanul Virgil Pruneş, la 
numai 600-800 m de limita dinainte a apărării”24.  

Căpitanul Pruneş a avut timp suficient de a-şi organiza poziţia 
bateriei şi a face observaţii în teren, luând măsuri adecvate în funcţie de 
diferitele situaţii operative ce se puteau ivi: „În intervalul de la 7 la 14 
septembrie, când au început luptele, am avut timp suficient pentru 
observare şi organizarea tragerii. De la observatorul meu pe curba de nivel 
200 (dealul Păuliş, deasupra Minişului) aveam o bună vedere în tot câmpul 
tactic până la liziera de est a Aradului (22 km), la stânga pe malul 
Mureşului până la Gutenbrunn iar la dreapta spre Panatul Nou, Ghioroc şi 
mai ales spre localitatea din faţă, Sâmbăteni. Tot timpul am fost bine 
aprovizionat cu muniţie, iar lucrătorii şi şeful staţiei din Radna şi-au oferit 
sprijinul dezinteresat şi deosebit de eficace, cu înalt spirit patriotic”25 

În concepţia apărătorilor Defileului Mureşului, linia principală a 
rezistenţei a fost stabilită la început pe localităţi, apoi pe şanţul anticar care 
începea de la Mureş şi se întindea până la localitatea Cuvin pe o lungime de 
8 kilometri. Şanţul anticar fusese amenajat în perioada anilor 1939-1940, 
când România nu era încă în război. În acei ani  comandantul Armatei 1 a 
ordonat Regimentului 7 Pionieri, care avea garnizoana la Lipova, să 
reactiveze lucrările de fortificaţii pe căile de acces spre Valea Mureşului 
                                                
23 Ioan Tuleu, Războiul trăit. Arădenii pe fronturile războiului mondial, Editura „Viaţa 
arădeană”, Arad, 2112, p. 140.   
24 Alexandru Petrescu, op. cit., p. 98-99. 
25 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Secţiunea „Detaşamentul Păuliş”, 
Patriotism şi Cultură, Editura Helicon, Timişoara, 1992, p. 216.  
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printre care şi acest şanţ. În perioada anterioară şanţul era folosit pentru 
irigaţii, adunând torentele de pe dealurile din zonă. 

Elevul sergent din Compania 6, Dumitru Susanu, surprinde foarte 
bine momentul în care a fost schimbat ordinul de amenajare a poziţiei de 
lângă localitatea Păuliş şi folosirea pentru apărare a şanţului anticar, aflat 
mai la vest. „Eram îmbrăcaţi în salopete de cânepă, fără cască, cu muniţia 
numărată şi dotaţi cu armamentul uzat cu care am făcut instruirea timp de 
zece luni de zile. Şanţul avea o deschidere de aproximativ douăzeci de metri 
şi o adâncime apreciabilă, circa 8 metri. 

Comandantul plutonului nostru, sublocotenentul Nicolae Thoma, a 
chemat comandanţii de grupă, a recunoscut terenul şi a repartizat cele 
patru grupe pe aliniamentul dintre şosea şi râul Mureş, ordonând 
executarea lucrărilor genistice necesare unei bune apărări. Întreaga linie 
de luptă a plutonului s-a fixat cu faţa spre Arad, în câmpul situat la vest de 
Păuliş, cam la jumătatea distanţei dintre linia ferată şi canalul peste peste 
care trecea şoseaua Arad- Deva. Când căpitanul Fătu (comandantul 
companiei n.n.) a inspectat poziţia, trecând pe la fiecare grupă din cele 
două plutoane în subordine, s-a amuzat de ingeniozitatea noastră şi ne-a 
spus că: adăpostul nostru este expus vizibilităţii inamicului şi va fi ţinta lui 
încă de la primele focuri...  

S-a ordonat apoi ca întregul pluton să îşi mute poziţia mai în faţă 
(spre vest), cu aproximativ 200 de metri, şi să ne săpăm adăposturi tocmai 
în buza canalului peste care se afla podul şoselei Arad-Deva”26.    

Această schimbare de poziţie s-a făcut la ordinul colonelului 
Alexandru Petrescu, în urma inspecţiei pe care a făcut-o pe întreaga linie de 
apărare şi se va dovedi în zilele următoare deosebit de inspirată. Dincolo de 
şanţ s-a primit ordin de a culca porumbul la pământ pentru a avea câmp de 
tragere. 

Căpitanul Ion Fătu (Batalionul 2) şi-a amplasat Compania a 6-a pe 
care o comanda, pe un aliniament de apărare cu o deschidere de aproape 2 
kilometri, începând de la râul Mureş către nord, pe malul de est al şanţului 
anticar. În dispozitivul companiei sale se mai afla o grupă din Compania a 
7-a elevi, care avea misiunea să supravegheze frontul neocupat care se 
întindea de la flancul drept al Batalionului 2, la flancul stâng al Batalionului 
1 elevi. 
      Compania 6 dispusă pe direcţia principală de atac, era alcătuită din două 
plutoane, cu un efectiv de 80 elevi-sergenţi, întărită cu un pluton de 
aruncătoare de 81,4 mm, un pluton de mitraliere ZB, şi o grupă cu 2 tunuri 

                                                
26 Dumitru Susan, Cel mai greu examen: Păuliş 1944, Editura Dacia, 1989, p. 54. 
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antitanc. Mitralierele şi tunurile antitanc au fost plasate de o parte şi de alta 
a podului de pe şoseaua Arad-Păuliş, construit peste şanţul antitanc. Aici se 
considera a fi locul loviturii principale a inamicului şi comandantul şcolii i-a 
acordat toată atenţia. Punctul de comandă al companiei a fost fixat la nordul 
podului, în sectorul Plutonului 2. Comanda Batalionului 2 (cmdt. mr. Emil 
Pârcălabu) se afla la halta Păuliş. Dată fiind importanţa acordată apărării pe 
această direcţie de atac, linia întâi a apărării a fost dublată de o a doua linie 
instalată pe calea ferată de la marginea de vest a Păulişului, unde a fost 
instalată compania a 7-a27. 

În dreapta companiei a 6-a a ocupat poziţie, la vest de Miniş, 
Compania 5 Elevi din Batalionul 2. La flancul drept al acestei companii se 
afla Batalionul 1 de elevi (cmdt. mr. Chircă Ioan), care, întărit cu un pluton 
de mitraliere şi o grupă anticar interzicea comunicaţia Sâmbăteni-Ghioroc şi 
calea ferată Arad-Ghioroc. „ 12 Septembrie 1944. Plutonul 1 Mitraliere 
germane ocupă poziţie în marginea satului Ghioroc pe şoseaua ce duce spre 
Sâmbăteni La orele 16 este bine organizat în teren, în următorul dispozitiv. 
Grupa 1 în sprijinul Companiei I, iar grupa II în rezervă la Gara Ghioroc. Se 
culeg informaţii despre inamic de la refugiaţi şi trupele în retragere”- se 
consemnează în  jurnalul operativ al Companiei 8 mitraliere28.  

S-a dat mai comanda ca tunurile să deschidă focul doar când 
tancurile sunt la 50 m de şosea. 

Începând cu 13 septembrie, prin ordin de la Corpul 7 Teritorial  
„Detaşamentul Păuliş” intra în subordinea directă a Armatei 1.  
          

13 septembrie – invazia maghiară    
În vederea ofensivei din Crişana şi Banat, duşmanul a concentrat: 

Corpul 4 ungar, care urma să atace pe Valea Crişului Alb spre Ineu cu 
Divizia 10 infanterie ungară iar la nord de Crişul Negru urma să  atace cu 
Divizia 12 Infanterie maghiară, în timp ce pe valea Mureşului urma să atace 
Corpul 6 armată, cu Divizia 6 Infanterie Rezervă, pe direcţia Peregu Mic–
Arad, iar cu Divizia 1 Blindată „Budapesta” pe axul Lokoshaza Arad29. 

Mai la vest, în zona Szentes, se concentrau alte trupe inamice, care 
urmau a interveni în primul rând la nord de Mureş. După începerea 
ofensivei, aceste forţe au format Armata 3 ungară. La dreapta forţelor 
maghiare, la sud de Mureş, au fost concentrate trei divizii germane, din 
Armata 2 de tancuri.   
                                                
27 Pavel Galea şi colaboratorii, Şcoala de Subofiţeri Rezervă de Infanterie Radna, Editura 
Helicon, Timişoara, p. 27.  
28 Ibidem, p. 226. 
29 România în anii Celui de al Doilea Război Mondial, p. 77-78. 



 528

La 11 septembrie inamicul a acţionat ofensiv din zona Vârşeţ cu o 
grupare de infanterie moto sprijinită de tancuri în direcţia Timişoara şi cu 
alta în direcţia Orşova. Ofensiva a fost oprită în faţa oraşului Timişoara30.  

Noaptea de 12 pe 13 septembrie a fost calmă, senină şi destul de 
caldă pentru acea dată din calendar. Chiar dacă existau destule semnale că 
maghiarii vor dezlănţui ofensiva, totuşi mulţi credeau că nu se vor încumeta 
să atace, având în vedere că dinspre Transilvania se prăvălea puhoiul rusesc. 
Locuitorii Aradului chiar au pregătit un arc de triumf pe Calea Iuliu Maniu 
pentru întâmpinarea „eliberatorilor”. Dis de dimineaţă gospodarii 
înhămaseră caii la căruţe pentru a merge pe câmpuri la secerat trifoiul, 
recoltatul  florii soarelui şi alte lucrări de sezon. Pe frontieră, santinelele 
erau cu ochii în patru, pândind orice mişcare la inamic, mai ales că se 
auzeau zgomote neliniştitoare. 

La ora 6 aşteptarea a luat sfârşit pentru că atacul s-a dezlănţuit pe 
toată frontiera de vest, fiind vizate cu precădere direcţiile: Kotegyhaza-
Curtici; Kotegyan-Zerind; Salonta-Talpoş şi Gepiu–Mersig-Tinca, pentru a 
pune stăpânire pe zona Curtici-Arad şi pe trecerile peste Crişul Negru de la 
Zerind, Talpoş şi Tinca.   Divizia 10 Infanterie-ungară, care atacă pe Crişul 
Alb, îşi dirijează un regiment pe comunicaţia Chişineu-Criş–Ineu, pe 
drumurile din dreapta şi stânga râului, iar un alt regiment şi-a început 
înaintarea în lungul comunicaţiei Curtici-Pâncota. Infanteria era însoţită de 
blindatele Diviziei 1 Budapesta. Panica din rândul populaţiei civile era 
maximă, locuitorii satelor fugind în debandată spre interior, căutând 
salvarea în zona muntoasă a judeţului Arad. În calea atacatorilor se aflau în 
prima linie doar subunităţi de grăniceri, „Detaşamentul înaintat” şi 
observatori călări, care aveau misiunea de a raporta mişcările inamicului31. 

Ion Gălătescu, comandantul Pichetului nr. 53 de la Curtici, a fost 
foarte surprins în dimineaţa zilei când i s-a raportat despre faptul că unităţi 
puternice ungureşti au forţat frontiera: „În luna septembrie 1944, de la 
început am auzit şi am citit că ungurii şi nemţii încercau să treacă frontiera 
cu scopul de a vedea ce forţe avem noi la graniţa de apărare. Noi nu aveam 
alte întăriri decât cei 24 de ostaşi, care eram acolo în timp de pace. În 
dimineaţa zilei de 13 septembrie 1944, în jurul orei 6, când s-a suit 
santinela la observator a strigat: „Domn sergent, trec trupe în camioane şi 
tancuri”! Mergeau spre comuna Macea. Atunci am telefonat la pluton şi de 

                                                
30 Gh. Zaharia, I. Cupşa, Participarea României la înfrângerea Germaniei naziste, Editura 
Politică, Bucureşti, 1985, p. 179-180. 
31 Cu viaţa zid la trecători, p. 19-20. 
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acolo mi-a răspuns domnul căpitan Iliuţă Demostene, care ne-a cerut să ne 
retragem, fixând punctul de întâlnire la Ineu”32.  

Şeful biroului operaţii al Diviziei 1 Infanterie-Instrucţie, maiorul Ion 
Ciolpan,  era la curent cu situaţia creată, dar nu a intrat în panică, pentru că 
el ştia unde va începe adevărata rezistenţă: „În dimineaţa de 13 septembrie 
inamicul a atacat pe întregul sector de apărare, presiunea fiind mai 
puternică în faţa Regimentului 93 Infanterie, în poziţie la Ineu. În 
rezultatele obţinute de noi, o contribuţie de seamă au avut-o comandanţii de 
subunităţi, admirabile exemple de fermitate, şi patriotism”.  

La aceeaşi oră inamicul atacă toate pichetele de grăniceri de pe 
frontiera dintre Nord-Mako şi Sud-Bătania. Unităţi motorizate au atins 
liziera nord Curtici şi au ocupat Macea. Alte unităţi moto şi velomobile au 
ocupat satele Dorobanţi şi Iratoş.  

La Variaşul Mic şi Turnu grănicerii au început lupta pe frontiera de 
stat, fiind însă depăşiţi pe flancuri de coloanele inamice, care înaintau pe 
direcţiile principale de atac. 

Grupul maghiar de recunoaştere a ocupat, până la ora 8,30, satele 
Macea şi Curtici, el fiind urmat  de Batalionul 3, din Regimentul 1 Tracţiune 
auto care viza Aradul. La orele 9,30-10 inamicul depăşeşte aliniamentul 
Macea–Curtici-Şofronea astfel că, până la ora 12, primul aliniament de 
apărare este străpuns cu pierderi, inamicul îndreptându-se cu repeziciune 
către al doilea aliniament amenajat pe marginea de nord-vest a Aradului pe 
care îl depăşeşte la orele 16-30-1733. 

Un episod eroic s-a consumat, în aceste ore de mare tensiune, la 
marginea comunei Şofronea, unde a fost instalat un tun şi grupa care îl 
deservea, comandat de căpitanul Romulus Pete, alături de care au luptat 
locotenentul Teodor Moş, caporalii Crişan Ion şi Lăcătuş Ioan, soldaţii Ion 
Ienciu, Juscenco Serghei, Roşcaş Pavel şi Marcu Ion cărora li s-a alăturat 
elevul Virgil Iovănaş34. Episodul de la marginea localităţii Şofronea este 
foarte cunoscut, el fiind consemnat în scris de nenumărate ori, dar poate că 
cel mai fidel descrie ceea ce s-a întâmplat maiorul (r) Teodor Moş, 
participant direct la eveniment: „La 13 septembrie, în jurul orei 10, 
elemente inamice au fost semnalate venind dinspre Curtici spre Arad. 
Căpitanul Romulus Pete, comandantul Bateriei 2 Vickers, (antiaeriană n.n.) 
a dispus ocuparea unei poziţii de tragere pe liziera de nord-vest a satului 
Şofronea cu un tun şi două mitraliere de 13,2 mm, sub comanda mea. În 

                                                
32 Detaşamentul de apărare a Aradului, p. 106. 
33 Cu viaţa zid la trecători, p. 19-20. 
34 Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 609. 
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timp ce ocupam poziţia şi-au făcut apariţia 4 tancuri inamice. Am deschis 
imediat focul asupra lor, căpitanul Pete executând personal ochirea la tun, 
distanţa fiind măsurată de mine cu telemetrul. S-a tras, cu efect, de la 1500-
1000 de metri. Cu cele 30 de lovituri, trei tancuri au fost distruse şi unul 
avariat.  
     Dar şi alte tancuri inamice au intrat în acţiune. Luate sub foc, două s-au 
retras în grabă pe şosea. În timpul schimbului de focuri, un  proiectil de 
calibru mare de la inamic a explodat în apropierea noastră, cinci dintre 
servanţi fiind ucişi iar căpitanul Romulus Pete a fost grav rănit. Printre cei 
răniţi s-a aflat şi Virgil Iovănaş, elev la liceul Aurel Vlaicu din Arad” 
(Acesta, în drum spre localitatea natală Curtici, a cerut să fie primit în 
baterie pentru a ajuta militarii)35. 

Maghiarii au pierdut acolo, la marginea Şofronei, 45 militari morţi, 7 
blindate şi un camion distruse. Răniţii din rândurile bateriei româneşti şi 
Virgil Iovănaş au fost transportaţi de urgenţă cu un camion la spitalul din 
Lipova. Din păcate elevul Virgil Iovănaş nu a putut fi salvat, el moare, iar 
peste timp la marginea localităţii unde a luptat a fost ridicat un monument 
care îi perpetuează memoria. 
         Atacul maghiar progresează şi dinspre Variaş-Turnu ajungând la 
marginea de vest a Aradului unde se aflau dispuse în apărare Bateria 27 
Vickers (antiaeriană), părţi din Batalionul 2 Grăniceri-Instrucţie, subunităţi 
din Regimentul 5 Vânători şi Regimentul 2 Roşiori, acestea din urmă 
încadrate în Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie, care avea ordin să apere Aradul, 
iar în caz de necesitate să se retragă peste Mureş, în Banat. Aristide Cehan 
era la datorie, în funcţia de comandant al Bateriei de artilerie 27 Vickers, cu 
ordin de a opri trecerea dinspre Variaş şi Pecica  spre Arad : „La începutul 
lunii septembrie mă aflam cu Bateria 27 Vickers, al cărei comandant eram, 
pe o poziţie la vest de satul Gai. Între 7 şi 9 septembrie un avion german 
Heinkel 111 a executat zilnic recunoaşteri în zonă, până am izbutit să-l 
doborâm. 
     Un atac inamic fiind iminent, la 11 septembrie, am luat un dispozitiv de 
apărare terestru şi antitanc pentru a fi gata de acţiune 
     Tunul 1, la care se afla sublocotenentul (r) Lucian Iliescu a fost instalat 
în apropierea podului peste Mureş la Aradul-Nou; tunul 2 comandat de 
sergentul Gheorghe Ieremia, a ocupat o poziţie pe şoseaua Arad - Pecica, 
tunul 3 comandat de sergentul Ion Buzatu supraveghea şoseaua Variaş - 
Arad.  

                                                
35 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. Avânt peste Carpaţi, Editura Vasile Cârlova, 
Bucureşti, p. 196. 



 531

     În dimineaţa zilei de 13 septembrie, inamicul însoţit de tancuri, a atacat 
de-a lungul şoselei Curtici - Arad, iar către orele 16 şi dinspre Pecica. În 
lupta aceasta, tunul 2 a fost scos din funcţiune. Sergentul Ieremia a căzut la 
datorie. Prin tragerile razante ale tunului 3 şi ale mitralierelor Hotchkiss, 
dintr-o secţie a bateriei 218, inamicul a fost oprit. 
      A doua zi, trei noi atacuri au fost respinse. Către orele 12 sub protecţia 
unor puternice trageri de artilerie şi aruncătoare inamicul şi-a continuat 
atacul. După ce am tras ultimele încărcătoare de puşcă mitralieră şi 
ultimele proiectile de tun ne-am retras. 
     Inamicul a avut pierderi în oameni şi în tehnică de luptă 
     Pentru rezultatele deosebite obţinute de baterie în lupta cu inamicul am 
fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul, clasa III-a cu spade iar ostaşii de 
sub comandă cu medalia „Virtutea militară”36. 

Nerezistând atacului Divizionul din 5 Roşiori, o companie din 
Regimentul 4 Grăniceri la care s-au adăugat şi resturile Companiei de 
Grăniceri Pecica au trecut la sud de Mureş, pe „compul” întins peste râu,  la 
Sâmpetru German. 
             
            Ocuparea Aradului 

Apărarea Aradului era foarte slabă, de fapt intenţionându-se doar 
întârzierea înaintării inamice, până la terminarea pregătirilor de pe linia 
principală de rezistenţă. Din acest motiv nici nu au fost dispuse unităţi 
militare pe un front continuu, ci doar pe arterele principale de pătrundere în 
oraş. 

Nerezistând cu forţele ce le avea la dispoziţie, trupele din Divizia 1 
Cavalerie-Instrucţie s-au retras peste Mureş, trecând în apărare pe 
aliniamentul Fiscut–Şagu-Neudorf. Ca urmare, Aradul este ocupat de 
trupele maghiare în jurul orei 17 a zilei de 13 septembrie. Acest lucru a fost 
facilitat şi din cauza derutei, lipsei de informaţii şi de indecizia 
comandanţilor militari.  

Lipsa informaţiilor necesare este reliefată şi în relatarea subofiţerului 
Nicolae Ciolacu, comandant de pluton în Regimentul 11 Călăraşi, care se 
afla pe poziţie între Şofronea şi Curtici şi a fost trimis de maiorul Greceanu, 
comandantul părţii sedentare a regimentului, să culeagă informaţii despre 
inamic. „Ciolacule, iei trei soldaţi şi te duci la Curtici să vezi care este 
situaţia acolo, Am înţeles, răspund, apoi îmi iau puşca mitralieră şi plec cu 
soldaţii care aveau „zebeu” să îndeplinesc ordinul. Încălecăm caii şi 
mergem vreo 10 kilometri până când am întâlnit oameni care fugeau 

                                                
36 Constantin Maftei, op. cit., p. 97. 
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dinspre Curtici spre Arad, pe jos sau cu căruţe, care ne-au spus: „Nu vă 
duceţi mai departe că ungurii sunt la primărie”. Atunci m-am întors la 
Şofronea şi am raportat situaţia. După 2 ore au ajuns şi fugarii. Între timp 
s-a primit ordin să organizăm apărarea pe drumul care duce spre Arad şi 
să rezistăm. Şi într-adevăr plutonul meu a rezistat pe poziţii până la ora 
8,30 seara. Ungurii veneau cu blindate şi infanterie. După lăsarea serii am 
primit ordin să ne retragem spre cetate, la Arad, dar cetăţenii ne-au spus: 
„Fiţi atenţi că ungurii sunt la Arad, aşa că am primit ordin să ne retragem 
la Tauţ, prin Şiria”37.  

Ion Gălătescu aflat şi el prin apropiere cu formaţiunea sa, avea 
aceleaşi probleme cauzate de lipsa informaţiilor şi a ordinelor care să 
clarifice modul şi direcţia de acţiune. „Ne-am retras pe lângă calea ferată 
spre Curtici. Când să intrăm în Curtici, se vedeau tancuri şi maşini cu trupe 
inamice. Veneau dinspre satul Dorobanţi. Reşedinţa plutonului era ocupată 
de inamic. Noi am ieşit din Curtici şi am mers peste câmp, până alături de 
satul Şofronea. Acolo, am stat pe poziţie de apărare împreună cu un pluton 
de roşiori, timp de câteva ore, după care am primit ordin de retragere spre 
Arad. Când am ajuns la Arad, centrul oraşului era ocupat de inamic, aflat 
inclusiv pe podul de peste Mureş. Era deja noapte şi, după cum ne-au 
informat soldaţii de la roşiori, am mers peste câmp, spre Bodrog ca să 
trecem Mureşul cu bacul. Când am ajuns nu mai funcţiona, fiind scufundat. 
Eu am trecut, împreună cu militarii roşiori, călare pe un cal; ceilalţi 
camarazi au trecut fiecare cum a putut. Am ajuns la primăria din Zăbrani, 
unde ne-am întâlnit cu colonelul Perhaiţă Ion, comandantul Batalionului II 
Grăniceri din Gai. Ne-am instalat pe poziţie, pe un deal cu vie, unde am stat 
o zi şi o noapte, până a ajuns armata roşie, care ne-a schimbat. Ne-am 
retras la Radna, de acolo la regiment la Deva”38. 

Au existat însă şi iniţiative individuale, datorate unor comandanţi 
curajoşi, care şi-au înţeles misiunea de a lupta împotriva inamicului. 
Veteranul Ion Bara a participat la o acţiune eroică, în care au fost implicaţi 
un număr mic de ostaşi, dar hotărâţi să reziste pe poziţii, oprind inamicul 
care voia să treacă mai departe, spre Păuliş, în aceeaşi zi „Comandamentul 
Divizionului de Recruţi 61 Artilerie Grea din Timişoara era cantonat în 
Micălaca, iar secţia de obuziere se afla pe poziţie în Şega, de unde a tras 
toată muniţia spre tancurile inamice semnalate spre Curtici. La 
comandament, care se afla la moara Elisabeta, situată la încrucişarea 
şoselei cu linia ferată electrică, au rămas numai căpitanul Soltuz, cu 

                                                
37 Ziarul  Măsura nr 92 din 2-8 iunie 2010.   
38 Detaşamentul de apărare a oraşului Arad, p. 106. 
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sublocotenentul rezervist dr. Ioan Costa, medicul regimentului şi vreo 25 de 
soldaţi. Pe la ora 5 după masă, deodată, au căzut proiectile de armă 
automată în curtea şi împrejurul comandamentului. Crezând că sunt 
atacaţi, căpitanul Soltuz, cu o grupă de soldaţi, iar sublocotenentul Costa 
cu două grupe au pornit spre Grădişte. La marginea Grădiştei au întâlnit 
un soldat din 1 Roşiori, rănit, care a raportat că tancurile inamice au 
pătruns în oraş. Întorşi la comandament au cerut ordine de la Divizie, dar 
n-au primit nimic, întrucât divizia era plecată. Atunci au hotărât ca 
împreună să apere zona Micălaca. 

Pe drum, lumea fugea înebunită spre Radna. Mulţi ofiţeri care 
treceau cu lumea i-au îndemnat să se retragă, ei însă au rămas pe poziţie; 
căpitanul Soltuz în curtea comandamentului, iar sublocotenentul Costea, cu 
o grupă de 15 oameni, cu 4 puşti mitraliere, s-a aşezat pe direcţia probabilă 
de atac, rămânând în aşteptare. Era ora 6, tancurile inamice străbăteau 
centrul oraşului neîntâlnind nici o rezistenţă. Probabil că, fiind informate 
că în Micălaca sunt trupe s-au îndreptat spre Micălaca. La ora 6,20 a 
apărut pe şosea o coloană inamică formată dintr-un turism, un autocamion 
cu soldaţi şi 4 tancuri. Când au ajuns în dreptul comandamentului, slt. 
Costea, de la distanţa de 100 de metri, a deschis un foc infernal asupra 
coloanei cu cele 4 puşti mitraliere. El însuşi, neadăpostit, în genunchi, 
trăgând cu arma, ţinea la pământ pe unguri. Autoturismul s-a aprins şi 
întreaga coloană a fost oprită în loc. După o luptă scurtă de grenade, 
căpitanul Soltuz a ordonat retragerea, întrucât tancurile inamice veneau şi 
din stânga, dinspre vamă, iar din spate înaintau patrule de infanterie 
inamice. Slt. Costa, neavând nici o posibilitate de retragere, a continuat să 
tragă foc până s-a înnoptat. Atunci, cu grupa lui a trecut şoseaua printre 
patrulele maghiare spre calea ferată Arad – Timişoara, unde a găsit pe 
căpitanul Soltuz cu 8 oameni, gata să susţină retragerea. De aici s-au retras 
pe podul CFR de peste Mureş şi au organizat paza lui până dimineaţa”39. 

Nici  Comandantul Bateriei 27  Vikers AA nu s-a speriat de năvala 
inamică dimpotrivă el a hotărât să lupte în încercuire. A luptat 3 zile şi trei 
nopţi după care soldaţii au scos închizătoarele tunurilor şi s-au ascuns în 
casele localnicilor. „Comandantul bateriei, un tânăr locotenent, a hotărât să 
rămână pe loc, să reziste în încercuire până la ultimul proiectil sau cartuş, 
sperând că între timp va fi despresurat de contra-ofensiva trupelor noastre. 
Am aflat apoi, la înapoiere, de la locuitorii Gaiului ,cât şi din alte surse că 
această eroică baterie a luptat 3 zile şi 3 nopţi cu dârjenie şi curaj 

                                                
39 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. Memorial, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare, Bucureşti, 2007, p. 389. 
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nemaiîntâlnite, impresionând locuitorii din Gai. Când au terminat muniţiile 
au scos închizătoarele de la tunuri şi armele automate, le-au îngropat şi 
profitând de întuneric s-au retras în curţile şi casele găienilor, care i-au 
primit şi ajutat să stea ascunşi fără ezitare”, relatează Căpitanul Grigore 
Popescu despre rezistenţa eroică a bateriei AA”40.  

La 13 septembrie în timpul schimbului de focuri din apropierea 
Gaiului au fost ucişi şi civilii: Aron Oprin, Măciuţ Ioan, şi Aron Arsin din 
Sânicolaul Mic. Formaţiunile Diviziei 1 Cavalerie-Instrucţie având pierderi 
de 12 morţi, 28 răniţi şi 275 dispăruţi. Acestea s-au retras prin piaţa Avram 
Iancu peste Mureş, în Cetate, apoi prin Frumuşeni spre Lipova41.  

Dumitru Şeran nu a mai apucat deloc să lupte, deoarece întâlnirea cu 
inamicul a fost total nepregătită, ostaşii din Regimentul 1 Roşiori fiind 
trimişi prea târziu să îl întâmpine la marginea Aradului. „Dimineaţa ne-or 
adunat şi ne-or spus să fim gata că ungurii or intrat în ţară. Am stat în 
cazarmă (Arad n.n.) până după masă, după care am plecat cu maşinile şi 
am ieşit afară din oraş, prin Grădişte. Dar nu am fost ieşiţi bine din oraş că 
spre noi au apărut tancurile ungureşti. Atunci am sărit din maşini şi ne-am 
adăpostit. Unii au luat-o spre  stânga şoselei, alţii în dreapta. Am stat acolo 
până or trecut tancurile de noi. La un metru-doi o trecut tancul de mine. 
Eram culcat la pământ. Am rămas acolo până s-o făcut seară. Infanteria 
ungurească încă nu venise. După aceasta ne-am retras pe la marginea 
oraşului până la Glogovăţ. La Glogovăţ am avut un sergent major din 
Ardealul cedat, Câmpean Teodor, comandant de pluton, iar comandant de 
grupă l-am avut pe sergentul Purtan Aurel, din Apateu. Sergentul ăsta ne-o 
trecut Mureşul cu compul în Banat”42. 

Tot în cursul nopţii de 13 pe 14 septembrie s-a retras şi Batalionul 2 
din Regimentul 4 Grăniceri, care se afla încercuit la nord-vest de Arad. 
Batalionul avea mai puţin de jumătate din efectiv, o parte fiind dată 
detaşamentului de acoperire al locotenent-colonelului Grecescu. Dar au mai 
sosit mici grupuri de soldaţi cavalerişti şi grăniceri retraşi de pe frontieră. 
Detaşamentul Grecescu s-a retras din Pecica peste Mureş, ducând cu el şi 
plutoane din organica Batalionului 2. Restul Batalionului a început 
retragerea la orele 22  la o distanţă de aproximativ 1,5 km nord de Grădişte. 
Gruparea era comandată de colonelul Perhaiţă Ionel. Pe şoseaua Şimand–
Arad au fost observate patrule de maşini blindate trecând în ambele sensuri 

                                                
40 Grigore Popescu, Jurnal de război, Fundaţia Culturală Ioan Slavici, Arad, 1994, p. 31.     
41 Horia Truţă, Gai.Scrieri monografice, Editura Mirador, Arad, 2012. 
42 Ziarul  Măsura ianuarie 2011 şi înregistrările aflate în posesia autorului.   
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la câte 4-5 minute. Batalionul s-a apropiat de şosea prin porumbişti. 
Regruparea s-a produs dincolo de şosea la 300 de metri.  

După 2 ore de marş au întâlnit o motocicletă lângă o claie  de fân şi 
au aruncat asupra ei o grenadă fiind deconspiraţi încât a fost alertat inamicul 

În apropiere de comuna Horia coloana s-a oprit, astfel că a prins-o 
lumina zilei. Fiind descoperiţi au reuşit să evite confruntarea datorită ceţii. 
Dar s-a fracturat coloana, o parte a luat-o direct spre sud şi ocolind comuna 
Sâmbăteni a ajuns la Mureş şi l-a traversat pe la Zăbrani, unde se aflau 
subunităţi de la Şcoala de Ofiţeri nr. 4 Arad. O mică parte a batalionului, 
comandată de căpitanul Grigore Popescu, a mers înainte traversând calea 
ferată Arad–Ghioroc, conform planului iniţial. Au înaintat paralel cu calea 
ferată prin porumbişti până la Păuliş de unde a fost îndreptată spre 
Zăbrani43.  

În jurnalul său de război, col (r) Grigore Popescu povesteşte în 
detaliu acest episod al retragerii petrecut în noaptea de 13/14 septembrie: 
„La ora 10 din noapte am început retragerea pe un arc de mişcare către N-
E, la o distanţă de 1,5-2 km de liziera cartierului Grădişte. Apropiindu-ne 
de şoseaua Şimand – Arad, observăm că pe şosea patrulau maşini blindate, 
la intervale de 4-5 minute. Ascunşi de porumbişti, ne-am apropiat 
subunităţile cât mai mult de şosea şi apoi dintr-un salt, săream dincolo de 
şosea pe pachete de pluton”. Profitând de buna cunoaştere a terenului şi de 
negura nopţii subunităţile au reuşit până dimineaţă să ocolească 
Sâmbăteniul şi să ajungă la Mureş şi apoi să treacă râul pe podul plutitor, 
luând direcţia spre Zăbrani”44. 

Sublocotenentul de 19 ani şi jumătate, Nicolae Zgripcea, din 
Divizionul de instrucţie al Regimentului 1 Roşiori, a păţit-o şi mai rău 
pentru că plutonul lui a fost uitat în cazarmă ! „Ajunşi dimineaţă la Pecica 
(13 septembrie), am primit ordin de a ne înapoia la Arad, în cazarmă. 
Retragerea divizionului s-a făcut spre Aradul Nou, dar pe mine şi plutonul 
meu ne-au uitat în cazarmă, de unde am reuşit să ne retragem pe altă cale 
de comunicaţie, prin comunele Micălaca, Glogovăţ, Sâmbăteni, Ghioroc. 
Seara târziu am ajuns la Păuliş, unde ne-am prezentat la comandantul unei 
companii de elevi, raportându-i că nu ştiu nimic de restul divizionului şi că 
pot intra în subordinea lui până când se va afla unde se găseşte divizionul 
de instrucţie al Regimentului 1 Roşiori”45.  

                                                
43 Constantin Maftei, op. cit., p. 74. 
44 Grigore Popescu, op. cit. 
45 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. Memorial, p. 349. 
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Aradul a fost ocupat în întregime până în seara zilei de 13 
septembrie, inamicul înaintând în timpul nopţii dincolo de Micălaca spre 
Vladimirescu – Sâmbăteni unde s-a oprit înainte de a ataca poziţia 
românească de rezistenţă.  În Arad n-au pătruns în seara de 13 septembrie 
decât 20 de blindate, majoritatea forţelor inamice a trecut prin nordul 
municipiului, spre Sâmbăteni. Acestea au făcut însă o demonstraţie de forţă 
defilând continuu pe bulevardul central al Aradului, unde unii dintre 
locuitorii maghiari ai oraşului au privit cu simpatie defilarea trupelor 
ocupante46.  

În acea după amiază, prefectul Aradului, gen. Sabin Banciu, 
informează printr-o adresă Ministerul Afacerilor Interne Bucureşti: „Azi 13 
septembrie, orele 17 şi un sfert tancuri şi trupe motorizate ungureşti venind 
dinspre Sântana - Zerind au intrat în Arad, apărarea noastră din faţa 
Aradului s-a desorganizat complet lăsând oraşul descoperit. Populaţia s-a 
refugiat în panică spre sud şi est. 

Mă găsesc la Radna, reşedinţa Marei Unităţi spre a lua contact 
pentru informaţiuni. 
Prefect Arad 
General Banciu”47. 

Ocuparea Aradului a dat, desigur, motive de îngrijorare 
Detaşamentului Păuliş condus de colonelul Alexandru Petrescu care se 
aştepta ca în ziua următoare să intre în contact direct cu inamicul. În 13 
septembrie au fost efectuate lucrări genistice, a fost definitivat planul de 
apărare, dar în mod deosebit colonelul Petrescu era îngrijorat de flancul 
drept, în special de partea de teren de la nord de Cuvin unde aproape că 
lipseau forţele româneşti: „O atenţie deosebită a trebuit să acordăm 
flancului drept care, după cum se ştie, era descoperit. Manevrarea acestui 
flanc de către inamic şi căderea acestuia în spatele trupelor noastre ar fi 
fost posibilă tocmai prin acest sector. De aceea ca să prevenim o asemenea 
acţiune din partea trupelor fasciste, Batalionul de elevi instalat pe satele 
Ghioroc şi Cuvin a primit misiunea să execute la caz de nevoie şi o apărare 
manevrieră pe aliniamente succesive până în faţa dealurilor cu vii de la 
Miniş, în strânsă cooperare la stânga cu celălalt batalion de elevi din 
sectorul Păuliş”48. 

Primele victime din rândurile Detaşamentului au căzut în dimineaţa 
zilei de 13 septembrie, când Plutonul 1, din Compania 5, a fost decimat de 

                                                
46 Constantin Maftei, op. cit., p. 90. 
47 A. N. Arad, fond Prefectura Judeţului Arad. Acte administrative, dosar nr. 24/1944, f. 1. 
48 Alexandru Petrescu, op. cit., p. 98.  
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un atac al unui avion inamic la Baraţca, fiind ucişi 7 elevi sergenţi, plus 
subofiţerul încheietor al plutonului, iar alţii 22 au fost răniţi. Tragica 
întâmplare n-a fost străină, după spusele celor care s-au aflat la faţa locului, 
de o eroare elementară în comanda subunităţii, ofiţerul care o comanda 
încolonând ostaşii pe şosea în drumul lor  spre a lua masa49. 

„Detaşamentul Păuliş” vine în contact cu realitatea crudă a 
războiului şi atunci când pe şoseaua dinspre Arad se deplasează spre Păuliş 
camioanele care transportau răniţii căzuţi în luptele pentru apărarea 
Aradului:  „Către oara 14, scrutând neîncetat zările spre apus, dinspre 
Sâmbăteni, se observă venind pe şosea un camion. Ce poate să fie ? Militarii 
punctului de control de la podul de peste şanţul antitanc îl lasă să treacă. 
Camionul intră apoi în Păuliş. Am aflat că maşina transporta pe cei căzuţi 
sau răniţi în dimineaţa aceleiaşi zile de 13 sept în luptele de la Şofronea”, 
relatează colonelul Petrescu care, după ce dirijează spre Păuliş - Lipova 
coloana, se duce şi inspectează încă o dată linia întâi pentru a da ultimele 
ordine  de amenajare a poziţiilor şi pentru a încuraja luptătorii50.  
  
            Ofensiva spre Ineu 

Concomitent cu atacul asupra Aradului, a trecut la ofensivă şi 
Divizia 10 Infanterie ungară, care depăşeşte frontiera în dimineaţa senină de 
miercuri, 13 septembrie, şi îşi dirijează un regiment pe comunicaţia 
Chişineu Criş–Ineu, pe drumurile din dreapta şi stânga  Crişului Alb, iar 
Batalionul 3, din Regimentul 1 Tracţiune Auto, ocupând Curticiul trimite 
subunităţi de cercetare moto, sprijinite de 3-4 care de luptă în recunoaştere, 
spre Sântana-Caporal Alexa. 
           Aceste forţe, până în seara zilei, resping avanposturile  
Detaşamentului de Sud (Plutonul de la Sântana şi Caporal Alexa) şi ajung în 
contact cu poziţia de rezistenţă, pe canalul Matca, unde sunt primite de focul 
puternic al apărării51.  

La Pâncota se găsea în acest timp comanda Regimentului 85, 
Batalionul 1 şi compania armament greu, instalate în apărare pe localităţile 
Pâncota - Galşa - Şiria, cu un pluton în avanposturi la Şiria, care făcea 
legătura cu Detaşamentul Păuliş. La orele 14, plutonul din avanposturi este 
respins după lupte scurte, fiind atacat cu 2 tanchete şi 4 camioane încărcate 
cu trupe transportate şi precedate de 4 motociclete. Satul Caporal Alexa este 
cucerit la ora 16 iar inamicul continuă înaintarea până la contactul cu linia 

                                                
49 Ioan S. Mureşan, Defileul, Editura Helicon, Timişoara, p. 99. 
50 Alexandru Petrescu, op. cit., p. 100.  
51 Cu viaţa zid la trecători, p. 20-21. 



 538

de rezistenţă situată pe canalul Matca. Rezistenţa românească este puternică 
din acest moment astfel că, şi cu ajutorul bateriei de artilerie, au fost distruse 
o motocicletă cu 3 arme automate şi una camionetă încărcată cu trupe de 
armamentul anticar.  

Din alte 7 camioane debarcă însă trupe inamice, circa 2 companii, 
care se instalează pe baza de plecare la atac, la vest de canalul Matca. În 
timpul nopţii câteva incursiuni de recunoaştere sunt respinse de apărători52. 

Maiorul Alexandru Lascu, comandantul Batalionului 2 al Şcolii de 
Ofiţeri de Rezervă din Ineu, care împreună cu o baterie din Regimentul 38 
Artilerie se afla pe aliniamentul Mocrea – Pâncota  ne oferă informaţii 
directe asupra desfăşurării evenimentelor: „În momentul în care inamicul 
pregătea ofensiva, informaţiile furnizate de grăniceri semnalau 
concentrarea de unităţi militare la Bekeş, Gyula, Sarkad. Declanşându-se 
ofensiva inamică, susţinută de forţe mult superioare, grupul de elevi călări 
raporta că patrulele inamicului, întărite cu tanchete, urmate de unităţi în 
coloană care înaintau spre est, au atacat pichetele de grăniceri şi au ajuns 
pe aliniamentul Chişineu-Criş – Nădab – Macea. Totodată, ei raportau că 
în sud, spre Arad şi Glogovăţ, se auzeau trageri de artilerie şi împuşcături.  

Alte informaţii provenite de la doi „ţine cai”, rătăciţi de unităţile 
lor, precizau că Aradul nu mai rezistase şi că vreo 80 de tancuri germane 
au înaintat spre Mureş, între Arad şi Glogovăţ, pe urmele unităţilor de 
cavalerie române, care s-au retras la sud de Mureş. Ultima informaţie 
primită de la grupul de cercetaşi călări semnala intrarea inamicului în 
Seleuş şi totodată faptul că dinspre Sântana–Caporal Alexa, înaintau 10 
tancuri urmate de infanterişti iar în urma acestora, la circa un kilometru, 
veneau coloane mari inamice. În faţa înaintării inamicului, avanposturile 
companiei a 6-a de elevi s-au retras de-a lungul şanţului antitanc, spre 
Pâncota, unde au intrat în dispozitiv fără să angajeze lupta cu tancurile şi 
patrulele inamicului, iar cele ale companiei a 5-a au deschis foc asupra 
inamicului obligându-l să se desfăşoare pentru luptă, după care s-au retras 
fără pierderi, la sud de dealul Mocrea, de-a lungul râului Cigher.  

În momentul în care tancurile inamice s-au apropiat de şanţul 
antitanc şi efectuau cercetarea, cele două tunuri antitanc, afectate 
plutonului de legătură cu Detaşamentul Păuliş, au deschis focul scoţând din 
luptă 4 tancuri, iar focul armamentului de infanterie a provocat pierderi în 
rândul infanteriei duşmane.  

Plutonul din Pâncota, întărit cu o grupă de mitraliere, a deschis 
focul asupra inamicului care înainta spre Mocrea, provocându-i mari 

                                                
52 Ibidem, p. 56. 
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pierderi în oameni. Observând rezistenţa trupelor detaşamentului, tancurile 
inamice s-au retras din zona şanţului antitanc, antrenând şi infanteria, 
hărţuite de bateriile noastre de artilerie. Tancurile au revenit în atac, 
sprijinind infanteriştii ce atacau în direcţia dealului Mocrea. Aici, elevii din 
compania a 5-a, sprijiniţi de plutonul de aruncătoare de mine şi de bateria 
divizionului din Regimentul 38 Artilerie, au deschis focul, dar numai când 
inamicul se apropiase la 300-400 de metri. Surprinse în câmp deschis, 
valurile de atac inamice s-au retras în spatele tancurilor, lăsând în urmă 
mai mulţi morţi şi răniţi. În timpul operaţiunii din faţa gării Mocrea, 
tunurile antitanc au distrus încă două tancuri inamice. În 13 septembrie, 
seara, intensitatea luptei a slăbit, auzindu-se împuşcături la nord de Ineu, 
spre pădurea Balta, apărată de un batalion de rezervişti”53. 

În jurnalul de luptă al Regimentului 38 Artilerie se consemnează că 
Bateria de obuziere instalată la sud-est de Ineu, observând la orele 9,30, pe 
şoseaua care vine de la Caporal Alexa spre Pâncota, în dreptul canalului 
Matca, trei care de luptă inamice, urmate de o companie de infanterişti, în 
urma aprobării comandantului de detaşament, deschide focul obligându-le 
să se retragă54.  

În timp ce se dădeau aceste lupte, pe direcţia Sântana–Pâncota–Ineu, 
la nord de Crişul Alb alte unităţi ungare încercau să înainteze pe  direcţia 
Chişineu-Criş–Şicula–Ineu unde se afla în apărare grupul înaintat al 
maiorului Şapcaliu.   

Inamicul a atacat Batalionul 2 al Regimentului 85 Infanterie din 
grupul înaintat cu tancuri, motociclete, biciclete şi infanterie purtată, cu 
intenţia de a manevra rezistenţele de pe Chişineu–Pădureni, reuşind, ca până 
în seara zilei, la orele 22, să respingă pichetele de grăniceri şi plutonul de 
grăniceri călări şi să ajungă la sud de linia Şimandul de Sus - Halta Cintei, 
iar la nord pe linia Iermata Neagră–Zerind-Tămaşda. În sectorul Companiei 
5 grăniceri de la Vărşand inamicul s-a rezumat la o acţiune de fixare55.  

Precizându-se direcţiile de atac şi dat fiind pericolul care pândea 
Ineul, slab apărat, Divizia 1 Infanterie-Instrucţie dă un ordin prin care  
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă nr. 2 de la Sebiş pune la dispoziţia  Diviziei: 3 
piese de artilerie anticar (2 Bofors, 1 Schneider) sub comanda locotenentului 
Marinescu Richard, pe care le transportă şi instalează la vest  de  Ineu; spre 
Şicula un tun şi spre Seleuş 2 tunuri, deasemenea 4 aruncătoare de 120 mm 

                                                
53 „Luptele de pe Crişul Alb”, în: Ziridava nr. 12/1980, p. 378.  
54 Cu viaţa zid la trecători, p. 18. 
55 Ibidem, f. 18-20. 
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sub comanda sublocotenentului Radu Cristache se transportă auto tot în 
zona Ineu56.  

„12 septembrie 1944. Sebişul pustiu. Ici şi colo câte un trecător 
răzleţ privea cu ochi nedumeriţi la grupurile de elevi militari, aşezaţi pe 
raniţe la umbra copacilor, sau pe lângă pereţii clădirilor, spre a se feri de 
razele soarelui, încă dogoritor. Se vorbea încet, cu întrebări şi răspunsuri 
scurte, dar mai mult prin semne…Un zgomot scurt de motor urmat de 
comanda: Servanţii de la tunuri în maşini! Şi acestea se puseră în mişcare. 
În curând, întunericul nopţii ne cuprinse în mrejele lui pline de nesiguranţă 
şi mister. Cele trei maşini mergeau cu farurile stinse. Am fost lăsaţi cu 
tunurile la marginea unui lan de porumb, aproape de clădirea Şcolii de 
Ofiţeri de Infanterie de Rezervă din Ineu, unde am rămas tot restul nopţii. 
Între timp, am aflat că elevii părăsiseră cazărmile cu tot echipamentul, 
ocupând poziţii spre Pâncota. A doua zi, 13 septembrie, în jurul orei 10, îşi 
făcu apariţia un avion biplan, care, după câteva rotocoale, ateriză la o mică 
distanţă în faţa noastră. Spre uimirea tuturor, din avion coborî un general. 
Locotenentul Marinescu se pregăti să-i dea onorul, dar superiorul făcu 
semn cu mâna să se oprească. Era pentru prima dată când un general 
venea în mijlocul nostru. Clocoteam de emoţie. 
     “Domnilor elevi, vorbi înaltul oaspete, inamicul a forţat graniţa şi a 
pătruns pe teritoriul nostru prin mai multe puncte. S-a hotărât ca voi să 
intraţi în dispozitiv şi să-i opriţi înaintarea, până la sosirea trupelor noastre 
ce sunt angajate acum în alte zone. Ne bizuim pe curajul şi pregătirea 
voastră”. Astfel reface atmosfera zilei de 13 septembrie elevul Nichifor 
Barbăneagră, patetizând puţin pentru a scoate în evidenţă simţămintele cu 
care întâmpinau camarazii săi bătălia ce se anunţa necruţătoare57.  

Pentru apărarea direcţiei Pâncota - Târnova – Buteni pe care se 
prevedea atacul inamic din ziua următoare,  Batalionul 1 elevi al Şcoalii de 
Ofiţeri Ineu, a fost trecut pe poziţie în dispozitivul recunoscut şi organizat 
pe Satul Mic - Şilindia. Batalionul 2 rămâne la Mocrea şi Moroda58.          

La nord de Crişul Negru, Divizia 4 Infanterie maghiară, atacând cu 
trei regimente, a reuşit până în seara zilei să ocupe toate trecerile peste râu. 
Plutonul 2 Grăniceri călări de la Zerind a rezistat pe malul de nord al 
Crişului Negru până la ora 14, când, din lipsă de muniţie, s-a retras. Pentru a 
apăra direcţia Zerind-Chişineu-Criş, batalionul de grăniceri a trimis pe 
căpitanul Georgescu cu Plutonul 3 Grăniceri de la Şiclău şi un pluton de 

                                                
56 Ibidem, p. 33. 
57 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. Avânt peste Carpaţi, p. 192-193. 
58 Cu viaţa zid la trecători, p. 42-47. 
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infanterie, pentru a ocupa poziţie în pădurea Adea şi pe şoseaua ce duce la 
Chişineu Criş ca să oprească înaintarea inamicului.  

La extremitatea de nord a judeţului Arad, pericolul de pe 
comunicaţia Tinca–Ucuriş-Craiva se precizează încă din noaptea de 12/13 
septembrie când au avut loc lupte în localitatea Ciumeghiu, păzită de 
compania de grăniceri Tinca. Ostaşii din plutonul Tiulea, conduşi de 
plutonierul major Ion Călin, au reuşit să întârzie înaintarea inamicului, 
producându-i pierderi în efective. La puşca mitralieră a trecut chiar 
comandantul plutonului, care a obligat trupa invadatoare să se culce la 
pământ, până când trăgătorul a fost lovit extrem de grav de un glonte. 
Transportat de urgenţă la spital a murit acolo. Post mortem i-a fost acordată 
medalia „Virtutea Militară”, clasa a II-a şi a fost avansat la gradul de 
plutonier-adjutant şef.   Profitând de noapte comandantul companiei Tinca, 
aflat în subordinea Şcolii de ofiţeri Tinca, a ocupat o nouă poziţie în nordul 
localităţii Şoim, la 20 km vest de Beiuş. Atacul puternic inamic a dus însă la 
retragerea pe direcţia Beliu-Tăgădău. Dar, până a ajunge acolo inamicul 
avea să dea piept cu Batalionul Fix Regional „Criş” aflat  în avanposturi. 
Batalionul ocupase din timp poziţie pentru a bloca şoseaua dinspre nord şi 
posibilele treceri pe drumuri de ţară dinspre vest. În acest sens, încă din 
dimineaţa de 12 septembrie plutonul Prunişor a fost deplasat spre Mişca. 
Compania Sebiş avea misiunea de a întârzia înaintarea inamicului pe 
direcţia Ucuriş - Chişlaca – Beliu, iar Compania Gurahonţ se opunea 
înaintării inamice pe aliniamentul Craiva - Şiad – Rogoz - Mărăuş - Bochia 
– Beliu59.      

Prima zi de luptă se încheie nefavorabil pentru unităţile româneşti 
care sunt nevoite să cedeze teritoriu, dar mai ales prin faptul că oraşul Arad 
cade în mâinile inamicului, deşi într-o directivă anterioară se prevedea că  
avea să fie apărat cu toate forţele disponibile. Nu s-a întâmplat aşa şi s-a 
dovedit că bine s-a făcut, deoarece municipiul şi-a conservat în felul acesta 
patrimoniul, având în vedere că toată lumea, şi autorităţile civile şi cele 
militare, ştiau că ocupaţia ungurească este temporară şi este nevoie ca 
întreprinderile industriale să funcţioneze la parametri acceptabili după 
eliberare.       
         

Bejenia locuitorilor 
O problemă importantă, care a dat de furcă autorităţilor militare şi 

civile, a fost cea a refugiaţilor, care au umplut drumurile judeţului, punând 

                                                
59 Constantin Maftei, op. cit., p. 73; Vasile Brăiloiu, Monografia satului Prunişor, Editura 
„Viaţa arădeană”, Arad, 2008, p. 104. 
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la grea încercare mişcarea unităţilor militare şi a aprovizionărilor cu muniţie 
şi alimente. Coloane lungi, pe mulţi kilometri, alcătuite din căruţe, biciclişti, 
oameni mărşăluind pe jos se puteau vedea pe drumurile care duceau  către 
zona muntoasă a judeţului, încercând să se pună la adăpost de urgia care 
venea din urmă. Unii au început marşul lor încă din 12 septembrie dar cei 
mai mulţi au plecat în grabă în dimineaţa de 13, după ce prin sunetul de 
alarmă al clopotelor s-a anunţat năvala ungurilor 

Colonel V. Tatomirescu, comandantul Şcolii de Ofiţeri de Rezervă 
de la Ineu, aflat pe drumul Seleuş - Ineu la ora 13 după ce a inspectat 
unităţile de la Moroda a întâlnit refugiaţi cu căruţe şi pe jos, între care era şi 
şeful postului jandarmi din Şimandul de Jos care raportează că susnumita 
comună a fost ocupată în dimineaţa zilei, la ora 6, de către trupele maghiare 
întărite cu câteva care de luptă.  

Traian Moca, din Pilu, sosit recent de pe frontul din Moldova, de 
unde a fugit de teama ruşilor, povesteşte cum a trebuit să fugă din nou din 
calea invadatorului, de data aceasta maghiar: „A venit ziua de 13 septembrie 
şi ruşii nu s-au arătat încă, dar trupe ungare au trecut graniţa, în după 
amiaza zilei, au respins grănicerii şi au început pătrunderea pe teritoriul 
nostru. Nu mă aşteptam la aceasta, dar a trebuit să fug din sat. Abia am 
avut timp să-mi iau ceva de  drum, m-am urcat pe bicicleta fratelui Paşcu şi 
am plecat spre Chişineu, peste Rât, crezând că ungurii nu vor ajunge prea 
departe şi că bejenia mea va fi de scurtă durată, ştiind că din spate vin 
ruşii. Nu m-am oprit la Chişineu, căci o coloană ungurească ameninţa să 
ocupe comuna dinspre Zerind şi am continuat drumul într-un convoi format 
pe drum, ajungând târziu în noapte în Buteni, unde tot grupul a dormit la 
notar. A doua zi dimineaţă am plecat mai departe, iar de la Gurahonţ eu am 
trecut în valea Mureşului, la Juliţa, dar ruşii nu erau nicăieri”. Marta 
Olariu din comuna Cintei, pe unde a trecut Traian Moca în drumul său, ne-a 
povestit că în acea zi se afla pe câmp la lucru când deodată s-a auzit printre 
oameni: „Vin ungurii”. „Imediat toată lumea a plecat spre casă şi familia 
mea deasemenea, am încărcat repede în căruţă ceva alimente: un sac de 
făină, ceva clisă, am luat duna, haine de schimb şi am plecat cu mama, 
fratele, baba spre Pâncota, pentru a ajunge la Agrişul Mare unde tata avea 
un frate notar. Tot drumul era plin de căruţe care mergeau în direcţia în 
care ne deplasam şi noi”60.  

Panica a cuprins şi satele aflate în apropierea Crişului Negru, la 
nordul judeţului. „Locuitorii din Mişca au adunat în grabă ceea ce au crezut 

                                                
60 Înregistrare în posesia autorului. 
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că le era strict necesar, au încărcat în căruţe, au legat vacile în urma lor şi 
au pornit la drum spre Şepreuş. În dimineaţa de 13 coloana trecea prin 
Şepreuş. În Şepreuş, coloana a crescut cu cei ce se refugiau şi din această 
localitate.Toată lumea era îngrozită. Nu ştia până unde trebuia să meargă 
şi ce se va întâmpla cu gospodăriile lor. Coloana s-a îndreptat spre Cermei 
iar de acolo, îngroşată şi mai mult în noaptea de 13/14 spre Beliu şi mai 
chiar departe”, povesteşte un martor ocular, locotenentul Vasile Brăiloiu, 
comandantul plutonului Prunişor al Batalionului Fix Regional Criş, aflat la 
Mişca61. Răpsiganul Nicolae Ardelean aflat pe drum cu căruţa plină de 
alimente şi muniţie, destinate Batalionului fix, a dat peste o patrulă 
ungurească la Cermei şi a trebuit să fugă înapoi, abandonând căruţa şi cu tot 
ce se afla în ea62. 

Au plecat în următoarea zi, 14 septembrie, şi cărăndanii, răpsiganii, 
chiar şi cei din Prunişor au luat calea codrului lăsând batoza între stogurile 
de grâu, în arie. Tot Vasile Brăiloiu a descris şi episodul refugierii 
consătenilor săi: „În noaptea de 13 spre 14 septembrie, nimeni n-a dormit în 
Prunişor. Fiecare s-a apucat să împacheteze ce credea că va putea să 
transporte. Îngropau în grajd unele lucruri. Alergau pe la cei care aveau 
căruţe să-i roage să le ducă bagajele. Se sfătuiau încotro să plece. Cum în 
toate vremurile tulburi, pădurea a apărat poporul român împotriva 
năvălitorilor, tot ea trebuia să-i adăpostească şi de data aceasta. Aşa că în 
dimineaţa de 14 septembrie, cu căruţele încărcate ori cu boceluţa în 
spinare, cu copilaşii de mână, au pornit cu animale cu tot pe Vale în sus, 
spre pădure. Unii s-au oprit acolo unde se termina ţarina, iar valea curge 
numai prin pădure. Au tras căruţele în crâng să le adăpostească, iar vitele 
le-au slobozit să pască. Se apropia seara. S-au apucat să construiască 
adăposturi. Au tăiat tufani şi au făcut colibe pe care le-au acoperit cu fân şi 
frunze. Alţi locuitori s-au refugiat în satele de la poalele codrului: Susani, 
Nădălbeşti, Slatina etc. Preotul şi-a ras barba, a îmbrăcat straie ţărăneşti, a 
încărcat bagajele în carul pus la dispoziţie de locuitorul Popa Gheorghe şi 
a pornit spre Susani”63.  

În extremitatea de nord a judeţului, la Şiad oamenii au auzit că vin 
ungurii dinspre Ucuriş. Aşa că, în prima instanţă, s-au gândit să 
supravegheze din turnul bisericii drumul dinspre Oradea. Cu câtva timp în 
urmă sosiseră în sat şi soldaţii români din Batalionul Fix Regional „Criş 
care s-au instalat pe poziţiile în capătul de sud al satului, pe dealul Cerăt, dar 

                                                
61 Vasile Brăiloiu, op. cit., p. 125. 
62 Mărturie Cornel Ardelean.  
63 Vasile Brăiloiu, op. cit., p. 125. 
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oamenii ştiind  ce dotare cu armament au şi-au spus că nu vor rezista. Spre 
seară, pentru că veştile erau tot mai proaste, oamenii s-au pregătit de 
evacuare a satului. „Începurăm să încărcăm bagajele în car: doi saci cu 
cartofi, o bădrie de fasole boabe, o putină cu grâu în care clădite cincizeci 
de ouă de găină, o vică de nuci, o oală de lut cu miere de prune, legume şi 
fructe, blide de tablă, sare, săpun de rufe, două pături de lână aşezate, 
lipidee de cânepă, cinci saci de fân, zece coşuri de paie pentru aşternut, 
haine de iarnă şi multe alte marafeturi. Peste toate un ţol din ţălt în caz de 
ploaie; coviltirul nu era specific locului. Carul se umpluse cu vârf şi 
îndesat. Dimineaţa urma pita  şi friptura”. În ziua de 14 oamenii s-au pornit 
spre Rogoz şi mai departe pe valea Sartoşului la munte.  

Dar nu toată lumea a plecat în bejenie, bărbaţii în stare au rămas 
acasă să-şi păzească avutul aşa încât au putut fi posibile şi tranzacţii cu 
ungurii intraţi în sat, care nu s-au dedat la cine ştie ce abuzuri. Într-adevăr 
ungurii, spre exemplu, au plătit doi boi la preţul zilei, pentru că aveau şi ei 
nevoie de animale de povară64.  

Intrarea ungurilor în Arad i-a surprins şi pe civilii români care,  într-
un haos total, au început să fugă, care cu căruţele, care pe jos, înspre sud de 
Mureş sau spre Glogovăţ-Păuliş. Pe sergentul Petru Ardeu l-au surprins 
evenimentele acasă, în cartierul Bujac, unde a ajuns cu câteva zile înainte, 
venind de pe frontul din Moldova. „În 13 septembrie, când am auzit că 
ungurii au ajuns la Gai, ne-am hotărât să plecăm, iar eu ascultam 
împuşcăturile ca să îmi dau seama de unde vin, ca să ştiu încotro s-o apuc 
şi la un moment dat aud că se trage în dreapta de tot, pe drumul Curticiului. 
Atunci repede am prins caii la căruţă pentru a ajunge la drumul spre Deva. 
Dar, ce să vezi, când ajungem la Spitalul de Copii ne întreabă unul: “Unde 
vreţi să ajungeţi, nu vă duceţi în centru că acolo îi plin de unguri”. Atunci 
am întors înapoi căruţa spre şoseaua care ducea spre pădure, pentru a 
ajunge la Bodrog, în Banat. Dar cum mergeam pe drum, soldaţii şi ofiţerul 
care erau la paza aeroportului văzându-mă pe mine cu căruţa şi-au pus şi ei 
bagajele în căruţă, mergând înaintea noastră pe şoseaua plină de oameni şi 
căruţe şi astfel ne-or făcut drum şi am ajuns primii la Mureş, acolo unde 
era podul plutitor şi ni s-a făcut loc să trecem cu prioritate dincolo, cu 
ajutorul soldaţilor. Noaptea am dormit undeva spre Vinga”65.  

Dumitru Susanu aflat în Compania 6 a „Detaşamentului Păuliş” pe 
aliniamentului şanţului antitanc în apropiere de şoseaua Arad-Păuliş a fost şi 

                                                
64 Vasile Leucuţa, Valea Şiadului, Editura „Viaţa arădeană”, Arad, 2007, p. 12, 14. 
65 Ziarul Măsura nr. 81. 
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el impresionat de bejenia locuitorilor din Câmpia Aradului: „În timp ce noi, 
elevii companiei a şasea puşcaşi, ne pregăteam şi ne amenajam cât mai 
bine poziţa  de luptă în linia întâi, fixată pe malul stâng al şanţului anticar 
din vestul Păulişului, pe şoseaua Arad-Deva, ce despărţea  plutonul întâi de 
al doilea, a început să se scurgă un imens convoi de bejenari. Ei veneau din 
localităţile din vest care fuseseră ocupate sau urmau să fie ocupate de 
trupele inamicului şi se refugiau spre Radna, Lipova, Săvârşin şi chiar spre 
Deva. Exodul lor a început din 12 septembrie, înregistrând momente de 
aglomeraţie derutantă în ziua de 13 septembrie 1944. Deşi munceam din 
greu la amplasamentul nostru de luptă, atenţia ne era atrasă  într-una de 
halucinantul spectacol al bejenarilor. 

Pe şosea înaintau care şi căruţe încărcate doldora cu haine, 
cojoace, articole de mobilier, cărţi, saci cu grăunţe, oale, coşuri, cratiţe, 
butoaie, ciubere, oglinzi borcane, păsări, pisici, covoare, pânzeturi, tablouri 
tot felul de lucruri mari şi mici din care-i făcută viaţa în gospodăria de om. 
În câte un car se vedeau copii îngrămădiţi între perne şi pături, în altul o 
bolnavă zăcând pe pala de fân dintre loitre, sau un bătrân cu braţul slăbit 
întins peste trocuţa în care scâncea nepotul în faşă.  

Alţii îşi duceau avutul doar în desagii cumpăniţi pe spinare şi mai 
ţineau câte o văcuţă de lapte. Erau mame ce-şi alăptau copiii mergând 
tăcute, ţinându-se cu mâna de loitre, ori conducând vite spre necunoscutul 
pribegiei cumplite”66. 

Acelaşi fenomen a fost surprins şi de locotenentul Teodor Dărăban, 
(comandant de pluton, Compania 2 din Detaşamentul Păuliş) pe calea ferată 
Arad-Ghioroc, refugiaţii umplând până la refuz trenurile, instalaţi fiind şi pe 
vagoane şi chiar pe tampoane. „Ultimul tren cu refugiaţi, venind de la Arad, 
a trecut prin faţa mea în seara zilei. Erau oameni trişti, cu feţele 
încremenite, mulţi dintre ei pe acoperişurile vagoanelor, de-a valma pe 
perne, saci, geamantane etc. Cu acest tren a plecat şi personalul gării. 
Noaptea s-a lăsat neagră şi mohorâtă ca sufletul celor care plecaseră în 
pribegie. Pentru prima dată mi-am dat seama că ne aşteaptă o luptă pe 
viaţă şi pe moarte, cu un inamic perfid şi orgolios”67.  

Dar refugiaţii vor crea probleme trupelor aflate pe poziţii sau în 
deplasare spre acestea după cum reiese din relatarea căpitanului Virgil 
Pruneşi, comandantul Divizionului 61 Artilerie Grea: „Câmpul nostru tactic 
a fost pur şi simplu invadat de populaţia locală ce se retrăgea, în zilele de 
12-13 septembrie de teama invadatorilor. Dacă inamicul ar fi urmat 

                                                
66 Dumitru Susan, op. cit., p. 55. 
67 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. Avânt peste Carpaţi, p. 215. 
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îndeaproape populaţia ce se retrăgea n-am fi avut cum să ripostăm fără a-i 
sacrifica pe localnici şi rezultatul putea fi cu totul altfel”68.  

Cine a avut rude şi cunoştinţe şi-a găsit culcuş potrivit, dar cei mai 
mulţi au campat la marginea satelor, pe păşunea comunală sau la margine de 
drum, deşi recomandarea prefecturii era ca nimeni să nu rămână în câmp 
deschis, pentru a nu fi expus bombardamentelor, aşa sună cel puţin, ordinul 
prefectului de Arad, gen. Banciu două zile mai târziu, în 15 septembrie, 
după ce s-a confruntat cu realitatea de la faţa locului. 

„Se comunică pretorilor din Gurahonţ, Săvârşin, Radna, Târnova, 
Şiria, Sebiş: „Vă comunicăm că Prefectura se află la Sebiş, în localul 
Primăriei. Ţineţi contactul cu noi. Se recomandă măsuri pentru siguranţa 
valorilor, cei din apropierea zonei operative se vor deplasa spre interior, se 
cere ca şoseaua să fie descongestionată şi să nu se admită staţionarea 
refugiaţilor în câmp deschis. Se comunică notarului din Bârsa să ia măsuri 
ca evacuaţii să treacă în loc camuflat”69.  

Însă problemele pe care le aveau refugiaţii nu s-au terminat odată cu 
instalerea lor în preajma sau în localităţile din interior, ba chiar au creat şi 
localnicilor probleme pentru că ei şi vitele pe care le aveau trebuia să 
trăiască cumva. Asta reiese şi din adresele trimise de autorităţile locale 
prefecturii judeţului, cum este, spre exemplu, cea trimisă de la Gurahonţ: 
„Comandantul  gărzilor cetăţeneşti din plasa Gurahonţ constată pagubele 
pricinuite de refugiaţi: 60-70 cai zburdă prin trifoişte. Sunt 30-40 căruţe ale 
companiei de grăniceri.„În urma acestei stări de lucruri s-au întâmplat un 
incident anume: un refugiat a mers să ia din claia unui cetăţean din comună 
iar acest cetăţean revoltat că nici măcar nu este întrebat l-a ameninţat cu 
toporul pe refugiat. În urma cărui fapt plut. maj. Petru F. Dumitru, cmdt. 
coloanei de grăniceri s-a crezut îndreptăţit să ia măsuri de ordine în comună, 
măsuri care au constat din aşezarea unei puşti mitralieră pe un pod la 
intrarea în comună cu ţeava înspre primărie, apoi la celălalt capăt al 
comunei a trimis o patrulă de 3 grăniceri înarmaţi, probabil cu scopul ca să 
împiedice intrarea şi ieşirea locuitorilor băştinaşi din comună. 

Soldaţii au bătut pe locuitorul Băbuţa Traian cu paturile de armă 
înspre care au tras mai multe gloanţe”70.  

                                                
68 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Secţiunea „Detaşamentul Păuliş”, 
Patriotism şi Cultură, Editura Helicon, Timişoara, 1992; Virgil Pruneşi, Contribuţia 
artileriei la izbânda Detaşamentului Păuluşm, p. 215.  
69 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond Prefectura Judeţului Arad. Acte 
administrative,  dosar nr. 24/1944, f. 31. 
70 Ibidem. 



 547

Chiar şi militarii români încartiruiţi în comune s-au dedat la abuzuri, 
motiv pentru care Prefectura a trimis o adresă Comandantului Corpului de 
cavalerie să ia măsurile necesare: „Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă dvs 
următoarele: Eri 19 a.c. am fost informat că populaţia din comuna Satu 
Rău suferă pagube mari din cauza distrugerilor ce fac în hotarul comunei 
soldaţii şi caii de sub comanda plot. major Petru Dumitru din compania de 
grăniceri Chişineu Criş, care exemplu îl urmează şi refugiaţii din judeţele 
Arad, Bihor, ocupate momentan de unguri”71.  

Toate aceste probleme se vor rezolva peste puţine zile, deoarece 
refugiaţii se vor întoarce acasă în urma ofensivei forţelor româno sovietice, 
care se va declanşa în 19/20 septembrie. Până atunci însă se vor da, în zilele 
de 14-18 septembrie, puternice lupte în apărare pe şanţul antitanc de la 
Păuliş, la Ghioroc şi Miniş pentru a opri înaintarea în defileul Mureşului  şi 
la Ineu, Beliu, Prunişor pentru a se bara intrarea în defileul Crişului Alb. 
  
 
 
 
     
       
     
      
 
 

                                                
71 Ibidem. 
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Aradul Nou – repere istorice 
 
 

Otto Greffner, Stoica Mario, 
Comunitatea Germană din Aradul Nou  

 
 

Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei în 1683 de către coaliţia 
austro-poloneză a însemnat o cotitură istorică importantă  în  configuraţia 
Europei centrale şi de sud-est. Acesta a fost începutul acţiunilor militare 
imperiale de mare anvergură împotriva turcilor. 
 Au urmat o serie de conflicte militare care au degenerat în războaie  
între Austria şi Turcia. Trupele austriece, în plină ofensivă, după luptele 
grele, au eliberat toată Ungaria şi Transilvania. Puterea ofensivă a trupelor 
otomane de altădată a fost sensibil afectată şi ele se aflau într-o continuă 
retragere spre Serbia şi centrul Peninsulei Balcanice. 
 Pacea încheiată la Karlowitz în 1699 între Austria şi Turcia a 
consfinţit trecerea Ungariei şi a Transilvaniei sub stăpânirea Austriei, fixând 
Mureşul ca graniţă între Austria şi Turcia. În felul acesta, Banatul a rămas în 
continuare sub stăpânire turcească. Primele colonizări germane au avut loc 
la nord de Mureş, imediat după pacea de la Karlowitz (Arad, Sântana, Şiria). 
 Pacea a fost însă de scurtă durată, deoarece atât turcii, cât şi trupele 
imperiale se pregăteau pentru un nou război. 
 Prinţul Eugen de Savoya, care preluase comanda generală asupra 
trupelor imperiale austriece, a fost hotărât să respingă trupele otomane spre 
inima Balcanilor, să-i învingă decisiv şi să elibereze popoarele aflate sub 
stăpânire turcească. În 1716 izbucneşte un nou război austro-turc. Trupele 
turceşti sunt înfrânte pe întreg frontul şi sunt într-o continuă retragere. 
Victoria istorică a prinţului Eugen la Peterwardein, în apropierea 
Belgradului  asupra turcilor, la 6 august 1716, a deschis calea spre eliberarea 
Banatului de sub stăpânire turcească. 
 La 26 august 1716 a început asediul Timişorii, condus direct de 
prinţul Eugen. La 11 octombrie apărătorii au arborat steagul alb în semn de 
predare. În urma tratativelor garnizoana turcească şi populaţia turcă au 
primit dreptul de a se evacua spre sud şi de a părăsi cetatea. La 18 octombrie 
1716 prinţul Eugen, în fruntea trupelor sale, a intrat în capitala Banatului – 
Timişoara. După o stăpânire turcească de 164 de ani  întreg Banatul a fost 
eliberat. 
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 În urma altor operaţiuni militare în regiunea Balcanilor şi, în special 
după înfrângerea turcilor la Belgrad, a fost încheiată pacea de la Passarowitz 
în 1718, între Austria şi Turcia. În conformitate cu această pace şi cu  
prevederile ei, Poarta (Turcia) a fost obligată să cedeze întreg Banatul, 
Serbia de nord şi Oltenia Imperiului Austriac. 
 Pentru Banat s-a deschis un nou capitol al istoriei sale. Iată cum a 
fost descris Banatul de către contemporani: „Ţinutul a fost în mare măsură 
pustiu, mlăştinos şi depopulat”.  
 În comunicatul său către Consiliul Imperial de Război din Viena, 
Prinţul Eugen subliniază aceeaşi situaţie. El propune ca provincia să fie 
direct supusă administraţiei Cancelariei Imperiale ca „provincie imperială” 
şi să fie urgent colonizată, în majoritate cu populaţie germanică, dar şi cu 
alte etnii din imperiu. 
 Astfel a început colonizarea Banatului. Au venit colonişti din toate 
părţile Imperiului German, în special din sudul şi vestul Germaniei, din 
Baden, Württenberg, Franconia, Pfalz, Saarland, Hessen, Bayern, din 
provinciile austriece etc. Trebuie să arătăm că au venit nu numai colonişti 
germani, ci şi colonişti de alte naţionalităţi, în primul rând români, care s-au 
întors la vetrele lor, în special în Banatul de est, dar şi în câmpia Banatului, 
unde au fost colonizaţi împreună cu alţii. Au venit bulgari (Besenova, 
Vinga), slovaci (Nădlac, Peregul Mic), sârbi, francezi (Alsacia, Lorena), 
italieni şi chiar şi spanioli. 
 Trebuie arătat că  aceşti colonişti, precum şi cei de altă etnie decât 
germana, au fost aşezaţi în Banat în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi privilegii 
ca şi coloniştii germani. 
 După aşezarea coloniştilor germani la începutul secolului al XVIII-
lea în Arad, oraşul înregistrează în anii următori o dezvoltare spectaculoasă, 
atât din punct de vedere economic, social şi cultural, cât şi comunitar. Se 
dezvoltă un întreg cartier german (Deutsche Stadtteil) pe lângă cel sârbesc, 
român, maghiar  etc., compus din meşteşugari, negustori, familii de ofiţeri 
austrieci, veterani, care s-au aşezat aici după efectuarea serviciului militar, 
funcţionari imperiali etc. 
 În aceste condiţii s-a accentuat necesitatea accesului populaţiei la 
cultură şi învăţământ. O şcoală germană în Arad este consemnată 
documentar în 1703, fiind înfiinţată de către călugărul minorit Kamill 
Höfflich. Mai târziu, în 1745, Ordinul Minorit a înfiinţat primul gimnaziu 
din Arad, cu limba de predare germană, care a fost frecventat de copiii  
ofiţerilor şi soldaţilor din garnizoana oraşului, dar şi de copiii funcţionarilor, 
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ai meşteşugarilor, ai negustorilor etc. Avem informaţii că şcoala a fost 
frecventată şi de copii ai altor naţionalităţi: maghiari, români, sârbi. 
 Ofiţerii din garnizoana austriacă  împreună cu familiile lor, precum 
şi o parte a burgheziei şi a funcţionarilor de etnie germană, simţeau tot mai 
mult necesitatea unor manifestări culturale şi a unei educaţii în limba 
germană. Avem informaţii că deja la sfârşitul secolului al XVIII-lea a existat 
în Arad o viaţă teatrală animată şi un public cunoscător de cultură. Diferite 
grupări şi trupe de teatru din Viena, Budapesta şi din Bucureşti dădeau 
spectacole la hanul „Crucea albă”  sau „Boul roşu” din Arad sau în 
garnizoana cetăţii. Încă din 1820, Franz Hirschl, om de cultură şi  de teatru,  
a construit în Arad primul teatru permanent din cărămidă, unde aveau loc 
reprezentaţii teatrale. A fost una dintre primele clădiri de teatru din Europa 
de sud-est. Clădirea există şi azi şi se află pe strada Gheorghe Lazăr. În felul 
acesta, Aradul împreună cu Aradul Nou, au devenit centre ale culturii 
germane. Până la mijlocul secolului al XIX-lea  putem afirma, cu 
certitudine, că  sistemul şcolar german şi cultura au avut vechi şi mari 
tradiţii în Arad şi în împrejurimi. 
  Între 1702-1866 în oraşul Arad au rezidat 39 de primari germani, 18 
primari sârbi şi 12 primari maghiari. Se poate afirma că oraşul Arad, în 
secolul al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, a avut un caracter 
pregnant german, care s-a răsfrânt  şi asupra  vieţii economice, sociale şi 
culturale a oraşului. 
 După încheierea păcii de la Passarowitz, în 1718, s-au stabilit primii 
colonişti la sud de Mureş, în Aradul Nou, în apropierea micii localităţi 
Schela –, azi  Mureşel. 
 Colonizarea Banatului la propunerea prinţului Eugen a fost 
încredinţată colonelului Florimund Mercy care a fost numit guvernator 
general al Banatului de către Cancelaria imperială. Sub conducerea lui a fost 
instaurată „Comisia camerală de instalare”, care a coordonat procesul de 
colonizare. 
 Primii colonişti în Aradul Nou  au fost atestaţi încă din 1720. 
Coloniştii au sosit cu prioritate din regiunea Kurmainz, apoi din Franken, 
din Alsacia-Lorena şi din Pfalz. Matricolele bisericeşti şi arhivele camerale 
ne oferă informaţii precise despre provenienţa coloniştilor  şi despre numele 
lor. 
 Creşterea populaţiei  a fost spectaculos de rapidă, într-o perioadă 
scurtă au venit nu numai ţărani, dar şi un mare număr de meseriaşi 
(meşteşugari). Astfel,  în 1738, în Aradul Nou  au  fost înregistraţi circa 
1000 de locuitori, dintre care 164 erau meşteşugari. Deja în 1725 Aradul 
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Nou a devenit sediul unei comisii privind colonizarea satelor germane la sud 
de Mureş. 
 Gospodăriile germane  nou înfiripate  în satele colonizate, scutite de 
obligaţiile feudale, s-au orientat spre o dezvoltare economică impetuoasă şi 
vor rămâne mulţi  ani în celula economică de bază a economiei germane 
bănăţene. Aceste supoziţii sunt valabile şi pentru celelalte naţionalităţi din 
Banat ca: români, sârbi, bulgari, slovaci, maghiari etc., care sunt legaţi de 
aceiaşi factori. 
 Noua societate germană care a luat naştere în Banat s-a bazat pe trei 
factori importanţi:  pe familie, pe şcoală şi pe biserică. Aceşti trei factori vor 
constitui fundamentul care va garanta  menţinerea etniei şvabe de-a lungul 
secolelor în Banat şi îi va feri de deznaţionalizare. 
 În majoritatea cazurilor nu putem trage o linie despărţitoare între 
oraşul Arad şi localitatea Aradul Nou. Deşi despărţite de Mureş, întotdeauna 
a existat un pod care să le unească. De-a lungul secolelor s-au stabilit atât 
legături economice, cât şi social-culturale care, începând din secolul al 
XVIII-lea, s-au amplificat şi s-au diversificat. 
 Aradul Nou, cu puternicul său sector agrar şi meşteşugăresc, a fost 
întotdeauna o puternică rezervă economică pentru oraşul Arad. Ţărani şvabi 
(germani) şi grădinari din Aradul Nou au aprovizionat de-a lungul anilor în 
mod intensiv populaţia oraşului cu cereale, grâne, legume şi produse 
animaliere. În mare parte pieţele Aradului au fost dominate de populaţia 
şvăbească. Cei mai în vârstă îşi aduc aminte cum dis de dimineaţă, femeile 
din Aradul Nou treceau podul cu acele cărucioare tipice trase de mână, 
încărcate cu tot felul de legume, în drum spre pieţele Aradului. 
 O legătură reciprocă şi stabilă s-a statornicit de-a lungul anilor şi pe 
linie culturală şi educaţională. Teatrul german din Arad (1820), precum şi 
diferitele ansambluri de teatru ambulant care au poposit în oraşul Arad, au 
atras un public numeros şi din Aradul Nou. 
 În 1725, în Aradul Nou s-a înfiinţat prima parohie şi a fost clădită o 
primă biserică din cărămidă şi lemn, acoperită cu şindrilă, aşa cum reiese şi 
din documente. A fost, desigur, o clădire modestă, care a corespuns la 
început cerinţelor populaţiei. 
 
            Economia agrară şi grădinăritul 

Cine nu-şi aminteşte de grădinarii din Aradul Nou, cum treceau 
podul, în special femeile, dis de dimineaţă trăgând după ele cărucioarele 
pline cu zarzavaturi proaspete pentru pieţele arădene? 
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Majoritatea populaţiei din Aradul Nou era ocupată în economia 
agrară. Unele date statistice ne demonstrează acest lucru. În anul 1900 de 
pildă, din totalul populaţiei 43 % era activă în economia agrară, cultura mare 
a câmpului şi grădinărit, 28% în meserii, iar restul de 27,7% în alte ramuri 
ale economiei. Este evident că cea mai mare parte a populaţiei era activă în 
economia agrară. Cea mai mare parte a pământului a aparţinut micilor 
producători şi ţăranilor  mijlocaşi, dar a existat şi un grup restrâns de mari 
proprietari, proveniţi în majoritate din aristocraţia maghiară. Un număr 
restrâns de ţărani şvabi autohtoni, datorită unor conjuncturi economice 
favorabile de la începutul secolului al XX-lea s-au îmbogăţit înjghebând 
mari gospodării agrare, devenind  proprietari de mori, comercianţi, deţinând 
chiar mici ateliere meşteşugăreşti. S-au cultivat în primul rând păioase: grâu, 
orz, ovăz şi porumb şi floarea soarelui, sfeclă şi altele. 

Ţăranii şi-au lucrat pământul în regie proprie, cu unelte agricole ale 
timpului, forţa principală de tracţiune în gospodăriile germane din Banat 
fiind caii. Calul, forţa de muncă umană şi uneltele agricole au constituit 
principalele mijloace de producţie în agricultură. După Primul Război 
Mondial au început să apară unelte agricole mai perfecţionate, chiar şi 
maşini agricole, de pildă tractoare, seceratoare mecanice şi altele. Datorită 
acestui fapt, ţărănimea şvăbească din Aradul Nou a realizat producţii agrare 
mărite. O mare parte din producţia realizată a fost valorificată pe piaţa 
locală sau în târgurile din Arad şi comunele din împrejurimi. 

Un loc deosebit în preocupările populaţiei din Aradul Nou l-a  
constituit grădinăritul. Având o tradiţie bogată, legumicultura a fost 
practicată din cele mai vechi timpuri. La început legumicultura a servit  mai 
mult pentru satisfacerea trebuinţelor personale, dar deja la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea avem informaţii despre valorificarea  produselor legumicole pe 
piaţă. Începând de la mijlocul secolului al XIX-lea grădinarii din Aradul 
Nou produc în mod sistematic pentru piaţă şi localitatea devine un centru 
important al grădinăritului. Sunt produse în primul rând legume de tot felul, 
roşii, ardei, ceapă, usturoi, vinete, varză, cartofi şi altele. Pe o suprafaţă 
relativ restrânsă, grădinarii din Aradul Nou au produs prin metode intensive 
marfă de calitate. Munca grea a grădinăritului poposea mai mult pe umerii 
femeilor din gospodărie, în majoritatea cazurilor toată familia punea umărul 
O problemă care s-a ridicat şi care era deosebit de importantă, a fost 
problema apei şi a udatului. La început apa era scoasă din fântâni cu ajutorul 
găleţilor, o muncă deosebit de anevoioasă. Mai târziu, la începutul secolului 
al XX-lea încep să apară pompele de motor mecanice, iar mai târziu, între 
cele două războaie mondiale apar pompele electrice, care uşurează mult 
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munca grădinarului. În această perioadă legumicultura atinge un prim 
apogeu în dezvoltare. O mare parte din produsele legumicole iau calea 
exportului. Ţările importatoare sunt, în special, Germania, Austria şi 
Cehoslovacia. 

A doua perioadă de apogeu în legumicultura grădinarilor din Aradul 
Nou este cea de după Cel de-al Doilea Război Mondial. Exproprierea 
populaţiei germane după Cel de-al Doilea Război Mondial a lovit crunt în 
existenţa comunităţii. Pentru a supravieţui, a fost necesară o restructurare şi 
o nouă orientare conformă cu realităţile nou statornicite de regimul 
comunist. 

Rămasă fără pământ şi mijloace de producţie, populaţia din Aradul 
Nou a trecut la o cultivare intensivă a grădinilor, iar o altă parte a populaţiei, 
în special bărbaţii, s-au angajat în industrie şi meşteşugărit. Grădinăritul era 
o muncă deosebit de grea, greul l-au dus femeile, dar au fost ajutate şi de 
ceilalţi membri din familie. Legumicultorii din Aradul Nou nu au satisfăcut 
numai pieţele arădene, ci au mers tot mai des şi în alte oraşe din Banat, în 
centrele industriale ca Reşiţa, Timişoara, Hunedoara, în zona carboniferă a 
Văii Jiului şi chiar până la Cluj-Napoca şi în alte oraşe din Transilvania. 

Cine dintre cei mai vechi locuitori ai Aradului nu-şi aduce aminte de 
femeile şvabe din Aradul Nou, cum dis de dimineaţă, cu căruţele trase de 
mână şi încărcate cu legume, au traversat podul care leagă cele două 
localităţi, Aradul şi Aradul Nou, în drum spre pieţele oraşului? 

Un aspect care nu trebuie uitat şi adesea nu este amintit îl constituie 
cursurile iniţiate pentru ridicarea nivelului cultural şi profesional al păturilor 
ţărăneşti. Chiar în perioada de dinaintea primului război mondial au fost 
introduse în Aradul Nou şcoli serale pentru tinerii ţărani, care funcţionau de 
două ori pe săptămână, cu un remarcabil succes. Începând din 1920 au fost 
introduse aşa-zise „cursuri de iarnă”, organizate pentru lunile de iarnă, 
decembrie-ianuarie, când nu se lucra la câmp. Începând din 1930 asociaţiile 
ţărăneşti, organizaţii ale ţăranilor din satele germane au reorganizat „şcolile 
de iarnă” şi au iniţiat cursuri la un nivel profesional ridicat, aducând cadre 
didactice calificate, ingineri agronomi şi chiar profesori universitari. 

Creşterea vitelor în Aradul Nou nu a jucat un rol deosebit de 
important până la Primul Război Mondial. Vitele, porcii, păsările au fost 
crescute mai ales pentru consumul propriu. De-abia după primul război 
mondial asistăm la o dezvoltare impetuoasă a creşterii vitelor. În special 
sunt crescuţi şi îngrăşaţi porci pentru export. Această ramură devine 
deosebit de rentabilă pentru unele gospodării ţărăneşti care se specializează 
în această direcţie. Între anii 1920-1940 sunt exportate sute de porci înspre 
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Germania, Austria, Cehoslovacia şi alte ţări din Europa centrală. Se 
formează chiar şi asociaţii de producători care se ocupă cu organizarea 
exportului în străinătate. 

Şi acum, câteva cuvinte despre renumitele târguri şi pieţele 
săptămânale din Aradul Nou. Avem informaţii documentare şi însemnări 
care ne vorbesc  începând cu secolul al XVIII-lea despre târguri ocazionale 
care au avut loc în Aradul Nou. Aceste târguri improvizate erau mai mult o 
întâlnire între diferiţii producători care schimbau produsele între ei. Deja în 
acea perioadă de sfârşit de secol al XVIII-lea şi început de secol al XIX-lea 
Aradul Nou devenise un important centru economic şi cultural al regiunii 
nord-bănăţene. Cu o puternică economie agrară, cu o pătură de meşteşugari 
şi comercianţi în plină dezvoltare, Aradul Nou devine un centru important al 
târgurilor şi al pieţelor săptămânale. Contactul permanent cu oraşul Arad  şi 
cu satele înconjurătoare duce la schimburi intensive între grupurile de 
populaţie. Documentele vorbesc despre producători germani din Aradul 
Nou, ţărani, dar şi meseriaşi, care îşi desfac mărfurile pe piaţa  din localitate 
şi din oraşul Arad. Vin cumpărători şi producători din localităţile învecinate, 
de diferite naţionalităţi, germani, români, maghiari, sârbi, bulgari şi alţii. 
Deja documentele din secolul al XVIII-lea ne informează despre acele 
căruţe cu coviltir ale moţilor din Munţii Apuseni care, cu produsele lor din 
lemn (scări, ciubere, scânduri, unelte de bucătărie) şi trase de acei căluţi 
mici de munte, poposesc de regulă în Aradul Nou, valorificându-şi 
produsele şi cumpărând de regulă cereale, grâu şi porumb. Începând din 
secolul al XIX-lea aduc şi fructe, în special mere, pere şi prune, uneori şi 
rachiu de prune. 

Începând din anul 1812 în Aradul Nou au loc trei târguri anuale, şi 
anume la 1 martie cel de primăvară, la 16 iunie cel de vară şi la 18 
octombrie cel de toamnă. Aceste târguri anuale (iarmarocuri) erau adevărate 
zile de sărbătoare. Cu câteva zile înainte soseau vânzători din alte localităţi 
cu mărfurile lor. Populaţia română (moţii) din Munţii Apuseni au venit cu 
produsele lor din lemn  şi cu fructe. Pe lângă meşteşugarii din localitate au 
venit meseriaşi din alte localităţi, ca de pildă olarii. Vestit a fost târgul de 
bucate şi de vite din Aradul Nou. Dacă vorbim de cel de bucate, ne gândim 
la cel de cereale, bucate fiind expresia populară folosită în această regiune. 
Erau oferite spre vânzare mari cantităţi de cereale de către ţăranii autohtoni 
dar şi de către ţăranii germani din alte localităţi ca Fântânele, Frumuşeni, 
Cruceni, Zăbrani, Sântana, Glogovăţ şi altele. În privinţa târgului de vite, el 
a fost vestit în toată regiunea, ca şi cel de la Pâncota. Aici găseai vite 
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cornute, cai, ovine, porcine. Toamna  erau căutaţi de către orăşeni  în special 
porcii graşi,  pentru a fi tăiaţi pentru consumul familiei în lunile de iarnă. 

O interesantă descriere  despre târgul din Aradul Nou ne este dată de  
istoricul şi omul de ştiinţă, originar din localitate, Anton Valentin. El spune 
următoarele: „Târgurile din Aradul Nou au fost momente deosebite în viaţa 
comunităţii locale. Pe lângă produsele agrare şi meşteşugăreşti oferite spre  
vânzare, târgurile ne-au oferit un tablou complex al portului popular german 
şi al celorlalte naţionalităţi prezente la faţa locului. În piaţă auzeai 
diversitatea diferitelor dialecte germane din satele germane din jur, 
Fântânele, Frumuşeni, Sântana, Zădăreni şi altele, care împreună cu 
dialectul din Aradul Nou reprezentau dialectul sud-vest german. La toate 
acestea se adaugă conversaţii în limba română şi ale  altor etnii ca sârbă, 
maghiară, bulgară, un amalgam de limbi. Banatul reflecta multitudinea de 
popoare şi etnii care au trăit în fosta monarhie austro-ungară şi care, de data 
aceasta în condiţii schimbate, trăiesc împreună într-o convieţuire paşnică, cu 
limba lor, cu obiceiurile lor, cu deprinderile lor, cu cultura lor, influenţându-
se de-a lungul anilor reciproc”. Aceste câteva fraze caracterizează starea de 
fapt a zonei de vest a României într-o etapă  istorică care se întinde de-a 
lungul mai multor secole. 

Cele mai sus spuse se referă nu numai la târgurile anuale, ci şi la 
pieţele săptămânale care cresc în importanţă la începutul secolului al XX-
lea. Atât târgurile cât şi pieţele săptămânale care se ţin marţea şi vinerea, se 
desfăşoară pe strada principală, care este lată de ambele părţi  ale drumului. 
În jurul statuii „Dreifaltigkeitssaule” de ambele părţi găsim căruţele cu 
cereale şi alte produse agrare, apoi căruţe cu obiecte din lemn şi scânduri, 
cărbune din lemn, majoritatea  din Munţii Apuseni. Pe cealaltă parte a străzii 
sunt postaţi meşteşugarii cu produsele lor înşirate pe mese şi, în caz de 
vreme rea, sub cort. Între standurile meşteşugarilor şi în alte locuri se găseau 
corturi cu mese şi bănci , unde se serveau băuturi şi mâncăruri calde şi reci 
pentru publicul vizitator şi pentru clienţi de tot felul. Nu lipsea de pe piaţă 
nici vestita friptură ţigănească şi nici cârnăciorii mult gustaţi de cumpărători 
şi vizitatori. 

Legumele proaspete, produsele din lapte, păsările de tot felul, ouăle 
erau orânduite de partea dreaptă a bisericii în jurul castelului Nopcsa, azi 
Grupul Şcolar Forestier. 

Despre târgul de vite, vestit în toată regiunea am vorbit mai sus,  
acest târg a avut loc şi în timpul pieţelor săptămânale şi era în continuă 
dezvoltare. 
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După al Doilea Război Mondial şi după exproprierea germanilor 
târgurile şi pieţele din Aradul Nou se restrâng, dar după câţiva ani se refac. 
Germanii din localitate şi din alte sate trec la un grădinărit intensiv, modern, 
cultura legumelor rămânând pe primul plan. Asistăm în anii care urmează la 
o nouă înflorire a legumiculturii în Aradul Nou. Producătorii nu se 
mulţumesc cu piaţa arădeană, ci are loc o ieşire chiar peste graniţele 
judeţului în alte oraşe şi zone industriale ca Valea Jiului, Hunedoara şi 
altele. 
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Mitul lui  Ioan Alexandru – ultimul mare poet al 
Transilvaniei 

„Bunul Dumnezeu să Binecuvânteze România!” 
 
 
                                                                                      Emil Şimăndan 
 
 
 La 26 septembrie 2012 s-au împlinit 12 ani de la trecerea în lumea 

umbrelor eterne a marelui poet al Transilvaniei, IOAN ALEXANDRU, 
senator de Arad (1992 – 1996) - care la 13 iunie 1994  a suferit  în sala mare 
a Casei de Cultură a Sindicatelor din Arad  un atac cerebral. S-a întâmplat în 
finalul expozeului pe care l-a rostit în faţa a peste o mie de arădeni. Ultimele 
cuvinte pe care poetul le-a rostit în faţa numeroasei asistenţe, care l-a 
ascultat cu multă fascinaţie, au fost: „Bunul Dumnezeu să Binecuvânteze 
România!“ - după care s-a prăbuşit, căzând pe spate, spre înmărmurirea 
întregii săli. Participa la o întâlnire a arădenilor cu astronautul american 
Charles M. Duke Jr. - membru al echipajului „Apolo 16“ - unul dintre 
puţinii pământeni care au pus piciorul pe Lună. În prezidiul adunării, alături 
de astronaut şi soţia acestuia, sosiţi din Statele Unite, se afla primarul de 
atunci al Aradului, prof. Cristian Moisescu. 

 Acest ultim mare poet al Transilvaniei, născut pe meleaguri clujene, 
la Ţopa-Mică, devenise în 1992 senator de Arad pe listele PNŢCD, trecea 
tocmai printr-o perioadă în care şi-a „abandonat“ poezia pentru politică! 
Poetul, ajuns în Senatul României, a crezut că va putea îmblânzi pasiunile 
dezlănţuite ale românilor, ieşindu-le cu Crucea în faţă. Vocea lui însă n-a 
fost destul de puternică, încât să acopere hărmălaia naţională. A căzut  
victimă, încă tânăr, la 52 de ani, într-un moment când aveam mare nevoie de 
cântarea sa. După remarcabilele sale volume de versuri: „Cum să vă spun“ 
(1964, cu o prefaţă de Mihai Beniuc), „Viaţa deocamdată“ (1965), 
„Infernul discutabil“ (1967), „Vămile pustiei“ (1969), au venit „Imnele 
Bucuriei“ (1973), continuate, între 1976 şi 1988, cu „Imnele 
Transilvaniei“,  „Imnele Moldovei“, „Imnele Ţării Româneşti“, „Imnele 
iubirii“, „Imnele Putnei“ şi „Imnele Maramureşului“ - având la bază un 
eticism şi istorism românesc, naţional! 

Întrucât Colecţia „SLAVICIANA” – seria nouă, are în programul 
său cultural valorificarea valorilor perene ale spiritualităţii româneşti – 
arădene, transilvănene şi naţionale - ca un document de reală  însemnătate 
pentru istoria noastră literară (având în vedere că este vorba de ultimul mare 
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poet al Transilvaniei) prezentăm, în continuare, cuvântul poetului Ioan 
Alexandru, derulat după o casetă video înregistrată la întâlnirea de la Arad. 

„Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îţi mulţumim că eşti aici în 
seara aceasta în România, îţi mulţumim pentru un Om care vine de foarte 
departe până la Arad, poate că e drumul cel mai lung pe care l-a făcut 
vreodată un Om de pe Pământ până la Arad în toată istoria acestui oraş, 
astronomul Charles M. Duke Jr. care vine de pe Lună, să fie astăzi, în jurul 
nostru, la această întâlnire de la Arad! (Aplauze) 

Când am fost anul trecut în America împreună cu prietenul meu şi 
fratele de Parlament, pastorul Petre Dugulescu şi am fost primiţi de 
preşedintele Bill Clinton - după care am avut o discuţie de şapte ore cu 
oamenii care au organizat în 1993 Săptămâna de Rugăciuni a Statelor Unite 
- ne-am exprimat dorinţa ca din America să vină în ţările comuniste, deci şi 
în România, oamenii de ştiinţă care cred că Isus Hristos a înviat din morţi! I-
am spus preşedintelui Clinton că este foarte important să vină oameni de 
ştiinţă într-o lume unde ştiinţa a fost prefăcută în idol, iar comunismul s-a 
întemeiat pe o ştiinţă atee, fără Isus Hristos. Este vital pentru noi, unde 
avem în şcoli încă învăţătura că omul se trage din maimuţă, că avem această 
ideologie atee care a sprijinit marxism-leninismul, este foarte important să 
vină în această lume oameni de ştiinţă de cea mai înaltă valoare, inclusiv 
astronauţi care au străbătut drumurile acestea lungi de la Pământ la Lună, 
care sunt mari specialişti, mari fizicieni, mari matematicieni cum sunt astăzi 
cei de faţă la Casa din Arad, să vină la noi, în România, ca să putem 
schimba felul de-a vedea lumea şi să putem introduce în şcolile noastre din 
nou creştinismul ştiinţific şi Biblia! Pentru că este zadarnic să credem că 
dacă avem în şcoli pe săptămână o oră de Biblie, dacă se cercetează 
Scriptura în şcolile noastre o oră pe săptămână, iar după o oră de Biblie 
urmează profesorul de biologie şi profesorul de ştiinţe naturale şi spune că 
Omul se trage din maimuţă, că vom putea apropia tinerii de Biblie! Avem 
nevoie de oameni de ştiinţă care să-l mărturisească pe Isus Hristos. Astăzi, 
aici, la Arad, avem acest răspuns din partea Statelor Unite. 

Aduc slavă lui Dumnezeu că acest popor a ajuns pe Lună şi acum a 
venit la noi, în România, la Arad, cu Cuvântul lui Dumnezeu! Aveţi în faţa 
dumneavoastră un om care va putea schimba în seara aceasta viaţa multora 
dintre dumneavoastră, dacă nu v-au schimbat-o până acum alţii, cu alte 
cuvinte spuse de Scriptură! Îmi pare rău că nu sunt soldaţi în sală, că nu sunt 
ofiţeri, poliţişti îndeajunşi, ori poate că sunt, dar poate că nu sunt suficienţi 
să vadă cum un general american care a avut toată gloria în ţara lui şi care 
are toată gloria şi acum, care are bani suficienţi, care după ce a zburat pe 
Lună era un VIP în toată America, era însă un om nefericit pentru că nu 
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avea legătură intimă, personală, cu Isus Hristos! O să-l ascultaţi pe Dânsul 
ca să vă mărturisească acest lucru! O să vă spună Dânsul cum mergea de 
sărbători la Biserică - era creştin, dar nu-l avea pe Isus Hristos în inima lui! 
Atunci a ajuns la concluzia, împreună cu soţia lui, că viaţa fără Isus Hristos 
nu are nici un sens! Putem să fim savanţi, putem să fim milionari, putem să 
fim star-uri, să fim VIP-uri, putem să fim parlamentari, putem să fim 
oameni politici, dar dacă nu-l avem pe Isus Hristos în viaţa noastră, nu are 
nici un rost pelerinajul nostru pe Pământ! 

Mă bucur că aceşti oameni au venit la noi să ne dea o pildă cum poţi 
să fii un star, cum poţi să fii un om bogat, cum poţi să fii un om vestit, cum 
poţi să fii un om de ştiinţă avându-l pe Isus Hristos în viaţa ta!  

România are nevoie în toate funcţiile centrale de asemenea oameni, 
de oameni care-l cunosc pe Isus Hristos! 

Vin aici, acum, la Arad cu salutul Senatului României - forul în care 
m-aţi ales dumneavoastră, stimaţi arădeni, ca să vă reprezint. Vă aduc veşti 
dumneavoastră, cât şi acestor oaspeţi ai României şi ai Aradului, în numele 
Senatului, un salut Sfânt pe care-l Binecuvântează şi Grupul de Rugăciune 
al Senatului la această întâlnire. 

Anul acesta am fost din nou în America, împreună cu senatorul Petru 
Dugulescu, cu pastorul de faţă, căruia îi  mulţumesc că şi-a extins relaţiile, 
întrucât iniţial voia să-i aducă pe aceşti oaspeţi numai până la Timişoara. 
Am reuşit, prin Grupul de Rugăciune, să ne reîntâlnim cu preşedintele Bill 
Clinton, căruia i-am spus că în fostul cabinet în care stătea Elena Ceauşescu, 
în prezent se află Grupul de Rugăciune al Senatului, care în fiecare zi de 
miercuri se roagă şi studiază Sfânta Scriptură! (Aplauze). 

Îmi aduc aminte că atunci preşedintele Bill Clinton şi-a chemat soţia 
şi i-a spus: „Dragă, în cabinetul lui Ceauşescu se face rugăciune şi studiul 
Bibliei! Se schimbă ceva în lume! Se schimbă ceva în România!“ 

Vreau să vă spun acum, să dea Dumnezeu ca această Oră de 
Rugăciune, care se ţine în fiecare miercuri în Senatul României, să se ţină şi 
în toată ţara! Pentru că o să vedeţi că unde nu se ţine studiul Bibliei şi unde 
oameni mulţi nu se întâlnesc cu Isus Hristos, oamenii nu au nici o şansă să-
şi schimbe viaţa! Să dea Dumnezeu ca România să se schimbe de astăzi 
înainte mai mult şi să avem martori să mărturisim pe Isus Hristos fiecare 
acolo unde suntem! Dumnezeu să Binecuvânteze America, care ne trimite 
asemenea oameni aici! (Aplauze). 

Bunul Dumnezeu să Binecuvânteze România, care are credincioşi ca 
dumneavoastră şi care ştie să primească pe aceşti trimişi de a lui Dumnezeu 
de către fraţii noştri din America!“ 

* 
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Acestea au fost ultimele cuvinte, rostite în public, în faţa 
microfonului la Casa de Cultură a Sindicatelor din Arad, înainte de-a se 
prăbuşi pe scenă, după care a fost transportat de urgenţă la Spitalul judeţean 
din Arad, iar de acolo la Aeroportul Arad, de unde a fost transportat cu 
elicopterul la Spitalul Universitar din Szeged-Ungaria. 

Îşi va petrece ultimii ani ai vieţii, aproape paralizat, într-un cărucior, 
departe de ţară, la Bonn, îngrijit de buna sa soţie Ulvine. Tulburat adânc, 
senatorul de Arad, ultimul mare poet al Transilvaniei, se va stinge din viaţă 
pe neaşteptate la 16 septembrie 2000, dispărând cu discreţie, într-o mult 
prea mare tăcere, ca şi uitat, după nefericitul accident cerebral de la Arad. 

Astăzi, singurele mărturisiri rămase de la poet de pe „podiumul“ 
activităţii sale politice, sunt cele două cărţi de interviuri pe care le-am 
realizat cu acesta, publicate în 1993 (Editura Fundaţiei „Ioan Slavici” Arad) 
şi 2001 (Editura DACIA, Cluj-Napoca, ediţie postumă), continuând astfel 
mitul întreţinut, neştirbit de admiratori, care sunt mulţi, pretutindeni în 
Ardeal şi pretutindeni în întreaga Românie! 
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Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau 
molitfelnicului ortodox 

 
 

Paul Krizner, 
Şcoala Gimnazială Grăniceri şi Şcoala Gimnazială ,,Sabin Manuilă” 

Sâmbăteni, Jud. Arad 
 
 

Preliminarii 
Evoluţia Tainei Cununiei, ca şi în celelalte Sfinte sacramente, a fost 

iminentă şi de înţeles în decursul istoriei bisericeşti. Biserica prin această 
Taină consfinţeşte legătura dintre bărbat şi femeie, ridicându-o la rang de 
sacrament şi apare din cele mai vechi timpuri. Petru început a fost instituită 
de Domnul Hristos la Nunta din Cana Galilei, când şi-a început activitatea 
publică după cum reiese din paginile Sfintei Scripturi (Ioan II, 1-11). 
Atestată documentar ca rânduială încă din secolele VIII-IX, este atribuită lui 
Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+846) şi păstrată în 
Evhologhionul grecesc1 şi Codicele Barberini grecus. 

Taina Cununiei s-a dezvoltat foarte mult în decursul timpului, 
liturgiştii bisericeşti, plecând de la cele mai vechi izvoare liturgice, cum este 
„Codicele Barberini” şi până la ediţiile din zilele noastre. În acest drum al 
evoluţiei Tainei Cununiei observăm elemente şi piese care apar pe o 
perioadă de câteva secole după care sunt scoase din uzul liturgic. De aceea 
ne propunem să prezentăm acest sfânt sacrament din diferite codice şi 
Molitfelnice ortodoxe. 

Rânduiala Cununiei în Codicele Barberini gr. 336 
În primele secole rânduiala Cununiei era mult mai scurtă, astfel că în 

cel mai vechi Evhologhion grec, datând din a doua jumătate a secolului al 
VIII-lea şi scris undeva în sudul Italiei, cuprinde următoarele rugăciuni cu 
privire la acest ritual: 

Logodna începe cu aşa numita „Rugăciune la Logodnă”, ce s-a 
păstrat în rânduiala actuală a Logodnei: „Dumnezeule cel veşnic care pe cele 
despărţite le aduni...”2. 

                                                        
1 Ene Branişte, Liturgica Generală, Bucureşti, 1993, p. 316. 
2 Această rugăciune se află şi în ediţiile de astăzi ale Molitfelnicului ortodox român. A se 
vedea Molitfelnic, 1992, p. 73. 
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Diaconul rosteşte: „Capetele noastre Domnului să le plecăm”, în 
acest timp preotul rosteşte rugăciunea: „Doamne Dumnezeul nostru cel ce ţi-
ai logodit dintre neamuri (păgâni), Biserica...”. Rugăciunea aceasta nu 
lipseşte nici din ediţiile româneşti ale Molitfelnicului, însă în Evhologhionul 
bizantin din secolul al VIII-lea, se încheie aici rânduiala Logodnei, 
continuându-se cu Taina Cununiei. Redăm această rânduială pentru a putea 
avea o privire de ansamblu a ceea ce era Taina Cununiei în a doua jumătate 
a secolului VIII-lea. 

Diaconul: În pace Domnului să ne rugăm. 
Pentru pacea de sus... 
Pentru ca să binecuvinteze nunta aceasta... 
Pentru ca să se binecuvinteze cununiile acestea cu puterea, cu 

venirea şi cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm3 
Pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântata...., urmând ca preotul, 

după ce se rosteşte această ectenie, să citească rugăciunea: „Dumnezeule cel 
Sfânt care l-ai făcut pe om din ţărână...”4. Urmând ca preotul să le pună 
cununile pe cap fără a se rosti o formulă specială, şi să le unească mâinile.  

Apoi preotul: Pace tuturor! 
Diaconul: Capetele noastre Domnului să le plecăm! În acest timp 

preotul citeşte rugăciunea: „Doamne Dumnezeul nostru, care în economia 
Ta....”5, după care urmează o rugăciune ce nu se găseşte în ediţiile 
româneşti, ci s-au păstrat doar anumite fragmente în unele rugăciuni ce se 
citesc azi în cadrul Tainei Cununiei, motiv pentru care o vom reda în 
întregime, fiind un posibil studiu liturgic pentru tinerii teologi: 

„Dumnezeule Ziditor al întregii lumi, făcătorul firii şi legiuitorul 
nunţii, Care ai binevoit ca ea să nu fie un lucru scârbos pentru Tine, ci prin 
sfintele Tale Scripturi ai arătat cinstită nunta; Cel ce l-ai făcut pe om după 
chipul şi asemănarea Ta şi i-ai însoţit ajutor potrivit lui, pentru că aşa a 
plăcut măreţiei Tale ca omul să nu fie singur pe pământ, ci i-ai zidit din 
coasta lui femeie, şi i-ai unit spre însoţire şi să fie un singur trup, Care i-ai 
binecuvântat spunând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l 
stăpâniţi!”, iar cuvântul Tău s-a făcut faptă şi ei au umplut toată faţa 
pământului. Însuţi, Stăpâne Împărate a toate, armonizează pe robul Tău (N) 

                                                        
3 Această cerere lipseşte din ediţiile Molitfelnicului şi Evhologhionului românesc. 
4 Rugăciune ce în rânduiala de azi este rostită după alte două rugăciuni: „Dumnezeule cel 
preacurat şi Ziditorule a toată lumea...” şi „Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul 
nostru...”, Molitfelnic, 1992, pp. 81-84. 
5 Această rugăciune o citeşte şi azi preotul, însă după lecturile biblice, Apostol respectiv 
Sfânta Evanghelie. 
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şi pe roaba Ta (N), că de către tine se armonizează femeia cu bărbatul. 
Arată-le nuntă cinstită; binecuvintează intrările şi ieşirile lor, înmulţeşte 
întru bunătăţi viaţa lor, păzeşte-i în pace şi sănătate, încununează-i cu 
harul Tău, Dumnezeule, însoţeşte-i în cuminţenie şi cuviinţă; 
binecuvintează-i cu bătrâneţe grasă şi credinţă neclătinată, dăruieşte-le 
lungime de zile şi toate cele prielnice, frica de Tine şi cugetarea (meditaţia) 
la Tine, dă-le roada pântecelui, veseleşte-i cu vederea fiilor şi fiicelor lor; 
dă-le să spună lăudându-se întru Tine şi acoperiţi de dreapta Ta cuvântul 
Apostolului: „Cinstită e nunta şi patul neîntinat”. Aşa, Doamne Dumnezeul 
nostru, auzi-ne pe noi Cel ce ai venit în Cana Galileii şi ai binecuvântat 
nunta, care prin venirea Ta ai făcut o minune în ea prefăcând apa în vin, 
Însuţi Stăpâne a toate, binecuvintează însoţirea robului Tău (N) şi a roabei 
Tale (N), cum ai binecuvântat pe Avraam şi pe Sara, binecuvintează-i ca pe 
Isaac şi Rebeca, binecuvintează-i ca Iacob şi Rachel, încununează-i ca pe 
Iosif şi Aseneth, ca pe Moise şi Semfora. Şi să stea ochii Tăi peste ei, 
Stăpâne, privind spre ei totdeauna cu milă, iar urechile Tale să fie cu luare-
aminte la glasul rugăciunii lor. Să se facă în ei ceea ce s-a zis prin profetul 
care spune: „Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca 
nişte mlădiţe tinere de măslin împrejurul casei Tale. Iată aşa se va 
binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul”. Că a Ta este stăpânirea şi 
puterea (şi împărăţia a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin)”6 

Cu aceasta rugăciune se încheie Taina Cununiei în Evhologhionul 
grecesc din a doua jumătate a secolului al VIII-lea, dar în timp a urmat o 
evoluţie a acestei taine, pe care o vom observa în cele ce urmează. 

În alte ediţii ale Molitfelnicului, Taina Cununiei, apare schimbată sau 
cu elemente care în decursul timpului au fost scoase, fapt ce denotă unele 
practici zonale. În prima ediţie a Molitfelnicului românesc atribuit 
Diaconului Coresi7 apărut la Braşov în 1654, Taina Cununiei conţine 

                                                        
6 Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei I, Canonul Apostolic al primelor secole, edit. Deisis-
Stavropoleos, Sibiu, 2008, pp. 993-994. 
7 Diaconul Coresi a fost primul cărturar de seamă care a luptat pentru introducerea limbii 
române în cultul bisericii noastre. Despre originea lui cunoaştem două păreri distincte: unii 
istorici, printre care Nicolae Iorga, Nicolae M. Popescu şi D. Murărescu, susţin că diaconul 
Coresi era originar din Ţara Românească şi că s-ar fi născut la Târgovişte, iar alţi 
cercetători, ca Alexandru Odobescu, susţin că diaconul Coresi ar fi originar din insula 
Chios trăgându-se din familia Coressios. Adevărul despre originea lui Coresi trebuie căutat 
în consemnările făcute pe cărţile tipărite de el, cum este Tâlcul Evangheliilor din 1564, 
unde spune: „Cu mila lui Dumnezeu eu, diacon Coresi, dacă văzuiu că mai toate limbile au 
cuvântul lui Dumnezeu în limba (lor), numai noi, românii, n-avăm...”. Din acestea 
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influenţe catolice şi în text sunt numeroase expresii maghiare, astfel că la 
această taină se începe cu un jurământ, care se practica în secolele XIV-XV 
în Transilvania, rostit de preot la actul bunei învoiri, înainte de săvârşirea 
Tainei Cununiei propriu-zise.  

Practica acestui jurământ are drept scop liberul consimţământ, iar 
după ce preotul adresează o serie de întrebări, le împreunează mâinile 
punându-i să jure, rostind următoarea formulă: „Eu mierek (mire) juru-mă 
astăzi înaintea lui Dumnezeu celui viu şi înaintea bisericei sfântă a lui cum 
ciastă fată bună iau nevastă ... au jupâneasă ... merekb (mireasă) iau ia mie 
pre căsătorie de veci...”8 urmând ca preotul să pună mâinile pe capetele 
mirilor binecuvântându-i: În numele Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt.., 
după care rosteşte rugăciunea: Doamne Dumnezăul lui Avraam...9, urmând o 
predică ce scoate în evidenţă importanţa Tainei Cununiei, primind la sfârşit 
sfaturi practice, încheindu-se cu o rugăciune. După aceasta, Molitfelnicul lui 
Coresi dă o notă tipiconală care spune că dacă preotul va vrea, poate pune 
cununile pe capetele mirilor şi să-i încingă cu un brâu10, cântând: Doamne, 
Doamne caută dein ceriu şi vezi şi socoteşte via a ta, ce au dein tâiu 
căsătoriţ dreapta ta Doamne. Rânduiala se încheie cu darea binecuvântării, 
iar credincioşii alături de preot cântau un imn din Sfânta Scriptură11. După 

                                                                                                                                             
observăm că el se declară român, astfel că orice altă ipoteză cu privire la originea lui e 
inutilă şi nefondată. Data naşterii diaconului Coresi nu se cunoaşte, însă avem dovezi clare 
că el s-a născut în Ţara Românească, mai exact în Târgovişte, unde a crescut şi unde s-a 
căsătorit, din care căsătorie i s-a născut un fiu purtând numele de Şerban. A învăţat arta 
tiparului la Târgovişte de la Dimitrie Liubavivi. În 1557 îl găsim diacon la Mitropolia din 
Târgovişte şi tot în acest an este chemat la Braşov de Johannes Benkner pentru a tipări 
Octoihul mic slavon. Aici stă mai multă vreme. Între anii 1557-1581 tipăreşte un număr de 
25 de cărţi printre care amintim: Octoihul mic slavon, 1557-1558, Tetraevanghelul 1560-
1561, Tâlcul Evangheliilor şi Molitfelnicul 1564., etc. Trece la cele veşnice în anul 1683, 
iar cu privire la locul unde a murit avem şi de această dată două păreri. După Mircea 
Păcurariu diaconul Coresi moare la Braşov, iar în viziunea lui Spiridon Cândea Coresi 
moare la Târgovişte. 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, pp. 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. 
8 Ioan Floca, Molitfelnicul ortodox – studiu istorico-liturgic cu privire specială asupra 
Molitfelnicului românesc până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în „Mitropolia 
Ardealului”, An VII (1962), nr. 1-2, p. 101. 
9 Ibidem. 
10 Se pare că este vorba de materialul care astăzi, în unele zone, se prinde pe umărul drept al 
mirelui şi pe umărul stâng al miresei, ca semn al unirii dintre soţi. 
11 I. Floca, op. cit., p. 102. 
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cum se poate observa această rânduială a Cununiei are influenţe catolice, 
nepăstrând nici măcar rugăciunile şi ordinea din Evhologhionul celei de a 
doua jumătăţi a secolului al VIII-lea. 

În Molitfelnicul copiat de popa Flore, în 1705 este cuprinsă Taina 
Cununiei, o variantă foarte interesantă, care se intercalează cu elemente din 
cadrul Sfintei Liturghii, făcând amintire la codici vechi, în care Taina Nunţii 
făcea parte din cadrul Sfintei Liturghii astfel că până la rugăciunea a III-a: 
„Dumnezeule cel Sfânt care din ţărână ai făcut pe om...”12, rânduiala este la 
fel ca cea de azi, urmând o ectenie cu o formă interesantă: Miluieşte, 
miluieşte..., continuându-se cu ectenia cererilor; preotul: „Ziua toată 
deplină...”, Ecfonisul, Pace tuturor..., Să ne iubim unii pe alţi ca un gând să 
mărturisim..., Aici preotul sărută mirii, iar mirii se sărută unul pe altul 
zicând: Aicea pe mijlocul nostru iaste Hristos, cu noi iaste şi va fi...,13 
urmând rugăciunea de după Evanghelie şi ectenia întreită sau stăruitoare, 
după care preotul spune: Şi ne spo(do)beşte14 pre noi Despuitorule cu 
îndrăznire fără de osândă a cuteza şi a te chema pre tine Dumnezăul Ceres 
Tatăl şi a grăi... urmând Rugăciune Domnească şi Ecfonisul15. 

Frumuseţea şi ineditul acestei rânduieli a Cununiei este acela că în ea 
sunt cuprinse texte din cadrul Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte 
Sfinţite, după cum se poate observa în cele ce urmează, astfel că preotul, 
după Ecfonisul rugăciunii Tatăl nostru..., spune ridicând sfânta: Să luam 
aminte mai dinainte svinţită Svânta Svintelor, urmând să se cânte, Unul 
Sfânt.... şi pricestuieşte16. Urmează o consemnare tipiconală care prevede că 
de nu se va face liturghie, preotul le va da să guste din pahar după cum era 
tradiţia sau obiceiul locului, urmând ca după împărtăşania mirilor, preotul să 
le rostească rugăciunea sau molitva împreunării sfântului pahar. După 
aceasta se întoarce cu ei spre strana dreaptă cântând de trei ori troparul pe 
glasul 8 „Doamne, Doamne caută din ceriu şi vezi şi cercetează via aceasta, 
şi o fă desăvârşită, pe care dintâi o au răsărit direapta ta Doamne” urmând 
săvârşirea cununiei după rânduiala de azi17. 

                                                        
12 Rugăciune care se găseşte şi în ediţiile Molitfelnicului de azi. 
13 În text actualizat înseamnă: „Hristos în mijlocul nostru, este şi va fi...”; element luat din 
cadrul Sfintei Liturghii din momentul sărutării frăţeşti dintre slujitori, înainte de rostirea 
Simbolului Credinţei. 
14 Arhaism însemnând învredniceşte. 
15 Marin Mălinaş, Manuscrise liturgice din Bihor, în „Biserica Ortodoxă Română”, An 
XCIII (1957), nr. 9-10, p. 1133. 
16 A pricestui = a împărtăşi 
17 Marin Mălinaş, op. cit., p. 1133. 
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Acest ritual al Cununiei prezentat de popa Flore în Molitfelnicul 
copiat de el în 1705 este foarte interesant, motiv pentru care încercăm să 
facem unele conexiuni liturgico-tipiconale şi să explicăm de ce în secolul al 
XVIII-lea se săvârşea Taina Cununiei sub acest ritual. 

Taina Cununiei, prevăzută în cele mai vechi codici în care este inclus 
şi codicele Barberini, făcea parte din ritualul festiv sau solemn de 
împărtăşanie al credincioşilor, adică din Liturghia Darurilor mai înainte 
Sfinţite. Această împreunare s-a păstrat în decursul istoriei tipicului 
bisericesc, găsindu-se şi în Molitfelnicele româneşti din secolul al XVIII-lea, 
rânduială care a fost introdusă pe filieră grecească. 

Acest ritual de împărtăşanie a mirilor în cadrul Cununiei se făcea în 
primele veacuri fără nicio contradicţie canonică, chiar dacă astăzi Liturghia 
Darurilor mai înainte Sfinţite se săvârşeşte doar în Postul Mare, în zile 
aliturgice şi are un caracter de întristare sau de compătimire a ultimelor 40 
de zile ale Mântuitorului până la Patima Sa de pe Cruce. În primele veacuri 
ea se săvârşea în tot cursul anului bisericesc, însă această restrângere a 
săvârşirii apare abia la Sinodul VI Ecumenic, unde prin Canonul 52 se 
hotărăşte: În toate zilele postului sfintei patruzecimi (Păresimi), afară de 
sâmbătă şi duminică şi de Sfânta zi a Buneivestiri să se facă Sfânta 
Liturghie a celor mai înainte sfinţite18. Practic această hotărâre limitează 
săvârşirea acestui ritual doar la perioada Postului Mare. Istoricul bisericesc 
Socrate susţine că la Alexandria se săvârşea încă din secolul V acest oficiu 
solemn de împărtăşanie a credincioşilor şi nu se limita doar la postul 
Sfintelor Paşti, ci avea loc în toate zilele de miercuri şi vineri de peste an19. 
Aşadar, rânduiala cununiei intercalată cu Liturghia Darurilor mai înainte 
sfinţite a existat şi s-a practicat din cele mai vechi timpuri ale cultului 
creştin şi care s-a transmis mai departe, motiv pentru care Molitfelnicul scris 
de popa Flore din 1705 prezintă această taină cu unele texte din cadrul 
Liturghiei Darurilor. 

Împărtăşirea mirilor în cadrul Cununiei este prevăzută şi în Codici 
mai vechi, din acest punct de vedere este explicabilă, ţinând seama că după 
începutul Cununiei urmează ectenia mare cu Ecfonisul Că Sfânt eşti 

                                                        
18 Ioan I. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note şi Comnetarii, ed. III, Sibiu, 2005, p. 
150. 
19 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat Mistagogia timpului lituric, trad. Ioan I. Ică 
jr., ed. II, edit. Deisis, Sibiu, 2003, p. 213. 
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Dumnezeul nostru..., urmat de trisaghionul liturgic, lecturi din Biblie, 
Apostol respectiv Evanghelie, Ectenia mică apoi două rugăciuni20. 

Nu este străină Taina Cununiei nici de Liturghia Sfântului Ioan Gură 
de Aur. Acestea se practicau împreunate până în secolul al X-lea, dar în 
decursul timpului s-au separat. Paharul Comun, de care menţionează şi 
popa Flore în Molitfelnicul său scris în 1705, este o reminiscentă a vinului şi 
pâinii care se dădea după Împărtăşanie21. Astăzi în Rânduiala Cununiei este 
prevăzut paharul cu vin şi pâine22, dar sunt zone unde se dau pişcoturi cu 
miere sau prescuri nefolosite la Liturghie. 

O altă practică inedită care este prevăzută în unii codici şi care astăzi 
a dispărut, este şi punerea cununilor, pe care, conform unor prevederi 
tipiconale, mirii trebuiau să le ţină pe cap trei, şapte sau opt zile, când 
urmează ritualul ridicării cununilor, ritual pe care în avem şi în ediţiile 
Molitfelncului de azi, numit Rugăciune în a opta zi după cununie23. Aceasta 
este practic o reminiscentă din fastuosul ritual practicat în vechime, unde, 
după ce preotul lua cununile de pe capetele mirilor rostea rugăciunea 
Doamne, Doamne, caută din cer, şi vezi, şi cercetează lumea aceasta... azi, 
rugăciune pe care o rosteşte episcopul la Liturghia arhierească24. 

O prescripţie tipiconală din acest Molitfelnic prevede că la a doua 
Căsătorie, doar cel care nu a mai fost cununat să poarte cunună pe cap, iar 
preotul să rostească formula aceasta: Cu slavă şi cu cinste cununaşi pe el25, 
practică ce cu siguranţă ar trebui păstrată şi folosită în zilele noastre. 

Tot acest Molitfelnic scris de popa Flore cuprinde şi o rânduială 
inedită a Logodnei, unde, în loc de inelele de logodnă care se pun pe 
degetele mirilor, se prezintă practica din Bihorul secolului al XVIII-lea ce 
prevedea folosirea unei batiste lucrată de mireasă cu care erau legaţi, 
simbolizând legătura dintre cei doi. 

O diferenţă tipiconală inedită la Taina Cununiei o prezintă şi 
Molitfelnicul manuscris din 1716 scris, se pare, de Vasile Muste din 

                                                        
20 Această rânduială este o compilaţie între Taina Cununiei şi Liturghia Darurilor mai 
înainte Sfinţite prevăzută în codicele IIE, a se vedea Marin Mălinaş, op. cit., p. 1134. 
21 În unele zone se dă în loc de vin şi pâine miere sau nuci cu vin, practică, caracteristică 
orientului şi care s-a introdus şi în Molitfelnicele româneşti pe filieră greacă. 
22 Molitfelnic, Bucureşti, 2002, p. 100. 
23 Ibidem, p. 103. 
24 Marin Mălinaş, op. cit., p. 1134. 
25 Ibidem, p. 1135. 
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Corniani, Baia Mare, unde formula de cununie este alta decât cea consacrată 
şi cunoscută de noi26. 

Un ritual inedit al Cununiei este şi cel prezentat în Molitfelnicul datat 
între 1648-1759, unde Taina Nunţii cuprinde ectenii din cadrul Liturghiei 
după modelul catolic27. Sigur că majoritatea ediţiilor au păstrat cadrul 
general al rânduielii, însă din cele trei ediţii prezentate de noi se poate 
observa anumite particularităţi ale zonei, fără să schimbe importanţa acestui 
sfânt sacrament prin care tinerii sunt chemaţi la unire sfântă. 

Concluzionând oarecum cele relatate, am putut observa că Taina 
Cununiei a suferit diferite modificări în funcţie de vremuri şi spaţii 
geografice, astfel am putut constata diferite practici inedite care azi nu se 
mai păstrează, dar care timp de cel puţin un secol au celebrat înfiinţarea unei 
noi familii creştine. Molitfelnicele din secolele XVI şi XVII nu fac altceva 
decât să arate o realitate a vremii, o realitate tipiconală de care nu putem 
trece indiferenţi şi care s-a dezvoltat suferind modificări, dar, în aceleaşi 
timp, a răspuns nevoilor credincioşilor din acele perioade, cu precădere în 
Transilvania secolelor XVII şi XVIII, şi care a ajutat la dezvoltarea şi 
fixarea rânduielii de azi a Tainei Cununiei. 

                                                        
26 Liviu Streza, Manuscrise liturgice româneşti în biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului – 
prezentare generală, în „Mitropolia Ardealului”, An XIX (1974), nr. 4-6, p. 237. 
27 Acest ritual al cununiei cu elemente din Missa nupţială sau Liturghia pentru miri, apare 
sub influenţa romano-catolicismului de la 1701, când s-a dorit trecerea forţată a 
ortodocşilor transilvăneni la acest cult, astfel că acest fenomen a afectat oarecum şi 
rânduiala sau cultul ortodox al acelei vremi. Molitfelnicul de faţă prezintă un ritual inedit 
care cuprinde celebrarea căsătoriei cu texte din ritualul catolic unde este prevăzută 
Liturghia specială pentru acest eveniment nupţial. Pentru mai multe date cu privire la 
Liturghia pentru Miri a se vedea Liturghierul Roman, edit. Arhiepiscopia Romano-
Catolică de Bucureşti, 1993, p. 741. 
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Folclor românesc în presa arădeană de la  
sfârşitul secolului al XIX-lea 

 
 

Elena Rodica Colta, 
Centrul Cultural Judeţean Arad 

 
 

Din punct de vedere istoric, termenul de etnologie datează din anul 
1787 şi i se datorează lui A.C.Chavannes, care îl foloseşte pentru prima 
oară, ce-i drept cu o accepţie diferită de cea de azi, în lucrarea Essai sur l 
`éducation intellectuelle avec le projet d` une science nouvelle1. 

Noua ştiinţă apărea cam în aceeaşi vreme în care în Europa începeau 
să se nască naţiunile moderne, în sens politic.  

Peste aproape o jumătate de veac, Ernest Renan, încercând, să 
definească naţiunea, constata că  „ceea ce dă fiinţă naţiunii este o bogată 
moştenire de amintiri” iar dintre aceste amintiri  „cultul strămoşilor este cel 
mai legitim; strămoşii ne-au făcut ceea ce suntem ”2. 

Constatare pe care o făcuseră, cu mult înainte, naţiunile însele, 
întregul proces de formare a identităţii  orientându-se spre  determinarea 
patrimoniului fiecărei naţiuni. 

În anul 1810, istoricul german Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) 
punea în circulaţie, la cursul său de la Universitatea din Berlin, un al doilea  
termen, care desemna, chiar dacă nu cu înţelesurile de azi, un alt domeniu 
ştiinţific, cel al  etnografiei.  

Un an mai târziu în Italia de Nord, la acea vreme anexată Franţei, 
începeau  marile anchete organizate de prefecturi, în care profesorii de 
literatură din licee au fost solicitaţi să culeagă cântece şi texte în dialect. 
Baza anchetei a constituit-o chestionarul Academiei celtice. Însă, pentru că, 
la acest început de secol XIX, cei care trebuiau să observe, abia începeau să 
înveţe, ce trebuie să remarce, iar  cei observaţi nu ştiau, ce să arate, 
majoritatea rubricilor din chestionare au rămas  necompletate3. 

                                                
1 V. I. Boldureanu,  Mic tratat de etnologie, Ed.Universităţii de Vest,  Timişoara, 2005, p 
48-49.  
2 Anne-Marie Thiesee, Crearea identităţilor naţionale în Europa. Secolele XVIII-XIX, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2000,  p. 8. 
3 Ibidem, p. 119. 
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Totuşi, în  doar câteva decenii, tradiţiile populare, ce păreau,  la acea 
vreme, extrem de sărace şi pe cale de  dispariţie, se vor dovedi pretutindeni 
de o remarcabilă bogăţie.  

Publicaţiile europene, care le sunt consacrate, încep să se numere şi 
ele cu sutele. 

O apariţie aparte  în seria acestor scrieri a fost Atlas ethnographique 
du globe din 1826, datorat geografului italian  Adrian Balbi. 

În efervescenţa  noilor cercetări, în anul 1846, William John 
Thomas, bibliotecarul Parlamentului englez, inventează termenul de folclor, 
ajungând la acest cuvânt prin traducerea în saxonă a expresiei germane 
Volkskunde (ştiinţa poporului). 

Tot el lansează proiectul unei vaste reţele de culegători de materiale 
de cultură populară. Se deschide astfel epoca marilor culegeri de basme, ca 
tot atâtea tezaure naţionale. 

 Focalizând perspectiva pe Europa Centrală, naţiunile central –
europene, odată cu trezirea conştiinţei de neam, au început la rândul lor să-şi 
„desemneze strămoşii” şi să-şi caute preţioasele moşteniri. 

Ca urmare, în toate ţările imperiului, datinile ţărăneşti au început să 
fie considerate vestigii ale culturii naţionale şi să devină treptat un simbol al 
patriei4. Asistăm prin urmare,  la toate etniile, la începerea unor acţiuni de 
culegere  a  folclorului neamului şi la apariţia primilor folclorişti. Românii 
nu fac nici ei excepţie, de la mijlocul secolului începând să apară, în 
tipografia de la Pesta, şi primele volume de poezii poporale, între care şi cel 
al lipoveanului Atanasie Marian Marienescu5. 
 Preocupările folclorice ale  intelighenţiilor din Arad  vor fi legate de 
înfiinţarea Preparandiei, de dascălii şi de elevii înscrişi la această şcoală. 

Amintim în acest sens, că  prima culegere din judeţul Arad făcută de 
un român i se datorează preparandului din anul II, Dimitrie Ardelean, care, 
în anul 1831, a alcătuit un caiet cu titlul „Pesmă cu cântări lumeşti şi 
veselitoare”, ce cuprindea mai multe cântece cântate în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea în zonă6. 
 Această activitate de culegere de folclor desfăşurată de elevi, 
studenţi şi chiar absolvenţi, la îndemnul profesorilor de la preparandie şi, 
mai târziu, de la Institutul Teologic, continuă  până la finele veacului şi, mai 
departe, în secolul XX. 

                                                
4 Anne-Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa. Secolele XVIII-XIX, Ed. 
Polirom. Iaşi, 2000, p. 117-120. 
5 Atanasie Marian Marienescu,  Poezia poporală. Colinde culese şi corese, Pesta, 1859. 
6 Manuscrisul se păstrează la Biblioteca Astra din Sibiu. 
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 Dintre dascălii, care s-au implicat  în această activitate în secolul al 
XIX-lea, doi s-au remarcat în mod special: Atanasie Şandor, care a trimis 
materialele adunate cu elevii săi la Sibiu, lui Johann Karl Schuller, care l-a 
tradus în limba germană şi l-a publicat în volumul Rumänische Volkslieder 
(Sibiu, 1859), şi Ioan Petranu, care la finele secolului a alcătuit o colecţie 
formată din 22 de caiete cu folclor. 
 Activitatea de adunare de material folcloric, desfăşurată de 
profesorului Ioan Petranu de la Institutul Teologic din Arad, în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-lea, coincide în mod fericit cu apariţia la Arad, 
din anul 1897, a ziarului Tribuna poporului, care, încă din primul an de 
apariţie, a fost interesat de folclorul românesc şi a început să publice, 
aproape în fiecare număr, „poezii poporale”, legende, credinţe şi obiceiuri, 
pentru a le face cunoscute cititorilor şi pentru a-i determina să-l preţuiască. 
Publicaţia arădeană continua în felul acesta buna tradiţie a unor „foi 
bisericeşti” şi reviste româneşti, precum „Familia” de la Oradea.  
 Cantitativ, spaţiul cel mai mare a fost acordat de ziarul arădean  
„poeziilor poporale”. Sub acest titlu generic au fost  publicate în „numerele 
de duminică” balade, cântecele de cătănie, cântecele de înstrăinare, doine, 
cântece de dragoste, colinde şi strigături.  
 O parte din producţiile populare publicate în  primii ani reprezintă 
culegeri din colecţia Petranu7 datorate preparanzilor, însă, pe lângă acestea, 
ziarul a publicat şi un mare număr de piese trimise  individual de învăţători, 
economi şi  juni locali. 

Pe măsură ce folclorul a început să ocupe un spaţiu constant în 
structura ziarului8, redacţia a lărgit aria de colectare, în ideea cuprinderii 
folclorului din toate teritoriile imperiului. Astfel, din 1898, în paginile 
ziarului apar şi piese din colecţia lui Enea Hodoş, din cea a învăţătorului 
George Maican din Ticuşul românesc(Braşov) sau din zona Bistriţei, ca să 
dăm doar câteva exemple.  
 Ca urmare, harta folclorică din care provin materialele  apărute în 
Tribuna poporului acoperă judeţele Bihor9, Arad, Alba10, Banatul11 (j.Timiş 
                                                
7 Colecţia Petranu, care conţine culegeri făcute în Pecica, Semlac, Secusigiu, Şiria, 
Socodor, Cherechiu, Drauţ, a fost multă vreme considerată pierdută.În cele din urmă ea a 
fost descoperită la Biblioteca Astra din Sibiu şi este în curs de publicare de către Institutul 
de etnologie din Cluj. 
8 Rubrica destinată  în ziar  literaturii şi folclorului a purta o vreme numele de „Foiţa 
Tribunii poporului”. 
9 Alături de mai multe piese a căror provenienţă  nu este specificată, culegătorul  
mulţumindu-se să  le prezinte ca fiind din „Bihor”, în Tribuna poporului apar  materiale din 
Budureasa, Hususău, şi Toboliu. 
10 Din satele Bucerdea, Cetea,  Ocnişoara şi  Ticşeşti. 
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şi Caraş-Severin), judeţul Sibiu (Frâua şi Săcele), judeţul Braşov (Ticuşul 
românesc), zona Bistriţei sau  Torac şi Iabuca (azi Serbia) etc. 
 Focalizând pe folclorul din judeţul Arad publicat până la 1900, 
acesta provine din 30 de localităţi ( Arad, Cherechiu, Chier, Cil, Coroi, 
Curtici, Cuvin, Dezna, Galşa,Groşi, Gurba, Ilteu, Ineu, Măderat, Mănăştur, 
Mânerău, Mâsca,Micălaca, Nădab, Nădlac, Păuliş, Pecica, Radna, Saturău 
azi Brazi, Săcaş, Şiclău, Şicula, Şilindia, Şoimoş, Tornea)  plasate în 
Bazinul Crişului Alb, pe Valea Mureşului, în Podgoria şi Câmpia Aradului. 

Datorită volumului mare de texte folclorice apărute în Tribuna 
poporului,  în cele ce urmează ne vom referi doar la o parte din poezii 
publicate în primii patru ani ( 1897-1900) şi anume la cele 14 „balade 
populare,”  culese din teritorii, care aparţineau la acea vreme imperiului şi 
anume Câmpia Aradului, Banat şi Transilvania. 

Grupate  pe localităţi sau zone, repartiţa acestor baladele în teritoriu  
se prezintă în felul următor:  
1.Gruia12, Divoica13, Chidvuţa14,Roaba de la Ţeligrad şi Jelea Bradului au 
fost culese de la Ilie Danciu Mondoc din Săcaş15.  
2. Moldovan, Constantin şi drăguţă-sa şi Măriuţa  au fost culease tot din 
părţile Aradului şi anume din „Câmpia Ardealului” de  către Teodor  I. 
Bogdan, ajuns  învăţător în Bistriţa.  
3.Balada Mârza în temniţă16  a fost culeasă din satul Leucuşeşti jud.Timiş 
de preparandul I. Furdinu. 
4. Balada Fata de general din Cetea17 şi  Todorică şi Florica au  fost culese 
de Emilian Novacovici din Răcăşdia. 

                                                                                                                        
11 Materialele provin din Babşa,  Bencec, Bozovici, Bujoru,  Cenad, Comorişte,   Ohaba 
lungă (Timiş), Ohaba Mutnic, Pădurani, Pustiniş,  Răcăşdia,  Sasca Montană, Vrani, 
Zorlenţu Mare( Caraş-Severin).Alteori însă materialul folcloric  este publicat  sub titlul 
generic din „Banat”. 
12 Varianta  locală cu numele Gruia, are aceeaşi structură tematică cu Mârza în temniţă. 
13 Variantă locală cu aceeaşi structură tematică ca şi balada Chera culeasă de C.Mohanu din 
Ţara Loviştei. 
14 Variantă locală cu aceeaşi structură tematică ca balada Voichiţa din Tincova. vezi Folclor 
din Banat. „Ce-am  în inimă şi-n gând”, volum îngrijit de Ion Iliescu şi Ilie Birău, 
Timişoara, 1968, p. 437-442; vezi  şi  varianta culeasă de G.Cătană în 1916 de la Teodor 
Lăutaşu din Brebu-Oraviţa în  Mioriţa.Balade populare româneşti , Bucureşti, Editura 
pentru literatură, 1966, p. 131-141. 
15 Nu se specifică dacă este culeasă din satul Secaş din judeţul Arad sau Secaşul din Banat. 
Fiindca balada este publicată împreuna cu culegeri făcute din Brazi, credem că este vorba 
de satul  Secaş din jud.Arad, care intră în componenţa acestei comune.În plus faţă de 
variantele bănăţene în care balada apare cu numele de Voica, cea auzită de la Ilie Danciu 
apare cu numele de Chidvuţa. 
16 Construită pe aceeaşi structură cu Gruia din Secaş sau cu Balada lui Mircea. 
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5. Cântecul lui Marcu , Fii banului din Ţara Ardealului18 şi Blăstăm de 
mamă19 provin  din colecţia învăţătorului George Maican din Ticuşul 
românesc(Braşov)  . 
 Culegătorii sunt preparanzi şi învăţători locali, unii dintre ei, precum 
Emilian Novacovici din Răcaşdia  cu o activitate culturală  şi folclorică20 
recunoscută . 

Cum tot secolului al XIX-lea culegerea  şi valorificarea  folclorului 
au fost făcute de către inteleghenţiile româneşti din imperiu la modul 
diletant, cântecele au fost  culese fără notaţie muzicală, culegătorii notând 
doar versurile cântecului pe hârtie. La publicarea aceştia au fost interesaţi 
exclusiv de materialului cules, aproape toţi omitând numele performerului, 
care le-a cântat. În plus, cum încă nu se punea problema transcrierii 
fonetice, culegătorii  „corectează” adică literaturizează parţial pronunţia în 
grai în care a fost cântată.  

Cu toate aceste scăderi, culegerile din secolul al XIX-lea îşi au 
valoarea lor în încercările de reconstituire a repertoriilor zonale, cu atât mai 
mult cu cât o mare parte din aceste cântece au ieşit din memoria culturală a 
satelor, din care au fost adunate în urmă cu 100 de ani. 

Primele modificate, scurtate şi/ sau uitate, au fost, datorită lungimii 
textului cântat, chiar baladele, ceea ce explică  puţinătatea lor în antologiile 
zonale din a doua jumătate a secolul XX. 

Această dispariţie din repertoriile satelor, măreşte valoarea baladelor 
publicate în Tribuna poporului. 

La o analiză tematică, cele 14 poezii epice  reprezintă variantele 
locale,  ale unor balade voiniceşti,  fantastice sau din seria îndrăgostiţilor, 
atestate şi în celelalte provincii româneşti precum Moldova, Muntenia, 
Oltenia. 

Difuzarea lor în Transilvania, în Câmpia Aradului şi în Banat s-a 
făcut pe cale orală21, cândva în secolul al XVIII, ele fiind aduse în aceste 

                                                                                                                        
17 O variantă foarte asemănătoare a fost culeasă   în 1908 de Petre Ugliş-Delapecica de la 
Manea Popăţ (n. 1855) din Bodrogul Vechi, vezi  Petre Ugliş-Delapecica,Poezii şi basmne 
populare din Crişana şi Banat, Editura pentru literatură, 1968, p. 45 
18 Construită pe aceeaşi structură cu Voinicel oleag din Argeş. vezi Ion Grecu, Antologie de 
doine şi balade, Piterşti, 2004, p. 76-80 
19 Variantă a Baladei Şarpelui. 
20 Emilian Novacovici şi-a publicat în anul 1902 culegerile folclorice din Răcăşdia şi 
împrejurimi într-o carte intitulată Colecţiune folcloristică română  din Racaşdia şi Jur, 
Ediţia prima. 
21 Abia după 1918, odată cu uniformizarea manualelor, românii din aceste ţinuturi au 
învăţat din cărţile de română unele balade, introduse de autorii acestor manuale ca balade  
reprezentative (Mioriţa, Meşterul Manole etc.). 
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teritorii fie de moldoveni strămutaţi  fie de tineri plecaţi la hirotonisire în 
Ţara Românească. 

Modificările suferite în timp au fost produse de cei care le-au învăţat, 
unii de la alţii, după ureche, şi care n-au ezitat acolo unde nu şi-au amintit 
„să pună” câte un cuvânt de la ei. Schema compoziţională şi subiectul au 
fost păstrate, însă „eroii” apar şi ei cu nume diferite. 

Pentru posibile comparaţii şi pentru completarea repertoriului 
naţional cu aceste variante,  vom reproduce în continuare 13 din baladele 
publicate de ziarul arădean la finele veacului al XIX-lea, pe care nu le-am 
mai regăsit ulterior în culegerile din zonă. 
 
1. 
GRUIA 
baladă poporală 
 
Frunză verde lubiniţă 
Strigă Gruia din temniţă; 
Nime 'n lume nu-'l aude 
Nime 'n lume nu 'mi-'l vede 
Numai dragă maică-sa 
Din pragul vecină-sa. 
Maică-sa că-'mi d'alerga 
Şi din graiu aşa-'mi grăia; 
— „Ce-'mi strigi tu Gruiţă-aşa?" 
— „Da cum maică n'oi striga 
Că de când bat temniţa 
M'o d'ajuns baş şi pe mine 
Zuncuţă de 'nsurăciune, 
Bat musteţe umerile 
Për galben călcâiele. 
Gruia din graiu-'i grăia: 
Ia-te dragă maica mea 
La domnü din Ţeligrad 
Şi le spune 'n graiu curat: 
O baş së më slobozescă 
O baş së më potopească, 
Că m'o d'ajuns şi pe mine 
Zuncuţă de 'nsurăciune, 
Bat musteţe umerile 
Për galben călcâiele!" 



 577

Mama Gruii se lua 
Şi la domni că se ducea 
Şi din graiu aşa-'mi grăia: 
— „Bun prânzuţul domnilor!" 
— Mulţam, mama Gruilor!" 
Domnii din graiu-'i grăia: 
— „Hai la prânz mama Gruii!" 
— „Mulţam voue la domnii 
Că n'am venit eu de prânzit 
Ci solie de 'mplinit 
M'o trimis së vë 'ntreb eu, 
Tot, domnilor, Gruia meu: 
Că potopili-ţi, slobozili-ţi 
Că pe el că l'o d'ajunc 
Zuncuţă de 'nsurăciune 
Bat musteţe umerile 
Për galben călcâiele!" 
Domnii din graiu-'i grăia: 
— „Auzi mama lui Gruia, 
Vă 'napoi şi-'i spune aşa: 
Că nici nu 'l-om slobozi 
Nici nu 'l-om potopi 
Ci noi că 'l-om însura 
Sâmbătă dimineaţa 
Că-'i nevasta gata. 
Cuscrii-'s cu haine negrii 
Cumetrii 'n haine roşii!"... 
Mama Gruii se luà 
Şi la Gruia se ducea 
Şi din graiu aşa-'mi grăia: 
— „Da-le-lei tu Gruiţă, 
Domnii aşa-'mi ziseră; 
Că nici nu te-or slobozi 
Nici nu te-or potopi 
Ci ei că te-or d'însura 
Sâmbătă dimineaţa 
Că 'ţi-i nevasta gata; 
Cuscrii-'s cu haine negrii 
Cumetrii 'n haine roşii!"... 
Gruia din graiu-'i grăia: 
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— „Hoi, dragă măicuţa mea, 
Ludă eşti, bolândă eşti 
Slabă minte hărăneşti; 
Că nevasta 'mi-i ţapa, 
Şi cuscrii 'mi-or fi corbii 
Şi cumetrii hoherii!"... 
Gruia din graiu-'mi grăia: 
— „Ia-te maică şi te du 
Ca vêntu, ca-şi gându, 
D'inştălău la Ţeligrad 
C'acolo-i murgu legat 
Şi maică-'l înşală bine 
Şi-'l adă aici la mine !" 
Mama Gruii se luă 
Şi la Ţeligrad mergea 
Şi pe murgul aducea. 
Murgul când s'apropia 
Murgul dede-a rîncheza 
Temniţa a tremura. 
Rîncheza a doua-oară 
Crepară uşile 'n două. 
Gruia afară-'mi eşa 
Şi-'n spate la murg săria 
Şi la domni că se ducea 
Şi din graiu aşa-'mi grăia: 
— „Bun prânzuţul domnilor!" 
— „Mulţam ţie Gruilor!" 
Domnii din graiu îi grăia: 
— „Hai cu noi la prânz Gruia !" 
Gruia din graiu-'mi grăia: 
— „N'am venit eu de prânzit, 
Ci eu domnii c'am venit; 
Sloboziţimi-'ţi, potopimi-'ţi ? 
Că baş m'ajuns şi pe mine 
Zuncuţă de 'nsurăciune 
Bat musteţe umerile 
Për galben călcâiele !" 
Domnii din graiu îi grăia : 
— „Düte Gruia sănătos 
Pe mânile noastre-ai fost 
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De tine harnici n'am fost".22 
 
2. 
DIVOICA  
Baladă poporală 
 
Joi, colea de cătră sară,  
Trei cocoşi negri cântară  
Pe Divoica-o 'ncredinţară.  
Dar' Vineri moartea-o lovia;  
Sâmbătă cuscrii venia.  
Maică-sa afar' eşia  
Şi din graiu aşa grăia:  
 „Fiţi voi cuscrii, fiţi voi dragi  
Fiţi voi buni şi iertători  
Şi 'napoi întorcători.  
Că Divoica-i moartă 'n casă.  
Moartă 'n casă sus pe masă  
Pe broboadă de mătasă !"...  
Junele tot nu credea,  
Până 'n casă se băga:  
—Dacă-i rîndu maică-aşa,  
Tae giolgiu esta 'n doi  
Şi ne 'ngropaţi pe-amendoi!  
Pe Divoica maică-o 'ngroapă  
Naintea bisericii  
Unde cântă diecii:  
Pe mine maică më 'ngroapă  
Naintea altarului  
Unde-i raza soarelui !  
Mie maică-'mi resădesce :  
Un firel de păltinel.  
La Divoica-'i resădesce :  
Firuţe  
De iederuţe.  
Iederuţa tot o cresce,  
Tot o cresce şi s'o 'ntinde  
P'ângă paltin ea s'o prinde!   

                                                
22 Tribuna poporului  nr. 11 din 19/ 31 ianuarie  1897. 
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La biserică-or veni  
Tot boari şi boariţe  
Şi-or rupe din iederiţe  
Şi s'o duce veste 'n ţară  
Şi din ţară şi afară 
Dintr'un june cu o fată,  
C'o fost dragoste curată,  
De la D-zeu lăsată!23..  
 
3. 
C I D V U Ţ A 
baladă poporală 
 
Joi colea de c ă t r ă sară, 
Peţitori streini întrară 
Pe Cidvuţa să o ceară... 
— Cidvuţa din graiu grăia: 
„Eac'un grec mai tinerel, 
Dă-mă maică după el! 
— Ba io maichi nu te-oiu da 
Tot a nouëlea ţeară 
Şi a zecea hotară!... 
Constantin frate mai mare 
Tot din graiu aşa-'mi grăiare: 
— „Dă-o maică, dă-o dulceo, 
Că io ţ ie 'ţ-oi aduce-o 
Tot de patru-ori iarna 
Şi de nouă-ori vara!"... 
Şi mumă-sa că 'mi-o da ; 
Şi ciuma că îmi venia 
Şi opt fii ce îmi d'avea 
Pe toţi opt că mi-'i mânca ! 
— Maică-sa din graiu grăia : 
„Da-le-leii Constantine 
Nici nu 'mi-ai hodini 
Nici nu 'mi-ai putrezit 
Cum më putuşi cumpëta 
Pe Cidvuţa s'o pot da 

                                                
23 Ibidem, nr. 6 din 11/23 ianuarie 1897. 
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Tot a nouëlea ţară 
Şi a zecea hotară!? 
Constantin că-'mi d'auzia 
Şi din graiu aşa grăia : 
— „Da-le-lei mormêntul mieu 
Fă-te tu căluţul mieu! 
Da-le-lei căsuţa mea 
Fă-te cociuţa mea, 
Së më duc la soru-mea! 
Dă-le-lei giolgiuţul meu 
Fă-te tu frîuţul meu!"... 
Şi ele că se făcea 
Şi pe drum că purcedea 
Şi la Cidva c'ajungeu. 
— Civuţa din graiu grăia: 
„Da-le-lei frăţiuţul meu 
Da-le-le doruţul meu : 
Spune tu frate mai spune, 
Că de-o fi frate de bine ; 
Së më 'nschimb în haine roşii 
Se prind caii cei roşii 
La cocia 
Cea roşie ; 
Dar' de-o fi frate de rëu, 
Haine negre së n'schimb eu 
Caii negrii së mi-'i -prindă 
La cocia cea cernită!"... 
Cidvuţa că së 'nschimba 
Şi pe drum că purcedea, 
Se ivi d'o păsărea: 
D'o ciurliu eară ciurlui 
Cum se duce-un mort c'un viu. 
— Cidvuţa din graiu grăia: 
„D'o ciurliu, eară ciurliu 
Cum se duce-un mort c'tm viu?!.. 
— Constantin din graiu grăia: 
„Mergi 'nainte sora mea 
Că vin şi io 'n urma ta ! " 
Cidvuţa că se ducea 
Şi acasă-'mi d'ajungea 
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Şi din graiu aşa-'mi grăia: 
— „Deschide-'mi maică uşa 
Că io 'mi-'s Cidvuţa ta!" 
— Maică-sa din graiu grăia : 
„Dute ciumă blăstemată 
Că-'mi mâncaşi opt fii — spurcată ! 
Tot opt fii ce-'mi d'avusei 
Numai io că remăsei 
Co mară de mâţă 'n v a t r ă !" 

— Cidvuţa din graiu grăia: 
„Slobozi-më maica-mea 
Că frate-meu Constantin 
Më chema maică se vin!"... 
— Maică-sa din graiu grăia: 
„N'o vezi ciumă, tu spurcată 
N'o vezi hală blăstemată, 
Că pe el 'mi-1 duse-o moarte 
Tot de-un an şi j u m ë t a t e !" 
— Cidvuţa din graiu grăia: 
„De crepeţi maică uşa 
Să-'mi bag degetul prin ea, 
Inelul tëu së mi-'l vezi 
Şi'n casă së më slobozi!" 
Măsa uşa-'i crepeţea 
Şi inelul cunoştea 
Şi'n casă c'o slobozia 
Si-amêndouë că-'mi cimnea24. 
 
4. 
Roaba delà Ţeligrad 
Baladă poporală 
 
Fată ca 'şi-o păuniţă 
Cade roabă la temniţă 
În oraş la Ţeligrad 
Între neam de Turc spurcat. 
Joi o prind, Vineri o leagă 
Sâmbătă 'n temniţă-o bagă 

                                                
24 Ibidem, nr. 11 din 19/ 31 ianuarie  1897. 
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Şi vine Dumineca, 
Când la Perca se ruga: 
— „Percalam delà temniţă 
Deschide-'mi tu cea uşiţă 
Şi mă slobozi pân' afară 
Să văd om dintr'a mea ţeară ! 
Dar' eu omul nu-1 văzui 
Dorul inimii să-'i spui 
Ci-'mi văzui o păserea: 
Turturea paserea mea 
Spune tu la maica mea, 
Ea de drum să se gătească 
Pe murgul să-'l potcovească, 
Cu potcoave d'ale late 
Ea pe mine să mă caute, 
Şepte ţeri şi opt hotară 
Nouă ierni 'şi-a zecea vară ; 
Şi de-o fi să nu mă afle 
Ea mai mult să nu mă caute. 
Furca'n prag să 'mi-o sădească 
Şi cu apă s'o stropească, 
Când o da frunze, ca 'n lunci 
Să m'aştepte numa-atunci !"25 
 
5. 
Mârza închis în temniţă  
Baladă poporală  
 
Strigă, Doamne, cine strigă  
Strigă Mârza în temniţă:  
„Auzi, maică, au n'auzi,  
„Au nu vrei să te răspunzi?"  
Maică-sa să respundëa,  
Ear Mârza din graiu grăia:  
„Maică, măiculiţa mea,  
„Maică iubita mea!  
„Mie mi-s'a urît  
„De cochetu broaştelor,  

                                                
25 Ibidem, nr. 11 din 19/ 31 ianuarie  1897. 
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„De şueru şerpilor  
„Şi receala ferelor.  
„Eu mă rog maică de tine.  
„Scoate tu pe Murgul meu  
„Cel din grajdiu măturat  
„Şi cu şeaua înşelat  
„Dumi-te tu pe la domni  
„Şi cere tu cheile  
„De deschide temniţile".  
Maică-sa la domni mergea,  
In genunchi ea se punea  
Şi de domni ea se ruga:  
„Voi cinstiţii domnii mei!  
„Eu am venit së më rog,  
„Ca së-mi daţi voiu cheile  
„Se deschid temniţele  
„Şi pe Mârza să-'l slobod,  
„Ca să meargă 'n preumblare  
„Pe murguţu lui călare".  
Domnii cheile-i dădeau,  
Ea atuncia se ducea,  
Temniţa o descuia,  
Pe Mârza mi-l slobozia.  
El pe Murgu 'ncăleca,  
P'ângă domni apoi trecea  
Şi din graiu aşa grăia:  
„Remâneţi domni sănetoşi  
„Şi d'acum tot mai voioşi".  
Ear domnii din graiu grăia:  
„Du-te Mârză. sănătos,  
„Că la bună mână-ai fost,  
„Stăpâni de tine n'am fost"26.  
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Ibidem, nr. 84  din 3/15 maiu 1897. 
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6. 
Fata de general 
Baladă  
 
Colo sus la răsărit  
Inşelat'au înşelat  
Ficior negru de zlătariu  
Pe-o fată de ghenerariu  
— Haidă mândră după mine  
Să trăim în lume bine,  
Ce curţi are tatăl tëu  
Altfeliu are tatăl meu,  
Colo jos pe prundurele  
Acolo's curţile mele.  
Ea din grai aşa grăia: 
— Vai de mine ce-am ajuns  
Că din curţi mândre domneşti  
Se viu 'n corturi ţigăneşti,  
El iute se mânia  
Şi de mâna o lua  
Şi în cort o arunca,  
Ea tare se supăra  
Mătura'n mână lua  
Şi prin cort îşi mătura  
Gunoiu afară arunca  
Şi la gunoi că venea  
Trei puiţi de rêndunea  
Şi ea din graiu le grăia :  
— Nu sunteţi din ţara mea ?  
Puişorii răspundea:  
— Nu suntem din ţara ta  
Dar ni-e drumul p'acolea.  
— N'aţi vëzut pe maica mea ?  
— Pe maica ta am vëzut  
Pită albă frământa  
Şi cu lacrămi o uda.  
— N'aţi vëzut pe tatăl meu?  
— Pe tatăl tëu l'am vëzut  
La o casă ţigănească  
Murgul vrênd să'l potcovească  
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Pe tine să te găsească !  
Să pună potcoave late  
Şi după tine să coate.  
— Murgul nu şi'l potcovească  
Pe mine nu më găsească;  
Nu pună potcoave late  
Şi după mine nu coate.  
Spune tu la tatăl meu :  
Că hainele din fetie  
Nu le poarte nu le ţie  
Far le'ncarce  pe trei cară,  
Şi le ducă 'ntre hotăra.  
Şi le dee foc şi pară  
Incai să le văd para  
Dacă nu li-am fost doamna27.  
 
7 
Cântecul Marcului 
 
La cetatea Marcului,  
In ţara Ardealului,  
Câţi Turci p'acolo trecea,  
Toţi bună ziua-'i dădea,  
Numai Varta cel mai mare  
Venia dindërëpt călare,  
Nici bună ziua nu-'i dare,  
Făr' cetatea 'i-o călca  
Şi nevasta 'i o lua,  
Da şi pe mă-sa-o călca  
Cu copita calului  
Pe faţa obrazului.  
Că el bine mi-o ştiut,  
Că Marcu 'mi dus Ia târg.  
Şi Marcu, dacă venia,  
Şi cetatea n'o vedea  
Şi nevasta n'o găsia,  
Pe maică-sa o 'ntreba:  
„Da ce să fac acuma?"...  

                                                
27 Culeasă de I. B. din Cetea, jud.Alba  vezi Ibidem, nr. 55 din  21 martie/ 2 aprilie 1898. 
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Maică-sa din graiu grăia:  
„Să desbraci haine domneşti  
Şi să 'mbraci călugăreşti,  
Buzunare gălbioare,  
Pe mijloc cu săbioare !  
Să te iai pe la ferestre  
Şi să ceri călugăreşte,  
Precum cer călugării  
Pe seama mănăstirii".  
El pân' la Varta-ajungea  
Şi cerea călugăreşte,  
Precum cer călugării  
Pe seama mănăstirii.  
Varta afară-'mî eşia  
Şi din graiu aşa-'mî grăia :  
„D'ale moş, călugăraş,  
Calu ăsta delà tine  
Par'că a fost şi la mine!"  
„Poate că să fi şi fost,  
C am găsit pe Marcu mort  
Colea la un cap de pod  
Ş'am şezut, 1'am comândat  
Şi d'acolo cal mi-o dat".  
Atunci Varta îi  zicea:  
Descăleca, hai în casă!"  
El în casă se băga  
Şi de vin că s'apuca.  
Şi tot una aducea,  
Că nu   ştia cu cin' bea,  
De Marcu nu se temea.  
Marcu bea şi grij'avea,  
Ca nevasta să şi-o ia.  
Când după vin se ducea,  
Marcu din graiu îi grăia:  
„Tu, nevasta Marcului,  
Cu cin' 'ţi ţie mai bine?  
Cu Turcu ori cu Marcu,?"  
„Da cu Marcu, sôracu, —  
Pe Turc lua-l'ar dracu !  
— „Roagă-te lui Dumnezeu,  



 588

Că de te i şti ruga bine,  
Marcu ear o fi cu tine."  
— „Da de unde să mai fie,  
Dacă spui că l'ai vëzut  
Da Ia pod zëu omorit  
Ş'ai şezut la comândat  
Şi d'acolo cal ţi-o dat."  
Da ei lacrëmile-i da.. 
Şi Turcu că 'mi-o vedea  
Şi doue palmi ti trăgea,  
De stele din ochi săria,  
Şi Marcu tot îi răbda  
Turcu bea şi se 'mbëta,  
Marcu bea şi grij'avea,  
Ca nevasta să şi-o ia.  
Turcu din graiu îi grăia:  
„D'ale moş, călugăraş,  
Eu de când sunt pe păment  
N'am vëz't călugăr jucând."  
Marcu din graiu îi grăia:  
Unde jucăm câte doi,  
Amar fug Turcii de noi.  
Ş' unde jucăm câte cinci,  
Fug Turcii toţi de p'aici."  
Ei de joc că s'a puca  
Şi Marcu se desbrăca  
De haine călugăreşti  
Şi românea în domneşti.  
Da zëu el era semnat  
Că era cu fer legat.  
Şi dacă Turcul vedea,  
Din cap beţia-i  săria  
Şi din graiu aşa grăia:  
Ia-ţî, Marcule, nevasta  
Şi banii cu ferdela;  
Numai lasă-mi viaţa;  
Ţine banii dela mine 
Şi-mi dă zile dela tine".  
,Ba zëu mie nu-mi trebue  
Banii tëi cu ferdela,  
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Făr' numai viaţa ta,  
Că mie mi-a românea." —  
P'un picior se rësucia  
Şi 'n loc capul ti săria  
Şi şepte carë 'ncărca,  
Şepte carë tot de bani  
Şi vre-o şepte de bucate,  
Ş'altă cetate-'şi făcea  
Mai bună ca ce-o avea28. 

 
8 
Fiii Banului din ţeara Ardealului  
 
Insuratu-s'a, 'nsurat  
Un fecior de om bogat  
Şi-a luat fată săracă,  
Numai lui să-i fie dragă.  
Cât ospăţul 'şi-1 făcea,  
El la nevastă 'ncepea,  
Da şi el şi maică-sa:  
„Te pot mâna, când oiu vrea,  
Că nu mi-ai adus nimica."  
„Dacă nu ţi-am trebuit,  
La ce m'ai batjocurit?  
Dacă nu ţi-a fost de mine,  
La ce mi-ai făcut ruşine?  
Da tu'n têrg că să te duci,  
Trei curele să-mi aduci,  
Şi cu una să mă 'ncingi  
Şi cu două să mă prinzi,  
Tu în têrg că să mă duci,  
Da în târg Ia Logoveţi.  
Că-'s nevestele cu preţ,  
El în têrg că se ducea  
Şi trei curele-aducea  
Şi cu două 'mi-o lega  
Şi în têrg că mi-o ducea;  
C'un Turc bătrân se 'ntâlnia  

                                                
28 Ibidem, nr. 179 din 18/ 30 septemvrie 1899. 
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„D'aleleil fecior de Sârb,  
Ce-ţi porţi nevasta prin têrg?  
Ori ţi-e murgu de schimbare,  
Ori nevasta de vânzare?  
„Nu mi-e murgu de schimbare,  
Da nevasta-i de vênzare "  
N'o vând că nu mi-ar plăcea,  
Nici că nu ştie lucra,  
D'a venit vremea de-aşa,  
Ca să-mi vând eu nevasta.  
— Preţul cum 'i-1 preţueşti?  
„De trei ori cu gălbiori  
Şi-odată cu bani mărunţi  
Şi tot să nu-ţi pară mulţi."  
Şi ea din graiu ti grăia:  
„Bărbat, bărbăţelul meu,  
Dacă nu ţi-a fost do mine,  
Dă-mă la creştin ca tine."  
Şi la ăla nu i-o da.  
Se ducea mai încolea  
Şi de-un Sârb tinăr că da  
Şi ăla din grăia grăia:  
„D'alelei! fecior de Sârb,  
Ce-ţi porţi nevasta prin têrg?  
Ori ţi-e murgu de schimbare  
Ori nevasta de vênzare?"  
„Nu mi-e murgu de scimbare,  
Da-i nevasta de vênzare;  
N'o vând că nu mi-ar plăcea,  
Nici că nu ştie lucra,  
D'a venit vremea de-aşa,  
Ca să-mi vend eu nevasta".  
„Preţul cum i-1 preţueşti?  
— „De trei-ori s'o cumpăneşti,  
De trei-ori cu gălbiori  
Şi-odată cu bani mărunţi  
Şi tot să nu-ţi pară mulţi".  
Şi la ăla că mi-o da,  
De trei-ori o cumpănia.  
De trei ori  
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Cu gălbiori  
Şi-odată cu bani mărunţi  
Şi tot nu îi  părea mulţi  
Şi-acasă că se ducea  
Şi el de cină făcea,  
El cina şi ea plângea....  
„D'alelei, nevasta mea !  
Asta ce poate să fie?  
Eu să cin şi tu să plângi,  
Că eu doar nu te-am furat,  
Cu galbeni te-am cumpărat".  
—„Da cum focuîsă nu plâng,  
C am avut şi eu un frate:  
Semăna cu Dumneta,  
De par'că eşti chiar ăla".  
„Bine, bine nevăstuţă,  
Bine că ne-am întrebat,  
De'n păcat nu ne-am băgat.  
Stai tn loc să ne'ntrebăm,  
Să vedem ai cui suntem."  
,Spune-'mi Intâiu Dumneta."  
„Io's ficiorul Banului  
Din ţara Ardealului".  
„Şi io's fata Banului  
Din ţara Ardealului''.  
.,Bine, soră,  
Bine dragă,  
Bine că ne-am întrebat,  
De'n păcat nu ne-am băgat."  
El în căruţ 'mi-o punea,  
La cumnatu so venia :  
„Cumnat, cumnăţelul meu,  
Ţine pe soru-mea bine,  
Fie-ţi zestrea delà mine;  
Când pe-aceia 'i găta,  
Vin' la min'că ţi-oiu mai da  
Banii tot cu ferdela29. 
 

                                                
29 Ibidem, nr. 184 din 25 septemvrie/7 octomvrie 1899. 
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9 
Moldovean.  
Baladă poporală 
 
La crîşmuţa d'ingă rît  
Bea un voinic de urît.  
La crîşmuţa cea din deal  
Bea un voinic din Ardeal,  
Să-i mai treacă din amar.  
Foae verde d'ingă stână  
Da zëu bea de-o sôptëmâna  
Vin dulcit şi bere rece  
Că d'alea necazn-'ţi trece.  
Da cum bea, cum îşi petrece,  
Mamă-sa-acolo soseşte  
Şi din  graiu aşa-i grăeşte :  
Moldovene, dragul meu,  
„De când te-ai pus pe beut,  
.Mai toate 'ţi-le-ai vândut,  
De când te-ai pus pe iubit,  
Toate 'ţi-le-ai prăpădit,  
 „De tare ai sărăcit.  
„Moldovene, mila mea,  
„Hai din crîşmă, nu mai beа,  
,Că săraci om românea,  
„Vinde-'ţi armele pe boi,  
„ Că mai am acas' vre-o doi,  
„Gloanţele le dă pe vaci,  
,Să nu rëmânem săraci,  
„Ear haina de haiducie,  
„Dă-o pe plug cobgilat  
„Şi te fă ear om bogat,  
„Că de pogăniciu ţi-oiu da  
„Pe iubită soru-ta,  
„Că şti vitele mâna,  
„Şi şti treaba plugului  
„In vremea necazului."  
Moldovean aşa-'mi făcea,  
Precum mumă-sa i grăia,  
Armele le o dat pe boi,  
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Eară gloanţele pe vaci  
Să nu mai fie săraci,  
Ear haina de haiducie  
Dat'o pe plug cobgilat  
Şi s'o făcut om bogat,  
într'o zi mai  pe rëcoare,  
Pân' la resärit de soare,  
Mers'o cu plugu-a brăzda 
Cu iubită soru-sa.  
Când soareîe-'mî resăria,  
Soru-sa 'ntr' acol' privia,  
Mare ceaţă îmi vedea,  
Cătră frate-sëu grăia :  
„Uite, dragă Moldovean,  
,;Noi cât am întârziat  
„De arat şi sămënat,  
„Că 'n resărit m'am uitat  
„Cânepile-'s înflorite,  
„Holdele cât noi crescute. 
— „Taci tu, soro draga mea,  
„Că tu bine n'ai vëzut,  
„Că nu-'s cânepi  înflorite,  
„Nice holdele crescute,  
„Fără-s Turcii păgânii,  
„Vin pe tin' a te peţi. 
— „Frate, frate Moldovean,  
„După el nu merg şohan,  
„Că-s păgâni de lege rea,  
„Nu-s creştini de legea mea.  
„Lasă vie, puşca-'i  pute,  
„Că după ei  nu m'oiu duce, 
„Nu m'oiu duce nici odată,  
„Numai moartă şi 'mpuşcată,  
„Că ce nu-i de legea mea,  
Lângă min' nu pot vedea".  
Pe când el se sfătuia,  
Turcii ca ploaia venia  
Şi din gură-aşa zicea:  
„Moldovene, om bogat,  
„Pogăniciu să ni-i dai,  
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„Că dacă nu ni li da,  
„Noi capu ţi-l от tăia".  
„Moldovean le răspundea:  
„Eu pogăniciu n'am de dat,  
„Că şi eu l'am căpetat;  
„Şi pogăniciu nu voiu da  
,Pân' oticu m'o ţinea*.  
Dară Turcii îmi rîdea  
Şi din nou earăşi zicea :  
„Moldovene, om bogat,  
„Pogăniciu să ni-1 dai,  
„Că dacă nu ni-1 ѵеі dа,  
„Capul sus nu ţi-o mai sta.  
Moldovean le rëspundea,  
Oticu îşi prăbălia, 
Măcar era drug de fer,  
I-se părea uşurel,  
Şi din graiu că le grăia:  
„Turcilor, mişeilor,  
Pogăniciu eu n'am de dat,  
Că-i din sat de capotat.  
Şi cum vorba şi-o găta,  
La luptă se apuca.  
Pân' Turcii 'n veste lua,  
Mai pe toţi că 'mi-i culca,  
Cu oticul plugului,  
Cu arma Românului.  
Eară câţi îi rămânea,  
Cătră sat iute fugia.  
Brădişor cu frunza 'n sus,  
Moldovean în sat s'a dus,  
Ca pe Turci să-i întâlnească,  
Pe toţi să mi-'i prăpădească.  
Când în capul satului  
S'a 'ntâlnit cu mama lui,  
Care 'mi-l'a întrebat:  
„Merge sporiul la arat?"  
— ,De arat, tot am arat,  
„De sëmenât am gătat,  
„De secerat m'am apucat,  
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„Dar de legat n'am legat". 
Mă-sa cum l'o auzit,  
La câmp iute s'a grăbit  
De ce-o vëz't s'a greţuit.  
Şi tare s'a 'ngreţoşat  
De ce acolo a aflat,  
C'a vëzut sânge versat.  
Cătră Moldovean grăia:  
„Moldovene, fiule,  
„Tu nu eşti de plugărit,  
„Că tu eşti de vitejit.  
„Tu c'oticu plugului  
„Omori ţara turcului,  
„Jumëtate-а grecului"30. 
 
10. 
Todorică şi Florica   
Baladă  
 
In pădurea pinului,  
în munţii Cătrinului,  
Unde umbra nu s'abate,  
Nici soarele nu străbate,  
La masă de solzi de peşte  
Beau voinicii boiereşte.  
Todorică, viteaz mare,  
El din gură-aşa grăia :  
— Eu mai bine vreau să mor,  
Decât eu să nu më 'nsor  
Cu frumoasa satului,  
Cu Floarea bogatului.  
Ei mult se vorbia  
Şi 'n sat se slobozia,  
Că bani nu le trebuia,  
Numai pe Floare-o fura.  
Dar' voinicul de Mihaiu,  
Ce păzia noaptea la cai,  
El pe Floare-o auzia  

                                                
30 Ibidem, nr. 132 din 15/ 28 iulie 1900. 
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Şi caii îi năpustia  
Şi după lotri pleca.  
 Când acolo ajungea,  
Dup'o stâncă s'ascundea.  
Când zorile se versa,  
Florica plângea  
Şi vieaţa-'şia blestema.  
Todorică aşa-i grăia :  
— Tu, Florica, draga mea,  
Nu plânge pe maică-ta,  
Vieaţa nu-'ţi blăstema !  
Aici fere nu răpesc,  
Nici oameni nu te găsesc.  
Tu rëmâni singură-acasă,  
Să ne-aştepţi cu prânz pe masă.  
Dar' Florica aşa-'mi zicea:  
— Todorică, viteaz mare,  
Sece-ţi ţie inima,  
Că-i numa venin în ea,  
Când pe mine më opreşti,  
Să nu plâng pe maică-mea,  
Care m'o iubit curat  
Şi cu drag m'o sărutat.  
Todorică aşa-'ml zicea :  
— Tu, Florica, draga mea,  
Rămâni singură acasă,  
Să ne-aştepţi cu prânz pe masă.  
El odată fuera 
Ei prin codru se-mpărţea 
 La toate cărările  
Să ţină drumurile,  
Unde trec neguţători  
Să-'i lase far' bănişori  
Când el se depărta,  
Florica 'n casă plângea;  
Dar' Mihaiu de grab venia,  
Că bogatu-aşa zicea:  
— Care voinic s'o afla  
Să-'i aducă pe Floarea,  
El ăluia că 'i-o da :  
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Un pluguţ cu şease bol,  
Zece porci de îngrăşat  
Şi păment de sămănat.  
Ş'apoî 'i-o mai da şi-o casă,  
Şi pe Floarea de mireasă.  
Mihaiu la Floarea mergea  
Şi în casă că intra,  
Şi din gură-aşa grăia:  
— Tu, Florică draga mea,  
Nu plânge, nu suspina,  
Vieaţa nu-'ţă  blăstăma.  
Şi te gată şi haidaţi  
S'ajungem la maică-ta,  
Pân' soare n'o scăpeta.  
Florica când îl vedea,  
 I-se arunca în braţă  
Şi-'l săruta cu dulceaţă.  
EI de galbini  se 'ncărca  
Şi la maică- sa pleca . . .  
Când soarele scăpăta,  
La bogat că ajungea.  
Lotrii când venia  
Ei nu aflau prânz pe masă,  
Nice mândra de mireasă.  
In foc nu e nici un jar,  
Numai  Jale  şi amar. . . !  
Dimineaţa  'n prânzul mare,  
Potera îl ocolia.  
Unsprezece au scăpat,  
Todorică stă legat31. 
 
11. 
Constantin şi drăguţă-sa 
Baladă poporală 
 
— Trandafir dintre tulpine,  
Unde meri, măi Constantine?  
 

                                                
31 Ibidem, nr. 141 din 29 iulie/ 11 august 1900. 
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— „Frunzuţă din foişor,  
Më duc mândră să më 'nsor;  
Jos în jos la Belgärad  
C'aici la noi la Ruscior  
Până-i lumea nu mă 'nsor,  
Că mă  ştiu că sunt dator,  
Şi mă ţin de prădător.  
Măcar io că nu-'s dator  
Decât preţul la doi boi,  
Vre-o cinci sute de lei noi.  
 
De prădat, n'am prea prădat,  
Far' mândra mi-am îmbrăcat  
Până 'n urmă m'o lăsat.  
Că cin' n'are noroc n'are  
Decum naşte până moare.  
 
— Constantine, dragul meu,  
Nu te dace 'n Belgărad  
Că ş'aicia merg cu drag.. .  
Vină de mă  ia pe mine  
Să te scot din datorie  
Să-'ţi dau casă şi moşie,  
Casă mândră cu privdor  
Ca să ne treacă de dor,  
Că dorul e  mare  câne  
Peste multe dealuri vine,  
Şi d'unde s'aşează bine  
Nu-l mai  poate scoate nime ;  
Nice popa cu slujba,  
Nici babe cu fermeca,  
Că dorul unde se pune,  
 Face vieaţa cărbune,  
Şi la mine pusu-s'o  
Dar' nime nu l'a putut  
Să '1 scoată, ori  ce am făcut,  
Făr' bade tu scote-li-i  
Dacă pe mine mi-i  peţi.  
Şi de el tu m scăpa,  
Dacă, bade, nu-i pleca.  
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Bade dorul ce mi-a dat  
De mult l'aş fi alungat,  
Dar dă, mi l'ai fermecat,  
Că unde-ţî l'aï lasat,  
Tot acol'o şezt şi-o stat.  
De cumva nu mi-i  lua  
Şi cu alta ti'nsura,  
Cu alta ti-i  cununa,  
De-a fi mai  bună ca mine,  
Dumnezeu vă  deie bine;  
De o fi una mai  urîtă  
Dumnezeu te pedepsească  
Până măni  să nu-ţi trăiască.  
Bade, când ti-i  cununa,  
Тѳ-ajungă durerea mea,  
Ca să-'ţi  rupă inima,  
Rupăţi-se 'n opt şi noaă,  
C'al avut drăguţe două,  
Nici  pe una n'ai luat,  
Făr' cu doru ne aï lăsat,  
In dor, bade, şi 'n bănat.  
Grijeşte, bădiţă, bine  
Că nu ştii doru ce face,  
Face pe mândra de zace. 
Că dorn e mare domn  
Şi face din om neom. 32 
 
12 
Mariuţa 
Baladă poporală  
 
Frunză verde delà vie 
Fost-a-un tînăr cu moşie,  
Frunză verde lemn de brad,  
Fost-a un tînăr bogat.  
Ce de june s'o 'uşurat,  
Fată mândră şi-o luat,  
Fată mândră şi frumoasă  

                                                
32 Ibidem, nr. 206 din 4/ 17 noemvrie 1900. 
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Şi la vorbă cam drăcoasă,  
Fată mândră, păr negrit,  
Bună 'n vorba şi 'n iubit.  
După-ce s-o cununat,  
Grea poruncă i-o picat.  
După-сѳ mi-s'o iubit  
Grea poruncă 'o sosit,  
Carte delà 'mperăţie,  
Să meargă la cătănie.  
Carte grea, pecetluită,  
Să-şi  lase alui iubită  
Şi'n bătaie să pornească,  
 Ţara de rău s'o scutească.  
El cum cartea o primia,  
Mare jale'l cuprindea  
Şi din graiu aşa grăia:  
„Mâriuţă, draga mea,  
Eu tare mi-te-am iubit,  
Dară văd că's pedepsit,  
Că de tine's desparţit.  
Şi porunca 'mperătească  
Trebue să se 'mplinească.  
Eu la bătaie pornesc,  
Ţara de rău s'o feresc.  
Măriuţă, floare de crin,  
Ziua plâng, noaptea suspin.  
Că acum ne despărţim.  
Măriuţă, draga mea,  
Tare nu te suрărа,  
F'ăr' în urmă de-i vedea  
Că nu 'ntorn şi nici nu vin,  
Fă-ţi bâticuţă de brad,  
Te sue pe Retezat  
Te uită 'mprejur odat',  
Te uită odată roată  
Şi priveşte lumea toată,  
De-i vede codrul arzând.  
Să şti, mând ă, c'-am murit,  
De li vedé că nu arde,  
Să şti, mândră, că-s departe.  
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Pán' astea mi le zicea,  
Pân' astea mi-le grăia,  
 Mulţi ficiori se aduna  
Cu el odată pornia,  
Câte patru alăturea,  
Tot călări şi îmbrăcaţi,  
Precum îi place la neamţ,  
Cu puşci pline înarmaţi,  
Tot cu puşci şi cu pistoale,  
Pe potrivnic să'l omoare.  
Cum merea, cum călăria  
Tr'mbiţele greu suna  
De toată lumea umplea  
De jale şi de bănat,  
Că ei se duc la luptat,  
Cum aurea, cum călăria  
Pe mulţi grea jale i lovia  
După fraţi, după surori,  
După nevestele lor,  
După părinţii de-acasă,  
După neveste jeloase.  
Măriuţă d'inima,  
Cu ochii mi-l petrecea  
Pân' peste dealuri trecea,  
Inima rëu o durea,  
Că bărbatu i se ducea,  
Dar nimica nu zicea,  
Fără cum mise scula  
Pe Retezat se suia,  
Şi de acolo se uita  
Peste întreagă ţara.  
Când o fost de cătră sară  
 O văzut codru în pară.  
Cum cu jale se uita,  
Calu fugind mi'l vedea,  
Cum cătră casă venia,  
Tot sărind şi renchezâud  
Şi făr' de stăpân venind.  
Măriuţă stăpâna  
înainte îi eşia  
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Şi din graiu aşa grăia:  
.Căluţ, căluşelul meu,  
Unde e stăpânul tëu?*  
—Pe câmp l'am lăsat murind  
Şi în sânge tăvlit,  
Pe câmp l'am lăsat puşcat  
În  bălţi de sânge picat. 
—Murgule, ce ţi-o grăit  
Până îacă n'o murit?"  
—,De grăit mult n'o grăit,  
Făr'de-acol' ţi-o poruncit,  
Ca din partea de iosag  
Să-i cumperi cruce de fag,  
Şi din bogăţia-i lată  
Să-i cumperi cruce de peatră,  
Şi să 'i-o pui pe moment  
Să ştie toţi c'o murit  
Ţărişoara-şi apărând.  
In cruce fie scobit  
Numele-i adevërat  
Că ţăra şi-o apărat33. 
 
13. 
Blăstemul ' de mamă !  
 
Când eram micuţ băiat,  
Maica rëu m'a blăstemat,  
Ea 'n braţe că m'a luat  
In ziua Duminecii,  
'Naintea bisericei:  
„Suge, suge, pruncule,  
Sugă-'ţi şerpii sângele,  
Cum 'mi-aï supt tu ţiţele".  
Şi fiiuţu că creştea,  
Cu păcatu-alăturea,  
Până mare se făcea.  
Ziua era anumită,  
Când vin şerpii de-'l mănâncă;  

                                                
33 Ibidem, nr. 219 din 25 noembrie/ 8 decemvrie 1900. 



 603

Şi când ziua că venia,  
Feciorul la câmp eşia,  
Şi şerpii la el venia,  
Şi de el că s'apuca,  
Şi jumătate-'l mânca,  
Jumătate nu-'l mal poate  
De curele ţintuite,  
De cuţite ascuţite.  
Un voinic pe drum trecea,  
Da zëu el lui îi grăia : 
„Haida, frate, de më scoate,  
Să fim fraţi până la moarte".  
Şerpele din graiu grăia:  
.,Vezi-'ţi, voinice, calea,  
Că pe ăsta l'oiu lăsa  
Şi de tin' m'oiu apuca,  
Că 'mi l'a dat maică-sa  
In ziua Duminecii,  
'Naintea bisericii"'.  
„Ba zëu eu nu l'oiu lăsa,  
Că n'am vin't de capul meu,  
Da m'o trimis Dumnezeu,  
Să scot voinic de la rău''.  
Şi zeu el că 'mi-1 scotea,  
Ş'amândoi pe drum mergea,  
Şi din graiu el că grăia :  
„Frate, de m'ai fi lăsat,  
Şerpii să mă fi mâncat,  
Că eu tot trăesc cu frică,  
Că pe min' şerpii mă mancă34.  
 
 
  

 
 

                                                
34 Ibidem, nr. 194 din 9/21 octomvrie 1899. 
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Dor şi alean în cântece de cătănie 
 
 

Ion Murariu, 
Redactor-şef al revistei „Lumina satului” 

 
 

Un caiet cu un scris caligrafic impecabil străbate timpul şi după peste o 
sută de ani ajunge la noi. Este o culegere de Doine şi poezii cătăneşti şi 
lumeşti culese din gura soldaţilor, după cum o intitulează autorul, un Ioan 
Pobega (probabil din localitatea Şoşdea, judeţul Caraş-Severin, „ţugfirer la a 
III-a companie din al şaselea regiment de honveţi din Wersec” (Vârşeţ). 
Intenţia celui care a alcătuit această culegere este mărturisită de însuşi autorul 
ei: „Spre suvenire şi aducere aminte am scris eu aste puţine poezii în timpul 
meu de sărvit ca soldat”. În perioada ianuarie-iulie 1910, conştient fiind că 
„scrisoarea de va fi păstrată va rămâne în veci” (verba volant, scripta manent – 
spuneau latinii). 

În prima parte a plachetei întâlnim aşa-zisele „cântece lumeşti”, după 
cum le intitulează culegătorul. În cea mai mare parte dintre acestea, creatorul 
popular cată să definească sentimentul de dragoste, în multiplele lui ipostaze. 
Acesta este definit când „poamă dulce”, când „foc nestins”, când „boala” de 
care „zace amar”. Un laitmotiv al acestor versuri este dorul, care „decât piatra-
i mult mai greu”. Sentiment greu de definit, dorul e atât al tânărului, cât şi al 
fetei îndrăgostite, efectul lui devastator încercându-i deopotrivă: „Pentru tine, 
mândră lele/ Vârsai lacrimile mele,/ De-al tău dor şi jale grea/ Mult a ars inima 
mea” sau „Stau să mor aşa mi dor/ Sara stând lângă portiţă/ După ochii tăi, 
bădiţă”. În situaţia în care cei doi se despart nedorit prin luarea tânărului la 
oaste, starea de dor se acutizează, ceea ce se poate uşor constata dacă avem în 
vedere recurenţa termenului dor în cântecele de cătănie din acest tom. 

Chinuitoare trebuie să fi fost perioada stagiului militar pentru tinerii 
luaţi la oaste din ordinul împărăţiei austro-ungare din acea vreme, 
dezrădăcinaţi, rupţi din locurile dragi de acasă şi trimişi în ţară străină, gata să 
apere o cauză care nu era a lor: „Frunză verde de dudău,/ Să ferească 
Dumnezău/ De pita împăratului,/ De sâmbria Neamţului”. În această 
împrejurare flăcăul îndrăgostit se gândeşte la apropiata recrutare şi-i adresează 
fetei îndemnul fierbinte: „Trandafir crescut în iarbă,/ Iubeşte-mă mândră 
dragă./ Foaie verde mătrăgună,/ Iubeşte-mă-ntr-astă lună/ Că pică frunza de 
nuc,/ Eu mă duc, tu rămâi cuc/ Şi nu ne vedem mai mult./ Eu mă duc în 
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cătănie,/ Tu rămâi pe-aici pustie,/ Eu mă duc în altă ţară,/ O, ce dragoste 
amară” (Foaie verde din tulpină). 

Într-o altă creaţie este surprins momentul când tânărul este înştiinţat de 
încorporare ceea ce constituie pentru el un adevărat şoc psihologic: „Când 
poruncă mi-a picat,/ Doamne, rău m-am supărat./ Când am prins a o ceti,/ 
Inima mi să topi”. Momentul plecării la oaste este zugrăvit în aceeaşi notă: 
„Ieşi, mândro, până-n fereastră/ Şi te uită în sus pe coastă [...] Vezi bădiţa cum 
se duce/ Cu cămeşa lui cea nouă,/ Cu inima ruptă-n două [...] Şi să duce 
fluierând/ Şi din ochi tot lăcrămând”. Recrutul găseşte, totuşi, cuvinte de 
consolare şi de speranţă, pe care le adresează iubitei în aceste momente grele: 
„Mândra mea, mândră iubită,/ Nu-ţi fie voia urâtă/ Şi inima rău scârbită,/ Că 
de-o fi în lume bine,/ Eu iar oi veni la tine./ Dar de-o fi vreo răutate,/ M-oi lipi 
lâng-o cetate/ Şi ţ-oi scrie, mândro, carte”. Despărţirea este dureroasă pentru 
amândoi. „Lacrămile ce-am vărsat/ De când tu, bade-ai plecat/ Le şterg cu 
marama neagră,/ Ele pică jos pe iarbă,/ Jos pe iarbă unde pică/ Iarba să uscă, nu 
spică”. (De dor). Plânsul, expresie a durerii, îl încearcă şi pe tânărul care 
trebuie să plece la oaste: „Plecând, mândră, de la tine,/ Plânge inimioara-n 
mine./ Luai lungul drumului/ Spre porunca Neamţului”. (În vremea de a 
pleca). Plecând în cătănie, flăcăul nu-i lasă fetei decât dorul greu de suportat: 
„Dusu-s-a badea cătană,/ Mi-a lăsat clopul cu peană./ S-a dus badea-n cătănie/ 
Şi mi-a lăsat dorul mie./ Du-ţi, bade, dorul cu tine,/ Nu mi-l lăsa tot la mine,/ 
Că-s copilă tinerică,/ Dorul tău tare mă strică”. (Dusu-s-a badea). 

Neodihna, starea de nesomn, este comună celor doi în această 
circumstanţă: „Câte zile trec şi vin/ Trăiesc cu năcaz şi chin,/ Nici noaptea nu 
mă alin,/ Gându-mi stă tot să mă duc/ Pe bădiţa să-l ajung”, se lamentează fata. 
Visul, palidă alinare, nu-i potoleşte dorul: „Dac-adorm şi eu vrun ceas,/ Mă 
trezesc cu mult năcaz,/ Pe badea-ndată-l visez/ Cu dorul pe faţă şters/ Şi visu-i 
înşelător,/ Mă trezesc cu mai mult dor”. Tânărul soldat se zbuciumă la fel: „De 
când sunt, mândro, răgută,/ Pare-mi noaptea cât o sută/ Şi nu pot să odihnesc/ 
Şi tot la tin'mă gândesc” (De când). 

Starea sufletească apăsătoare a celor luaţi la oaste este determinată şi de 
înlocuirea vieţii idilice de acasă cu alta necunoscută şi plină de asperităţi. Nici 
un anotimp nu e prilej de bucurie pentru soldat: „Tuturor le pare bine/ Dacă 
văd că vara vine,/ Numai eu în cătănie/ Nu o aştept cu bucurie,/ Nici primăvara 
să vie,/ Că ştiu că n-o să mă duc/ Să ţin coarne la plug/ Nici să prind boii la 
jug,/ Ci să iau puşca-n spinare/ Şi să umblu-lumea mare/Suspinând cu dor şi 
jale”. Printr-un paralelism deseori întâlnit în poeziile populare între natura 
înconjurătoare şi starea sufletească a individului, e pusă şi mai bine în evidenţă 
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deznădejdea şi amărăciunea copleşitoare: „Neagră-i neagră pădurea,/ Mai 
neagră-i inima mea./ Negru-i negru codruţul,/ Mai negru mi-e sufletul”. 

În cea de a doua secvenţă a florilegiului, intitulată Doine şi strigături 
cătăneşti culese din gura soldaţilor români, apare şi mai pregnant zugrăvită 
viaţa celor ajunşi cătane împărăteşti  „unde e ţara pustie, în ţara Italiei”. 
Imaginea vieţii cazone e redată în culori sumbre. Pe lângă dorul de cei de 
acasă, de mamă (care e evocată deseori printr-un vers devenit laitmotiv: 
„Maică, măiculiţa mea”) şi de iubită, se adaugă durerea fizică: „Picioarele-
amorţite/ Pe puşcă înţepenite,/ N-am unde să le încălzesc,/ Să le mai 
desţăpenesc,/ Măcar dac-oi şi muri,/ Eu din post nu pot ieşi”. Alte câteva 
imagini sunt grăitoare: „Puşca îmi mănâncă umerele,/ Baionetul şoldurile,/ 
Pătruntaşul pântecele,/ Papicii picioarele/ Şi ciacul sprâncenele”. În asemenea 
situaţie, celui în suferinţă nu-i rămâne decât să-şi verse năduful printr-un 
blestem la adresa celor care îi fac viaţa atât de grea: „Şi viaţa mea cea bună/ E 
la străinii din lume,/ Ardă-i para focului/ Pe munţii Tirolului/ Mai demult de i-
ar fi ars,/ Eu răgut n-aş fi rămas”. Imprecaţia continuă şi în alte versuri de astă 
dată repetată: „Bate, Doamne, Neamţu-n dos/ C-a luat ce-a fost frumos”. 
Repetiţia potenţează astfel forţa expresivă a blestemului. 

Neliniştea, frământarea celui plecat departe e sporită dacă acesta nu 
primeşte veşti de la iubita lui rămasă acasă: „Ce poate să fie/ Că tu nu-mi scrii 
carte mie,/ Nici carte tu nu îmi scrii,/ Nici la mine tu nu vii”. Scrisoarea, ca 
mesaj de dragoste din partea iubitului ei, e aşteptată cu nerăbdare şi de fată, aşa 
cum reiese din versurile următoare: „Măi bădiţă, bădişor,/ Scrie-mi, scrie-mi, 
că mi dor,/ Dar n-o scrie cu cerneală,/ Că de aia-i multă-n ţără,/ Ci mi-o scrie 
cu argint/ Să ştiu că-i de la iubit,/ Cărticică-n cornurele,/ Pe de laturi cu 
mărgele,/ Cine-o  prinde s-o cetească,/ Lacrămele să-l pornească./ Şi n-o scrie 
tare greu/ Ca s-o pot ceti şi eu./ Eu voi ceti prin grădină/ Şi sara pe la lumină/ 
Cu suspinul din inimă./ Şi-oi ceti prin pomişori/ Cu lacrămi din ochişori”. 

Cel mai cumplit şi tragic aspect din viaţa soldatului la care se face 
referinţă în cântecele de cătănie întâlnite în culegerea amintită este pierderea de 
vieţi omeneşti în război: „Ai, săraci feciori frumoşi,/ Cum şădeţi în lagăr jos/ 
Cu puştile-n piramidă/ Şi-n brotace fără pită,/ Cu curalele pe voi/ Ca jugurile 
pe boi./ Ai, săracelor recrute,/ Când aţi trecut peste munte/ N-aţi putut trece de 
multe./ Când aţi venit înapoi,/ Aţi venit numai vreo doi./ Straja meşter din 
companie/ Cât îi noaptea el nu doarme,/ Ci tot scrie pe o hârtie/ C-au pierit 
feciori o mie". Cei căzuţi nu au parte de rânduielile creştineşti la înmormântare: 
"La cătană aşa-i bine/ Să moară fără lumine,/ Fără lumina de său,/ Fără om din 
satul său,/ Fără lumina de ceară,/ Fără om din a lui ţară”. Disperarea soldatului 
ajunge până acolo, în asemenea situaţie, încât adresează o imprecaţie mamei 
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sale: „Fire-ai, maică blestemată/ De ce nu m-ai făcut fată./Fata umblă cu 
năframă,/ Tot acasă cu-a ei mamă,/ Dar eu umblu cu curele,/ Mă mănâncă 
multe răle./ De două curele late/ Rău mă doare-n piept şi-n spate”. 

Cântecele de dragoste şi dor ca şi cele de cătănie, atât de des întâlnite în 
lirica noastră populară, constituie substanţa celor mai multe dintre creaţiile 
culese de Ioan Pobega. De remarcat că, în aceste versuri, sentimentul dorului 
este potenţat odată mai mult, prilejuit de despărţirea nedorită a îndrăgostiţilor, 
de părăsirea satului şi a muncilor agricole, de înstrăinare de ţinuturile natale, 
precum şi de degradarea condiţiei umane amplificată de suferinţele fizice 
îndurate ca soldaţi. Pe de altă parte, dorul de cei dragi lăsaţi departe face şi mai 
greu de suportat serviciul militar cu toate obligaţiile lui. Aşadar între 
sentimentul dorului şi privaţiunile vieţii de soldat din acele vremuri există o 
condiţionare reciprocă. 
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Lugojul în vârtejul istoriei 
Funeraliile lui Traian Grozăvescu, filmate 

 
 

Duşan Baiski, 
Jurnalist „Banaterra”, Timişoara 

 
 
Moartea la Viena, pe 15 februarie 1927, a marelui tenor lugojean Traian 

Grozăvescu (născut în oraşul de pe Timiş, la 21 noiembrie 1895), survenită prin 
împuşcare, a îndurerat o lume întreagă. Ucigaşa, nimeni altcineva decât propria sa 
soţie, Nelly, a fost în cele din urmă absolvită de această crimă din gelozie de către 
instanţele austriece. 

La aflarea îngrozitoarei veşti, Primăria Lugoj va trimite la Viena o 
telegramă cu următorul conţinut (în traducere în limba română): „Grozăvescu ucis 
prin împuşcare. Telegrafiaţi dacă transportul mortului pe contul oraşului Lugoj de 
circa 100.000 lei este posibilă pentru colonia românească dr Marius Sturza“. Pe 
spatele formularului poştei lugojene, pe care fuseseră lipite benzile de telegraf cu 
telegrama propriu-zisă, edilul şef, Ioan Haralambie, va nota: „Faceţi tot posibilul 
ca marele decedat să fie depus spre odihnă vecinică în Ţara sa. Primar Ioan 
Harambaşa,  L. 18 II 027“ Iar sub aceste rânduri, va adăuga: „Funeraliile locale le 
suportă Primăria oraşului Lugoj“. 

Dorind să aducă în ţară şi să-şi înmormânteze fiul în pământul natal, 
Primăria Lugoj va solicita sprijin financiar de la Bucureşti, personal lui Vasile 
Goldiş, pe-atunci ministru al Cultelor şi Artelor  în guvernul condus de Averescu 
(30 martie 1926 - 4 iunie 1927).  

Pe adresa Primăriei vor sosi numeroase telegrame. La cele mai importante, 
instituţia va confirma pe 25 februarie primirea acestora. Condoleanţe au trimis, 
printre alţii: personalul Operei Române din Bucureşti (plus 4.000 de lei pentru 
coroană), Sindicatul Artiştilor Dramaturgi şi Lirici Bucureşti, Primăria Cluj, 
direcţiunea Şcolii Normale din Deva, studenţii teologi din Arad, Asociaţia 
Culturală Bucureşti etc. Corul Operei Române din Bucureşti va solicita primarului 
să dea publicităţii, prin cel mai popular ziar local, următorul text: 

„Doliul Corului «OPEREI ROMÂNE»  din Bucureşti 
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Ca pe un gând născut din gândul nostru mai înainte de a fi vestit în lume 
darul tău frumos, bogat şi mare, noi te-am îmbrăţişat şi te-am purtat pe braţe, căci 
tu ai fost fala noastră, cuvântul duios al nostru gata să-şi ia zborul departe pe 
culmile gloriei. 

Şi acolo, transportaţi de acelaşi gând, urmându-te pas cu pas, am simţit 
toate bucuriile şi succesele nepieritoare ale strălucirilor vocei tale care-ţi 
deschideau o cale atât de strălucită, încât îneca de lumină chipul nostru de vechi 
martori ai adevărului, care învederându-te, înfrigura în sfârşit şi pe cei mai 
întunecaţi în răutate. 

Azi visteria artei şi viaţa frumosului prin moartea ta a potolit turburarea 
tuturor patimilor şi în zgomotul favoarelor acestei forţi tragice, s-a surpat atâta 
întuneric peste mintea noastră, încât doliul ni s-a înscris pentru totdeauna pe 
frunte, scăldând în sânge sufletele noastre însângerate. 

De simţi din nou gândul nostru, care luase răspuns, că nu vom muri mai 
înainte de a ne împărtăşi iarăşi din cuceritorul tău dar, vei tresări când te-o 
strânge în braţele lui reci pământul, de jalea celor ce nici în această ultimă clipă, 
nu pot să te întârzie pe marginea groapei, sărutându-te păgâni. 

O, atâtea taine ascunzi cu moartea ta, deşi atât de lămurit ai luminat zorile 
artei româneşti, ascunde în umbrele Carpaţilor, care poartă în sânul lor atâtea 
comori, dar şi atâţia stăpânitori tăinuiţi. 

De aceea, patima noastră te va păstra veşnic viu“. 
Ioan Harambaşa va trimite instituţiilor din oraş o solicitare având 

următorul conţinut: „Prin moartea marelui cântăreţ Traian Grozăvescu, oraşul 
nostru – în special – a pierdut pe unul din acei fii ai săi care i-a făcut fală şi 
renume mondial. Pentru a da o cât mai largă expresiune  sentimentelor de tristă 
încercare ale cetăţenilor oraşului Lugoj, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua 
dispoziţiuni pentru arborarea drapelului de doliu pe edificiul instituţiei de sub 
conducerea Dv., - până la înmormântare.  

L. 18 II 927.“ 

Sâmbătă, 19 februarie 1927, Delegaţia permanentă a Consiliului Comunal 
Lugoj „...luând sub deliberare telegrama primită dela colonia română din Wiena 
privitor la cheltuielile împreunate cu funeraliile tenorului Traian Grozăvescu...“ şi 
„...având în vedere serviciile depuse de raportul în interesul neamului nostru, cum 
şi mândria comunei noastre cu rezultatele meseriei sale, în străinătate Hotărăşte 
ca oraşul să suporte cheltuielile împreunate cu transportarea cadavrului la Lugoj 
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cum şi cheltuielile împreunate cu funeraliile din Lugoj, pentru care scop votează şi 
propune consiliului comunal spre aprobare deschiderea din fondul pentru 
deschidere de credite prevăzut la art. 169 al bugetului pe anul 1926, un credit 
extraordinar în sumă de Lei 150.000.“ Propunerea delegaţiei permanente va fi 
adoptată de către consilieri în aceeaşi zi. 

Consilierii comunali vor fi invitaţi să ia parte la primirea în gara feroviară 
din Lugoj, în data de 21 februarie, ora 16, a rămăşiţelor pământeşti ale marelui 
dispărut.  

Primăria Lugoj va publica un program al funeraliilor, indicând ordinea faţă 
de catafalc, în faţa Teatrului Comunal: ministranţii, fanfara din Caransebeş, 
corporaţiile locale, fanfara din Vrani, corurile locale şi străine (în ordinea fixată de 
maestrul Vidu), preoţimea, purtătorul decoraţiunilor, trăsurile cu coroanele, carul 
mortuar, familia şi rudele tenorului, consiliul comunal Lugoj, delegaţiile străine, 
delegaţiile locale, muzica militară, armata, publicul asistent. Prohodul urma să se 
oficieze în piaţa mică din faţa Bisericii ortodoxe române. Aici, ordinea cuvântărilor 
a fost stabilită după cum urmează: prefectul judeţului, Romulus Boldea, în numele 
Guvernului şi al Banatului; dr. Caius Brediceanu, în numele parlamentarilor 
bănăţeni şi pentru lugojeni; inspectorul M. Sadoveanu, delegatul Ministerului 
Artelor; dr. Avram Imbroane pentru Asociaţia Corurilor şi Fanfarelor din Banat; dr. 
Iosif Willer, deputat, pentru minorităţi. 

După oficierea serviciului divin la cimitirul ortodox, erau desemnaţi să ia 
cuvântul: dr. Tiberiu Brediceanu, în numele Asociaţiei Compozitorilor Români; 
Francisc Balogh, în numele Operei şi colegilor de la Opera din Cluj; dr. Tiberiu 
Seviciu, în numele Cercului Academic Bănăţean, Secţia Cluj şi al studenţimii din 
Cluj, în final urmând a cânta corurile asistente. 

Prin convocatorul din 22 februarie 1927, consilierii comunali lugojeni au 
fost convocaţi de primar pentru a doua zi, miercuri, 23 februarie, la ora 13.30 
„...pentru a lua parte in corpore la înmormântareea tenorului  Grozăvescu“. Cele 
31 de nume de pe listă (din care 30 au semnat pentru a fi luat la cunoştinţă) relevă 
şi componenţa etnică a consiliului local al acelui moment, iar dintr-un alt document 
(datat 18 februarie 1927) se deduce şi calitatea: membri de drept -  1) Constantin 
Liuba, 2) G. Vrabiescu, 3) Ioan Vidu, 4) dr. Aurel Mihăescu,  5) dr. Gh. Fulgeanu,  
6) dr. Zeno Bejan, 7) Ioan Radulovici, 8)  ing. Maxim Kellner, 9) Ioan Maier, 10) 
Iuliu Cristurean, 11) dr. Trifon Laţia, 12)  dr. Aurel Iancu ; membri aleşi – 13) dr. 
Valeriu Branişte, 14) Daniel Nikolits, 15) Ludovic Frünwald, 16) dr. Leopold 
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Sebestyen, 17) dr. Ioan Stoian, 18) dr. Francisc Horger, 19) dr. Fabius Gheleşian, 
20) Ludovic Kokay, 21) dr. Alex. Bireescu, 22) Toma Fernbacher, 23) Ioan Lupu, 
24) Pavel Stan, 25) George Rusalin, 26) Iosif Barbu, 27) Geza Grünhut, 28) Pera 
Pastila, 29) Leonard Junker; membri cooptaţi - 30) dr. Cornelia Blaga, 31) Ana dr. 
Dreislampl. 

Sculptorul vienez Carl Gelles se va oferi printr-o scrisoare către Primăria 
Lugoj, datată 27 februarie, a realiza bustul lui Tr. Grozăvescu. La rândul său, 
instituţia îi va solicita la 4 martie „...un ofert concret, conţinând desenul cu 
dimensiunile şi preţul bustului“, inclusiv pentru un bust turnat în bronz, rămânând 
ca, în funcţie de ofertă, să decidă asupra problemei. 

Pe 2 martie 1927, conducerea Cinematografului „Olympia“ din Lugoj va 
solicita scutirea de taxa de 10% cuvenită oraşului, deoarece în 2 şi 3 martie urma să 
prezinte publicului filmul documentar realizat la Viena, Arad şi Timişoara, precum 
şi la înmormântarea Traian Grozăvescu, la Lugoj, venitul obţinut fiind destinat 
integral pentru Fondul „Grozăvescu“, acesta având ca scop realizarea unui bust al 
marelui artist lugojean. Solicitarea va fi acceptată. 

Direcţiunea Cinematografelor Comunale din Timişoara va propune, la 
rândul său, să difuzeze filmul „Funeraliile tenorului Grozăvescu“ (în documentele 
şi corespodenţa scrisă ori primită de către Primăria Lugoj, pelicula va purta diverse 
denumiri) în sălile sale de cinematograf, timp de cinci zile în luna martie şi alte 
cinci zile în mai şi iunie, la cinematograful de vară, urmând a plăti la casieria 
Primăriei Lugoj, pentru Fondul „Grozăvescu“, suma de 25.000 de lei la primirea 
filmului şi alte 25.000 după rularea acestuia. Preţurile de intrare la reprezentaţiile 
de la ora 21 se majorau cu 5 lei pe durata rulării filmului respectiv. Propunerea a 
fost avizată favorabil de către Delegaţia permanentă a municipiului Timişoara, 
motivând că „...Primăria Timişoara a-şi ţine de datorie a face şi un act de pietate 
faţă de memoria marelui dispărut, fiu al Banatului; în dorinţa de a îngheba cât mai 
urgent fondul scris...“ La 12 martie, directorul Cinematografelor Comunale 
Timişoara va trimite o scrisoare către Primăria Lugoj, anunţând că a trimis prin 
poştă suma de 25.000 de lei pentru film. Fapt confirmat şi de casieria Primăriei 
Lugoj, pe 26 martie. 

La 12 martie 1927, la Lugoj se va emite următorul document: 
„Delegaţia permanentă luând sub deliberare cererea văd. Ernestina 

Grozăvescu (mama artistului, n.n.) privitor la plata cheltuelilor împreunate cu 
transportul cadavrului Grozăvescu dela Wiena la Lugoj, aduce următoarea 
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Închiere 
Pe lângă toate că comuna s-a angajat numai la suportarea cheltuelilor de 

transport, delegaţia permanentă, dorind a ajuta familia în măsură cât mai mare 
Hotărăşte 
Ca comuna să contribuie la cheltuelile împreunate cu funeraliile din 

Wiena şi transportul până la Lugoj, cu suma de 91.337 – rămasă din cuantumul 
votat în sumă de 150.000 – după […]cheltuelilor împreunate cu funeraliile din 
Lugoj. 

Din şedinţa delegaţiei permanente ţinută la 12/III 1927“. 
La 14 martie 1927, primarul va dispune către casieria instituţiei să-i 

plătească mamei lui Traian Grozăvescu suma de 91.337 de lei. 
Cheltuielile de înmormântare vor cuprinde inclusiv plata, de exemplu, 

către cârciumarul Alexandru Crăciun a sumei de 1.150 de lei pentru contravaloarea 
mesei servite membrilor fanfarei din Vrani, invitată la înmormântare. Firma „Lex 
& Co“ va primi, pentru „îndolierea lămpilor publice“ din Lugoj suma de 1.115 lei, 
iar „Friedrich Staffler“ 2.500 de lei pentru coroane. După cele două sume, una de 
38.930 de lei şi alta de 13.770, primite de la Primărie, reiese că firma care s-a 
ocupat de funeraliile de la Lugoj a fost „Mohiló Aladár“. O altă firmă lugojeană, 
„Alexandru Hubal şi Fiii“, va primi pentru materiale „întrebuinţate cu ocaziunea 
înmormântării tenorului Grăzăvescu“ suma de 898 de lei. Nicolae Daminescu va 
primi pentru groapa săpată suma de 300 de lei. 

O altă ofertă de contribuire la Fondul „Grozăvescu“ va pleca din Cluj, la 4 
aprilie 1927, din partea artiştilor de la Teatrul Naţional din Cluj. Aceştia, având 
acceptul directorului lor, Zaharia Bârsan, solicitau scutirea de taxa de 10% pentru 
spectacole, urmând ca 30 % din venitul net de la fiecare din cele 13 spectacole 
pentru Banat să revină fondului. Piesa propusă era „Pescuitorul de umbre“ a lui 
Jean Sarment, vizate fiind localităţile: Arad, Timişoara, Orşova, Lugoj, 
Caransebeş, Făget, Reşiţa, Oraviţa, Bocşa, Anina, Sânnicolau Mare şi Jimbolia. 
Semnatarul scrisorii, Ion Vanciu, artist al Teatrului Naţional din Cluj şi cel care 
urma să şi conducă trupa de artişti din oraşul de pe Someş, era originar din Lugoj. 
El solicia primăriei lugojene să ceară autorizaţiile şi adeverinţele de rigoare pentru 
turneu de la Ministerul Cultelor şi Artelor şi Ministerul Finanţelor. Ceilalţi artişti 
propuşi pentru acest turneu erau: Ion Tâlvan, N. Popescu-Voicu, C. Simionescu, 
Virginia Cronvald şi Mya Mateescu. În scrisoare se mai solicita intervenţia 
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Primăriei Lugoj pe lângă primăriile din localităţile sus-menţionate pentru a găzdui 
fără pretenţii pe cei şase artişti, a se ocupa de afişaj şi publicitate.  

Iată însă că pe 2 mai 1927, societatea în comandită simplă „Ulpia Film“ 
din Timişoara, cu sediul în palatul Camerei de Comerţ şi Industrie, trimite 
Primăriei Lugo o scrisoare cu caracter ultimativ, având următorul conţinut:  

„Conform înţelegerei noastre cu Fraţii Corcea referitor la filmul 
„Grozăvescu“ şi în continuarea cererei noastre care am înaintat-o D-V verbal 
deja în două rânduri, iar cu ocaziunea vizitei Dlui nostru Ţăran la Lugoj Dl 
Primar al Municipiului nu era de vorbit – fiind ocupat în altă direcţiune – fapt 
care din partea noastră îl regretăm foarte mult, dar având Dl Ţăran şi alte 
chestiuni importante şi de rezolvit, nu am putut conveni pentru a aranja plătirea 
sumelor încasate pentru filmul nostru de către D-Voastră, prin prezenta venim 
pentru a treia oară să Vă rugăm să binevoiţi a ne remite imediat toate sumele 
încasate cu acest film, apelând în acelaşi timp la preajusta apreciere a Dlui 
Primar, dacă este admisibil ca noi, cari singuri am spesat sume enorme pentru 
acest film cu caracter naţional să pierdem sume atât de mari din cauza 
necunoştinţei de cauză a fraţilor Corcea şi din cauza reţinerei acestor sume pentru 
noi în mod absolut nejustificat din partea Primăriei Lugoj, sume la cari Primăria 
nu are nici un drept, decât la plusul pe care acest film îl va produce după 
retragerea speselor avansate de noi. Suntem în adestarea acestei remiteri şi Vă 
salutăm Recomandat, cu cel mai profund respect...“ Urmează semnătura „Ţăran“ 
şi ştampila dreptunghiulară a firmei „Ulpia-Film“. În antetul firmei, sub denumire, 
apare specificat că este vorba de „Birou Tehnic Cinegrafic – Locaţiune de Filme“. 

Neprimind răspunsul scontat, respectiv banii pe care-i pretindea pentru 
investiţia sa în realizarea filmului, firma va apela la serviciile avocatului timişorean 
dr. Veterány Viktor. Pe 21 mai 1927, acesta va trimite către primăria lugojeană o 
atenţionare cu privire la necesitatea achitării sumelor încasate din rularea filmului 
„Grozăvescu“, investiţia fiind făcută în baza înţelegerii cu fraţii Corcea. Neplata în 
cinci zile a datoriilor atrăgea după sine demersuri pentru încasarea creanţei pe cale 
judecătorească.  Nici în acest document nu apare însă nicio sumă, cu excepţia 
costului somaţiei, de 250 de lei. Primăria va răspunde avocatului că firma „Ulpia-
Film“ nu are nicio probaţiune faţă de instituţie. 

Primarul va da un răspuns pe 16 iunie 1927, afirmând fără echivoc că în 
casieria primăriei nu a fost vărsată nicio sumă până la acea dată, ca atare 
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recomanda firmei timişorene să se adreseze direct Cinematografului „Olympia“ 
din Lugoj. 

Serviciul pentru cultură şi instruire publică din cadrul Primăriei Arad va 
trimite la  25 mai 1927, către Primăria Lugoj o notă prin care-i semnalează faptul 
că, la solicitarea firmei fraţilor Corcea din Timişoara, s-a intervenit la proprietarul 
cnematografelor arădene „Apolo“ şi „Urania“ să difuzeze la matineu filmul cu 
funeraliile lui Traian Grozăvescu. Fiindcă suma obţinută din vânzarea biletelor, în 
cuantum de 10.000 de lei,  a fost virată către „Ulpia-Film“ din Timişoara, în contul 
Fondului „Grozăvescu“, edilii lugojeni erau solicitaţi să verifice dacă banii au 
ajuns la destinaţie, lucru la care, pe 22 iunie acelaşi an, primarul de Lugoj va 
răspunde negativ. Pe 8 iulie 1927, Lugojul va cere Primăriei Carei să specifice 
suma exactă virată în contul firmei „Ulpia-Film“ pentru filmul funeraliilor lui 
Grozăvescu, pe lângă cei 3.100 deja specificaţi de aceasta într-o corespondenţă 
anterioară, plătiţi către Primăria Lugoj. În răspunsul din 19 iulie, edilii din Carei 
vor preciza că au plătit alţi 2.370 de lei firmei „Ulpia-Film“. 

Pe 28 aprilie 1932, fraţii Corcea trimit primarului de Lugoj o solicitare 
privind plata către ei, din Fondul „Grozăvescu“, a sumei de 16.150 de lei rezultată 
în urma procesului cu Casa „Dorian Film“ din Oradea. 

Potrivit procesului-verbal din 31 august 1927 şi în urma concertului 
susţinut la Lugoj de către Cercul Academic Bănăţean în vederea strângerii de 
fonduri pentru realizarea monumentului Grozăvescu, această organizaţie va depune 
la casieria oraşului suma de 10.000 de lei. 

Pe 17 septembrie 1927, în urma procesului de arbitraj intentat de firma 
„Dorian-Film“ din Oradea împotriva firmei timişorene „Ulpia-Film“ şi a fraţilor 
Corcea, Judecătoria Arbitrală din Oradea decide ca „Ulpia-Film“ şi fraţii Corcea, 
în mod solidar, „...să solvească societăţii pe acţiuni reclamante în termen de 15 
zile şi sub sancţiunea execuţiei 36.000 Lei capital, după aceasta interesele de 12% 
computate dela 15 Iulie 1927, precum şi Lei 4.000 spese procesuale, şi să suporte 
onorariile membrilor judecătoriei de arbitri“. 

La 4 noiembrie 1927, Primăria Lugoj solicită organului financiar din 
subordine să transfere din conturile proprii în contul Fondului „Grozăvescu“ suma 
de 24.750 de lei, sumă primită încă din primăvară de la cinematografele timişorene. 

O scrisoare interesantă prin conţinut ajunge la Primăria Lugoj din partea 
Liceului „Coriolan Brediceanu“ din aceaşi localitate: 

„Domnule Primar, 
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Onorat Consiliu, 
Parlamentarii de sub guvernul generalului A. Averescu Ni-au înaintat un 

act fundaţional, prin care dânşii cu ocaziunea morţii artistului Traian Grozăvescu, 
înfiinţează o fundaţiune care poartă numele artistului, cu scopul de a premia tineri 
bănăţeni, distinşi, cari urmează ştudiile la vreun conservator. 

Fundaţiunea va fi administrată de direcţiunea liceului Coriolan 
Brediceanu. 

S-a colectat între parlamentari suma de 15.000 lei care este prea mică 
(s.n.) pentru a atinge scopul urmărit. 

De aceea, având cunoştinţă că Primăria Oraşului are la dispoziţie o sumă 
de 20.000 Lei, transpusă din Timişoara pentru un scop similar celui sus amintit, Vă 
rugăm să binevoiţi a vărsa această sumă la Fundaţiunea Traian Grozăvescu“. 

Într-o scrisoare cu „caracter particular“, din 18 ianuarie 1928, din partea 
firmei timişorene „P. Corcea Fiii“ (str. Vasile Alecsandri nr. 5), către primarul de 
Lugoj, Nicolae Corcea va sublinia faptul că a intervenit atât pe lângă primăria 
locală, cât şi pe lângă autorităţile din jud. Timiş-Torontal pentru contribuţii la 
Fondul „Grozăvescu“. Şi fiindcă Primăria Timişoara, sub conducerea fostului 
primar dr. Ioan Doboşan, a votat 50.000 de lei, iar Prefectura, sub conducerea 
fostului prefect dr. Anton Bogdan, 100.000 de lei, îi solicita primarului să se 
intereseze de soarta acestor sume, pentru a nu se pierde ordonanţarea. 

Suma de  1.000 de lei, va fi vărsată în contul „Grozăvescu“ în urma 
concertului de la Lipova al tinerilor George Perlus şi Iuliu Farago. Casieria 
Primăriei Lugoj va raporta la 30 ianuarie 1928 că din partea Preturii plasei Lipova 
nu a fost virată până atunci nicio sumă şi va solicita clarificări la Lipova. 

La 16 martie 1928, C. Tarcinius, judecător de cauză la Judecătoria Urbană 
din Timişoara semnează încheierea „în cauza execuţională a creditorului urmărit 
Dorian Film contra debitorului urmărit Ulpia Film Soc. Radu Nic. Corcea pentru 
suma de 36.000 Lei bani capital şi accesorii în baza art. 27 din Leg. LX:1881 
constată din procesul-verbal asupra sechestrului silite ce s-a ordonat prin 
încheierea cu No. 9606/927 a Judecătoriei Urbane din Timişoara că s-a pus 
sechestru pentru suma de... Lei ce se cuvine a fi plătită de către... cum şi imobilele 
ce s-au evaluat la suma de 244.000 Lei.“ 

Primăria municipiului Timişoara va decide la 11 aprilie 1928 plata către 
Fondul „Grozăvescu“ a celei de-a doua tranşe din cei 50.000 de lei aprobaţi, 
respectiv 25.000 de lei. 
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Serviciul de contabilitate al administraţiei financiare a judeţului Timiş-
Torontal va solicita pe 26 aprilie 1928, Primăriei Lugoj, confirmarea primirii a 
sumei de 100.000 de lei pentru Fondul „Grozăvescu“. Ceea ce Lugojul va 
confirma.  

Rezultă, aşadar, că doar de la Timişoara şi Timiş-Torontal s-a primit suma 
de 150.000 de lei. Cum demersul nostru nu are în vedere calcule financiare, ne vom 
rezuma şi în continuare la a consemna diversele aspecte legate de subiectul 
„Grozăvescu“. 

La 28 august 1928, avocatul timişorean dr. Béla Kálmán îi anunţă pe fraţi 
Nicolae şi Radu Corcea că, după ce au plătit deja 16.150 de lei în „causa 
execuţională a firmei Dorian Film S.A. contra firmei Ulpia Film soc. in com. şi 
consorţii“, mai au de plătit un rest de 42.290 de lei. 

La 3 iunie 1931, Fondul „Grozăvescu“ avea în cont suma de 139.835 de 
lei. 

La şedinţa din 3 iunie 1932 a Comisiei interimare a oraşului Lugoj, se va 
discuta cererea fraţilor Corcea de restituire a sumei de 16.150 de lei din Fondul 
„Grozăvescu“. Se au în vedere motivaţiile şi se aprobă suma rezultată din „...spese 
procesuale suportate de către Domnii Nicolae şi Radu Corcea pentru filmul 
înmormântării lui Traian Grozăvescu.“ Cuprinse în documentul încheiat şi semnat 
de către membrii Comisiei  interimare, motivaţiile sintetizează întreaga 
problematică a diferendului, drept pentru care le vom cita integral: 

„... având în vedere că Dnii Nicolae şi Radu Corcea cu ocaziunea 
înmormântării marelui tenor Traian Grozăvescu cu care erau înrudiţi, la invitaţia 
a lor două case de filme, una din Wiena, iar cealaltă din Timişoara de filme, una 
din Wiena, iar cealaltă din Timişoara «Ulpia» au consimţit ca despre 
înmormântarea atât la Wiena cât şi în România să se turneze un film şi din venitul 
valorii filmului să se creeze un fond «Grozăvescu», 

Având în vedere că societatea din Wiena neştiind că şi în România se 
turnează filmul despre înmormântarea lui Grozăvescu a trimis filmul ei societăţii 
Dorian Film din Oradea Mare pentru a-l pune în circulaţie, înainte ca Casa Ulpia 
Film din Timişoara să fi terminat partea a doua a filmului, 

Având în vedere că punerea în circulaţie a părţii prime a filmului înainte 
ca partea doua a filmului să fi fost terminată,  punerea în circulaţie a părţii a doua 
a filmului ar fi devenit iluzorie, şi scopul urmărit nerealizabil, din care motiv Dnii 
Nicolae şi Radu Corcea la propunerea societăţii «Ulpia» din Timişoara au intrat 
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în tratative cu casa Dorian Film din Oradea Mare pentru rescumpărarea părţii 
prime a filmului adică a acelui redactat la Wiena, încheind o convenţie în sensul 
acesta cu Casa «Dorian Film», 

Având în vedere că Dnii Nicolae şi Radu Corcea în baza convenţiei de mai 
sus a fost împrocesuată de către Soc. Dorian Film şi judecaţi de judec. de ocol 
arbitrară din Oradea Mare cu sentinţa No. 9606/1927 la solvirea Capitolului de 
36.000 Lei şi accesorii, 

Având în vedere că fraţii Corcea în baza actelor aflătoare la dosar au 
solvit din banii lor proprii advocatului firmei Dorian Film, Dr. Bela Kalman suma 
de 16.160 Lei din suma totală de 58.440 Lei cheltuieli împreunate cu turnarea 
filmului, 

Având în vedere că în baza actelor aflătoare la dosar venitul realizat din 
rularea filmelor s-a încasat de către Primăria Lugpj, pentru fondul Tr. 
Grozăvescu, 

din aceste motive Comisiunea aduce următoarea 
Încheiere....“ 
Pe 16 noiembrie 1933, firma timişoreană „Dr. Edm. Hortoványi – 

Laborator de filme“ va trimite primarului de Lugoj o ofertă pe care o redăm 
integral:  

„Domnule Primar, 
Am onoare a Vă aduce la cunoştinţa Dv., ca reprezentant al autorităţii 

oraşului natal al vestitului nostru cântăreţ naţional – Traian Grozăvescu -, că 
despre funeraliile naţionale făcute marelui dispărut la Lugoj în 1927 la timpul său 
am turnat un film, pe care l-am copiat din nou, pe o lungime de 735 metri, în 2 
acte, film pe care Vi-l ofer Dv. cu aceia de a fi rulat cu ocazia serbărilor de 
aniversare aranjate în memoria lui Traian Grozăvescu, iar pe urmă să fie depus 
spre păstrare  în archiva sau muzeul oraşului. 

Accentuez, că această ofertă o fac numai din consideraţia că cele două 
copii făcute la timpul său s-au ruinat complet şi s-ar putea întâmpla aceia 
condamnabilă neglijenţă, că acest film care s-a turnat cu atâtea greutăţi şi 
sacrificii, şi care este unica amintire filmată despre marele Traian Grozăvescu, să 
piară pe veci, sau să fie acoperită de vălul uitării. 

Care autoritate – dacă nu Dv – ar fi mai în drept să se îngrijească de 
păstrarea amintirei artistului cântăreţ cu renume european? 
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Sunt mândru că am putut eterniza pentru posteritate un eveniment istoric 
petrecut în faţa ochilor noştri – ca o dovadă incontestabilă despre măreţia lui şi ca 
atare am contribuit şi eu cu o piatră la construirea marei clădiri a istoriei, pentru 
care eu nu pretind decât rambursarea materialului şi a cheltuielilor avute cu 
confecţionarea filmului. 

Vă rog să binevoiţi  a-mi comunica dacă doriţi a răscumpăra acest film de 
valoare istorică şi la caz afirmativ a-mi indica locul şi timpul când voi putea să Vi-
l prezint spre vedere şi totodată a prezenta nota mea despre cheltuielile materiale 
avute cu confecţionarea filmului. 

În aşteptarea hotărârei Dv. Vă rog Domnule Primar să primiţi 
expresiunea distinsei mele stime ce Vă păstrez. 

Timişoara, la 16 Noemvrie 1933“. 
Semnează Edm. Hortoványi, cel care va trimite o nouă depeşă primarului 

de Lugoj la 30 noiembrie 1933, ca şi clarificare la o corespondenţă pe care a 
primit-o, la rândul său, pe 24 noiembrie, de la Lugoj: „Am onoare a Vă comunica, 
că lungimea filmului este de 735 metri şi a cărui cost propriu este de Lei 15 per 
metru, în care cost este cuprins materialul brut, curentul electric şi chemicalele 
întrebuinţate, deci întregul film «Traian Grozăvescu» compus din 2 acte în costul 
propriu face Lei 11.025. 

Pentru a dovedi, că acest preţ este strict costul propriu, îmi permit 
respectuos a Vă atrage atenţiunea Dv. Binevoitoare asupra faptului, că preţul 
curent al unui film lucrat gata este de Lei 80“. 

În şedinţa sa din 4 ianuarie 1934, delegaţia permanentă a consiliului 
comunal Lugoj este de acord să invite ofertantul să ruleze filmul în faţa 
autorităţilor Primăriei. 
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Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă 
 de calibru 

 
 

Gheorghe Falcă, 
Primăria Municipiului Arad 

 
« Omul este preţuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit. 

Mai mult preţuieşte un om smerit, dar harnic, decât unul mândru, dar lipsit 
de pâine. »  

(Pildele lui Solomon, cap. 2 vers. 8-9) 
 

« Încetează să mai pretinzi că lumea îţi datorează ceva. Lumea nu-ţi 
datorează nimic. E aici dinaintea ta. » 

(Mark Twain) 
 

Una dintre problemele de aritmetică pe care Lewis Carroll, scriitorul 
şi matematicianul, maestru al absurdului, dar şi rafinat al bunului simţ, le 
propunea spre delectarea cititorilor săi suna 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 trei 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 cel de faţă. Totuşi, exemplul carrollian 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 
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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 lucrările unui grup de lucru constituit în 
cadrul Ministerului 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 Asociaţiilor Comunelor, Oraşelor, 
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 număra 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) 
• 41 judeţe 

 
Comunele – România fragmentată 
Ocupând, conform legii 351/2001, rangul IV în ierarhia localităţilor 

din România, comunele au un aport de populaţie semnificativ, ţara noastră 
fiind membrul UE cu cel mai mare procent de populaţie rurală, de circa 
44%. Comunele oferă şi alte date extreme, de calibrare defectuoasă, date 
care produc, chiar pentru cele mai mici aşezări, o imagine la scară – dar 
fidelă – a sistemului de administraţie locală a României. 
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Din totalul de 2854 de comune, marea majoritate – 2396 – au o 
populaţie de mai puţin de 5000 de locuitori. O accentuată fragmentare 
administrativă aşadar, care necesită alocarea de resurse umane pe măsură.  

Mai mult, ţinând 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 5000 de locuitori, populaţia 
salarizată, ca parte a populaţiei active, numără între 150 şi 1500 de 
persoane, o mare parte dintre aceştia lucrând în administraţia locală. 

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 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 etc. Totuşi, acest procent de populaţie îndreptăţit să beneficieze 
de servicii de asistenţă socială nu poate fi egal 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 aproximative ale migraţiei recente din zona rurală, 
putem constata 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, pe segmentul 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: 
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vecinătatea, înrudirea, momentele privilegiate ale satului etc. 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 comunităţi 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 
îndeplinierea 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 
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 etc. comerţ, 
prestări de servicii: magazine universale şi magazine specializate, piaţă 
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.  

Constatăm că şi la nivelul oraşelor asistăm la o fragmentare 
accentuată, de vreme ce nu mai puţin de 118 oraşe din totalul de 216 au o 
populaţie de mai puţin de 10000 de locuitori, iar din acestea, 20 au chiar mai 
puţin de 5000 de locuitori. Unele îndeplinesc de abia la limită criteriul 
demografic de clasificare ca oraş, nemaivorbind de criteriile economice, de 
cele privind serviciile publice sau de parametrii de calitate a vieţii.  

Analiza de detaliu relevă aceeaşi tendinţă constatată 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).  
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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 social, fie printr-o calibrare ineficientă 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. 

Concluzia care se impune este aceea că, în cazul oraşelor mici, se 
preia o schemă de personal bugetar existentă în administraţia oraşelor de 
dimensiuni medii şi mari. Astfel, fără o calibrare judiciosă la specificul – 
măcar – demografic al urbei, statul devine, probabil, cel mai important 
angajator în localităţi care, cel puţin teoretic, ar trebui să aibă o pondere 
economică zonală importantă, pentru a merita statutul urban. 
 

Municipiile – autonomia risipei 
Preluat din tradiţia administrativă imperială romană, 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, judeţeană sau cu rol de 
echilibru în reţeaua de localităţi. 

Observăm că, dacă în cele 101 primării municipale lucrează 35 319 
angajaţi, rezultă o medie de 330 de bugetari pentru fiecare primărie. 
Procentul posturilor din educaţie în totalul de posturi ocupate este crescut la 
59,7% faţă de celelalte u.a.t., fapt datorat numărului mai mare de unităţi 
liceale din municipii. 

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 situaţiei municipiilor sub 20000 de locuitori, oferă 
aceeaşi imagine a risipei datorate unei dimensionări inadecvate: dacă 
raportul mediu pentru totalul municipiilor este de un bugetar la 33 de 
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locuitori, pentru municipiile mici acest raport este de un bugetar la 23 de 
locuitori. 
 

Ansamblul u.a.t. - fragmentare accentuată, decalibrare la scară  
Având deja supuse analizei datele privind personalul angajat în 

administraţia locală a comunelor, oraşelor şi municipiilor, putem purcede la 
o expunere şi detaliere a statisticilor privitoare la ansamblul unităţilor 
administrativ teritoriale, verificând astfel tendinţele sesizate în analizele 
anterioare. 

Putem observa că, în cele 3219 u.a.t. pentru care deţineam date în 
noiembrie 2009, existau 701 498 posturi ocupate. Dintre acestea, 17% 
reprezintă angajaţii primăriilor – 121 367, personalul din educaţie 
reprezentând 47% din totalul posturilor – 329 106. 

Angajaţii din serviciile de asistenţă socială îi depăşesc ca număr pe 
cei din primării, deşi primii, repetăm, nu deservesc decât segmentul 
defavorizat al populaţiei, nu ansamblul acesteia. Pentru serviciile culturale 
din cadrul administraţiei locale lucrează nu mai puţin de 25% (32 556) din 
totalul angajaţilor existenţi în primării şi consilii judeţene, ceea ce înseamnă 
cca 800 de lucrători culturali pentru fiecare judeţ din România – o cifră care 
ne poate duce cu gândul la o viaţă culturală deosebit de intensă şi 
interesantă. 

Dacă admitem statistica disponibilă, aceea că România are 21 de 
milioane de locuitori, rezultă că raportul dintre numărul de bugetari angajaţi 
în administraţia locală şi numărul populaţiei este de 33 de angajaţi la mia de 
locuitori. Dacă mergem mai departe şi estimăm populaţia reală la 17 
milioane de locuitori, rezultă că avem în administraţie un angajat la 24 de 
locuitori. 
 

Concluzii preliminare 
România are la ora actuală 3227 de u.a.t., necesitând un număr mare 

– defectuos calibrat – de personal, care impune costuri împovărătoare de 
salarizare. Tendinţa de dimensionare defectuoasă este evidentă în domeniul 
asistenţei sociale, unde există 163000 de angajaţi, fapt datorat în bună 
măsură legislaţiei şi normativelor Ministerului 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 
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personal şi funcţionare, învăţământul neavând faţă de comunitatea locală 
niciun fel de obligaţie. 
 

Analize cantitativ-comparative 
1. Cheltuielile de personal ale primăriilor vs. venituri proprii 
Din datele bugetelor publice reiese că 2361 de comune din totalul de 

2854, 87 de oraşe din totalul de 216 şi 18 municipii din totalul de 101 nu 
reuşesc, din veniturile proprii aduse de taxe şi impozite, să-şi plătească 
angajaţii din primării. Astfel, doar 493 de comune din totalul de 2854, 129 
de oraşe din totalul de 216 şi 83 de municipii reuşesc ca din veniturile 
proprii aduse de taxe şi impozite să-şi plătească angajaţii din primării. 

Astfel, putem observa că nu mai puţin de 76% dintre primăriile din 
România nu reuşesc să-şi plătească angajaţii. Din această cauză, este nevoie 
permanent de un transfer financiar dinspre guvernul central către aceste 
u.a.t., prioritatea evidentă fiind plata salariilor într-o schemă de personal 
disproporţionat calibrată faţă de realităţile demografice şi economice, dar şi 
resursele financiare pentru funcţionarea efectivă a instituţiei primăriei: apă, 
gaz, canalizare, electricitate, consumabile etc. Tot de la bugetul de stat sunt 
transferaţi bani pentru acoperirea cheltuielilor de gospodărire a localităţii 
(iluminat public, salubritate, întreţinerea drumurilor şi a şcolilor, etc.) şi 
pentru investiţii. 

2. România - 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 ceea 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 312 685 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 
populaţie / 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 
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publice, urmărind eficientizarea funcţională, ca şi pe cea a cheltuielilor 
publice. 

Pentru o recalibrare a administraţiei locale 
Revenind la exerciţiul carrollian 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 57 o 
problemă de calibru: administraţia locală în viaţa comunităţii, bugetari şi 
numărul total al populaţiei) de angajaţi. Ca şi în falsa problemă de 
matematică, de fapt o provocare pentru bunul simţ, de o porţiune bine 
delimitată de gard 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, exista o râvnă de-a dreptul inutilă 
a unor comunităţi de a reînfiinţa 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 bandă 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: unităţile 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 localităţilor 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 reformat 
pentru a se ajunge la un număr mai mic de unităţi administrativ-teritoriale, 
cu arii de responsabilitate mai clare.  
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RECENZII 
 
 
Istoricul Dan Demşea la a 70 aniversare, Ediţie îngrijită de dr. Peter Hügel 
şi dr. Felicia Aneta Oarcea (Complexul Muzeal Arad), Editura Gutenberg 
Univers, Arad, 2011, 450 p.  

Istoricul Dan Demşea este caracterizat, 
pe bună dreptate, a fi „exponentul unei 
generaţii de istorici, care şi-a legat 
numele de Arad”. Prezentând istoriei 
contemporane şi viitoare, viaţa şi 
activitatea istoricului Dan Demşea, 
editorii i-au prezentat biografia şi un 
„memoriu de activitate”. Pe lângă viaţă 
personală, care în prezent însumează, 
deja, 72 de ani, cei 38 de ani de activitate 
profesională, în calitate de muzeograf, au 
fost continuaţi cu preocupările, extrem de 
bogate, de cercetător ştiinţific al Istoriei 
arădene. De-a lungul timpului, 
profesionalismul său ştiinţific s-a 
materializat în publicarea unui număr de 
peste 141 de cărţi, cataloage, studii 
ştiinţifice şi articole cu caracter de 

popularizare a istoriei, la care se adaugă peste 110 prezentări de publicaţii şi 
comunicări ştiinţifice, organizarea de expoziţii permanente şi temporare, 
precum şi multiple consultări pentru publicarea de filme şi istorii dedicate 
Marii Uniri. Un scurt, dar considerabil album, prezintă câteva imagini 
concludente ale vieţii personale, colective şi ştiinţifice.  
 În semn de omagiu şi respect, la solicitarea expresă a editorilor, au 
publicat studii, în acest volum, cunoscuţii istorici, muzeografi şi prieteni ai 
D-lui Dan Demşea: Eugen D. Pădurean, Alexandru Berzovan, Vasile 
Mărculeţ, Paul Krizner, Anton E. Dörner, Delia Laura şi Petre Din, Viorel 
Ciubotă, Cristian Graur, Ionela Simona Mircea, Corneliu Pădurean, Felicia 
Aneta Oarcea, Valer Rus, Alin Scridon, Ioan Munteanu, Angela Dumitrecu, 
Mihai Pârvulescu, Iacob Mârza, Gabriela Adina Marco, Radu Ardelean, 
Mircea Baron, Vilker Wollmann, Alexandru Porţeanu, Ioana Nistor, Camil 
Petrescu, Claudiu Călin, Eusebiu Narai, Radu Păiuşan, Vasile I. Popeangă, 
Alexandru Ilie Braica, Horia Truţă şi Rodica Elena Colta. 
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 Pe lângă recomandarea personală a studierii acestui volum omagial, 
din toată inima îi doresc distinsului istoric Dan Demşea, în continuare: 
„Multă Sănătate şi La Mulţi Ani!”(Emil Arbonie).     
 
 
Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea în comitatul Arad (1867-1918), 
Editura Gutenberg Univers Arad, 2012, 544 p., CXXII, album fotografic.  

Continuând frumoasele şi competentele 
preocupări referitoare la istoria arădeană 
din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea şi începutul secolului XX, D-na 
Felicia Aneta Oarcea a adus o nouă 
contribuţie în acest domeniu. Definită, de 
către D-l profesor universitar dr. Ioan 
Munteanu, ca „o cercetătoare competentă 
a trecutului învăţământului din comitatul 
Arad”, D-na Oarcea continuă, într-o 
formă mult mai complexă, preocupările 
istorico-profesionale ale dascălilor 
arădeni, materializate de-a lungul 
timpului, prin studii manuscrise sau date 
publicităţii. Astfel, făcând analiza 
structurii etno-profesionale a populaţiei 
din comitatul Arad, teza de doctorat a D-
nei Oarcea relevă implicaţia acestei 

structuri asupra sistemului arădean de învăţământ (Cap. I); aşezând această 
implicare în cadrul reperelor istorice ale tradiţiei învăţământului local (Cap. 
II); în condiţiile aplicării dispoziţiilor legale referitoare la sistemul şcolar din 
perioada dualismului austro-ungar (Cap. III). În condiţiile realităţilor etno-
profesionale arădeane, şi ale sistemului didactic-legislativ, D-na Oarcea  
reuşeşte aşezarea  întregul sistem de învăţământ arădean (Cap. IV), prin 
conţinutul (Cap. VI) şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ (Cap. V), 
pe podiumul istoriografiei naţionale, urmare a concretizării documente şi a 
prezentării ştiinţifice, a implicării şcolii arădene în viaţa socială, culturală şi 
mişcarea naţional-politică locală şi naţională (Cap. VII). Istoria şcolară 
arădeană, din perioada menţionată, este completată prin publicarea unor 
tabele detaliate cuprinzând situaţii statistice referitoare la şcolile localităţilor 
şi comunităţilor, data înfiinţării lor, numărul şi frecvenţa elevilor, cadrele 
didactice, etc. Un scurt, dar sintetic, album fotografic completează 
documentarul studiului, relevând, prin frumoase imagini, instituţii de 
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învăţământ arădean, colective de cadre didactice şi elevi, grupuri culturale şi 
naţional-politice. Ţinuta grafică a acestui studiu contribuie la relevarea 
conţinutului său documentar-ştiinţific, susţinând recomandările pentru 
utilizarea lui (Arbonie Emil).    
 
 
Virgiliu Bradin, Pârneava – suburbiul românesc al Aradului. Contribuţie 
monografică, vol. I, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura PROMUN, 
Arad, 2013, 552 p.  

 Prima ediţie a acestui studiu 
referitor la Pârneava, vechiul cartier 
românesc al Aradului, editată în anul 
2008, a fost reeditată, în acest an, urmare 
a concentrării volumului mare de 
informaţii şi date documentare, parte 
descoperite între timp, parte publicate în 
celelalte volume referitoare la istoria 
acestui cartier, care ne-au stârnit 
interesul şi admiraţia, de-a lungul 
timpului (vezi Capitolul „Recenzii”, în: 
Administraţie românească arădeană, 
vol. VI, Arad, 2013, p. 545). Domnul 
profesor universitar dr. Corneliu 
Pădurean a făcut o prezentare ştiinţifică, 
dar, în acelaşi timp, frumoasă şi 
sentimentală a prezentei ediţii, astfel 

încât, nouă ne-a rămas numai posibilitatea prezentării conţinutului acestei 
reeditări: Pârneava veche vatră de cultură şi civilizaţie românească (Cap. 
I); Începuturile învăţământului românesc în Transilvania. Şcoli şi învăţători 
din Pârneava până în 1947 (Cap. II); Aspecte ale vieţii culturale şi social-
politice din comunitate (Cap. IV); Alte personalităţi pârnevene (Cap. V) şi 
Pădurea Ceala în viaţa pârnevenilor. Numărul mare al fotografiilor 
publicate întăreşte conţinutul informativ al acestui studiu, referitor la 
implicarea pârnevenilor în istoria socială, culturală, financiară şi politică, cu 
dimensiuni locale, naţionale şi internaţionale. Recomandăm cu căldură 
această contribuţie monografică, revăzută şi adăugită (Emil Arbonie).      
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Krunczi Flavius Ioan, Aspecte privind mişcarea de rezistenţă anticomunistă 
din judeţul Arad, Editura StudIS, Vatra Dornei, 2012.  

Subiectul acestei lucrări prezintă 
un interes deosebit arădenilor, aspect 
concretizat în numărul mare de studii, 
comunicări şi chiar un dicţionar, 
aproape enciclopedic, referitor la 
arădenii care au avut de suportat penal, 
consecinţele totalitarismului socialist 
român. Urmare faptului că, informaţiile 
conţinute în arhivele serviciilor de 
Siguranţă, Securitate şi Justiţie Militară, 
sunt secretizate, în continuare, 
cercetătorii acestui domeniu de istorie 
românească sunt obligaţi să utilizeze, în 
cea mai mare parte, istoria orală. Astfel, 
D-l  Krunczi Flavius Ioan ne prezintă o 
Introducere metodologică în istoria 

orală (Cap. I), apoi ne prezintă informaţii referitoare la Instaurarea 
dictaturii comuniste în România (Cap. II). Urmare a represiunii efectuate de 
instituţiile statului, şi în judeţul Arad a început o Mişcare de rezistenţă 
anticomunistă (Cap. III), pe valea Crişului Alb şi în jurul localităţii Ineu, 
continuată cu Revolta ţărănească anticomunistă, din anul 1949 (Cap. IV). 
Consecinţele rezistenţei şi revoltei anticomuniste s-au materializat în 
pedepse penale, aplicate celor descoperiţi şi reţinuţi în urma unor astfel de 
acţiuni, şi prezentate în Capitolul V al acestei lucrări. Izvoarele arhivistice 
utilizate de autor sunt puţine, deocamdată, dar cele edite fiind mai 
consistente, aspectul ne îndreptăţeşte să credem că, de fapt, această lucrare 
este mai mult un plan minuţios detaliat al unui viitor studiu, aflat, acum, în 
perioada de pregătire documentară, inclusiv cu mărturii şi interviuri ale  
participanţilor la acele evenimente şi ale urmaşilor acestora (Emil Arbonie).      
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Rodica Colta, Doru Sinaci, Secusigiu. Monografia, Editura Tiparniţa, Arad, 
2013, 440 p. 
 Continuând activităţile de cercetare şi materializare a rezultatelor 
obţinute, cunoscuţii monografişti arădeni D-na Elena Rodica Colta şi D-l 
Doru Sinaci, au reuşit, la solicitarea „fiilor satului”, publicarea unui 
complex studiu monografic al localităţii Secusigiu.  

 Acest volum conţine informaţii 
despre cadrul natural (Cap. I), istoria 
(Cap. II), organizarea teritorială, 
administraţia locală şi instituţiile săteşti 
(Cap. III), populaţia (Cap. IV), vieţile 
economice (Cap. V), culturale 
tradiţionale (Cap. VI) şi spirituală (Cap. 
VII), şcolare (Cap. VIII), cultural-
artistice şi sportive (Cap. IX), fii satului 
(Cap. X), precum şi unele interpretări ale 
activităţii prezente şi speranţe pentru 
viitorul acestei localităţi. Imaginile 
fotografice diversifică conţinutul extrem 
de complex al acestui studiu monografic, 
cu un conţinut original şi inedit. 
 Prin urmare, datorită conţinutului 
său, acest volum monografic a devenit 

recomandabil iubitorilor de istorie arădeano-bănăţeană (Emil Arbonie).  
 
 
Profesioniştii noştri: Corneliu-Mihail Lungu, arhivist, istoric, profesor la 70 
de ani, Ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 20013, 921 p. 
 Lansarea acestui volum s-a realizat în cadrul Sesiunii Naţionale de 
Comunicări Ştiinţifice, organizate la Izvorul Mureşului, în perioada 7-9 
noiembrie 2013, de către Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei şi 
Centrul Ecleziastic de Documentere „Mitropolit Nicolae Colan”, împreună 
cu alte ănstituţii culturale şi muzee din zina Covasna-Harghita. Acesta a fost 
cel de al 10 volum din colecţia „Profesioniştii noştri”.  
 Discipol al savantului Aurelian Sacerdoţeanu, D-l Corneliu-Mihail 
Lungu, fost director general al Arhivelor Naţionale ale României, este 
considerat de către editori ca având o contribuţie importantă „la menţinerea 
rolului firesc al Arhivelor Naţionale de păstrare, conservare, gestionare şi 
punere în valoare a Fondului Arhivistic Naţional într-o perioadă dificilă, 
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cunoscută pentru numeroasele sale provocări şi intenţii destabilizatoare la 
adresa acestei atât de importante instituţii pentru memoria colectivă a 
poporului român şi pentru prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti”.  
 Înalt Prea Sfinţitul Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi 
Harghitei, îl consideră un „Condei care a trecut Carpaţii”.  
 Alături de Î.P.S.S. Ioan Selejean şi cei doi editori, „Gânduri pentru 
un Om” au  publicat academicianul Dan Berindei, alături de cadrele 
didactice universitare şi preuniversitare, istoricii, cercetători şi arhiviştii 

Dumitru Androne, Vasile Arimia, Florin 
Bengean, Liviu Boar, Ioana Burlacu, 
Mihaela Chelaru, Ana (Tina) Chiriac, 
Radu Ciuceanu, Ana-felicia Diaconu, 
Florin Gh. Gheţău, Ion Giurcă, Ana 
Grama, Ioana Grigorie, Elisabeta Marin, 
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Nicolae 
Mocioiu, Gernot Nussbächer, Nicolae 
Noica, Florea Oprea, Alexandru Oşca, 
Dan Ovidiu Pintilie, Ioan V. Popovici, 
Tudor Răţoi, Constanţa Tănase, Alexiu 
Tatu, Cristina Ţineghe, Ilie Vulpe, 
Alexandra Dana Zecheru. 
 Pe lângă publicarea materialelor 
documentare referitoare la activitatea 
profesională şi ştiinţifică a D-lui 
Corneliu-Mihail Luhgu, în acest volum 
s-au publicat studii şi articole de Istorie 

şi Arhivistică, de către Vlad Curbeacov, Vilică Muntean, Dorel Man, 
Constantin Cheramidoglu, Vasile Lechinţan, Ligia-Maria Fodor, Gelu 
Neamţu, Claudia-Vasile Tutula, Florin Bengean, Ioan Bolovan, Marius 
Eppel, Vladimir Mătuşan, Marcel Dumitru Ciucă, Anton Coşa, Vasile 
Dobrescu, Nicolae Bocşan, Raluca Ilioni, Virgil Coman, Ion Zarzără, 
Constantin Brătescu, Iulia Cheşcă, Nicolae Mocioiu, Ionela Niţu, Ana 
Dobreanu, Valentin-Ioan Fuşcan, Ion Agrigoroaiei, Florin Gh. Gheţău, 
Milandolina beatrice Dobozi, Petre Ţurlea, Alin Spânu, Dan Ovidiu Pintilie, 
Stelian Gomboş, Ioana Burlacu, Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Ioana 
Grigorie, Pârvan Dobrin, Filofteia Rânziş, Traian Tr. Cepoiu, Constantin 
Burac, Virgiliu Z. Teodorescu, Ileana-Maria Ratcu, Ion Giurcă, Elisabeta 
Marin, Ioan Scurtu, Ioan Lăcătuşu, Tudor Răţoi, leonard Bibea  şi Cristina 
Bulfan. 
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 Volumul se încheie cu ilustraţii referitoare la activitatea profesional-
ştiinţifică a D-lui Lungu, materializate prin memoria fotografiilor, diverse 
diplome, volumele publicate şi autografe ale multor personalităţi istorice, 
cunoscute în calitatea de autori de cărţi.  
 Pe lângă valoarea istorico-documentară a acestui volum, pentru care 
mulţumesc editorilor şi D-lui Eugeniu Criste, directorul Serviciului Judeţean 
Arad al Arhivelor Naţionale, care a participat la această sesiune, simt nevoia 
să aduc, şi eu, mulţumiri publice D-lui Corneliu-Mihail Lungu, pentru 
valoarea studiului „Relaţiile româno - austro-ungare”, Editura SILEX, 
Bucureşti, 2002, care m-a sprijinit în procesul de înţelegere a acestor 
realităţi (Emil Arbonie).     
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SUMMA SUMMARUM 
Studiile şi comunicările de istorie – etnologie, publicate în 

volumele „90 de ani de administraţie românească în Arad” şi 
„Administraţie românească arădeană”, vol. I-VII, Doru 

Sinaci, Emil Arbonie (coord.),  
„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2010-2013 

 
 

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 1940-
septembrie 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. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului 
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15; 
10. Baiski, Duşan, Lugojul în vârtejul istoriei. Funeraliile lui Traian 
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619; 
11. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul 
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304; 
12. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două 
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248; 
13. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I, 
pp. 7-20; 
14. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp. 
7-21; 
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15. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178; 
16. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940). 
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393; 
17. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război 
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336; 
18. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI, 
pp. 135-150;   
19. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII, 
pp. 408-432; 
20. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa 
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77; 
21. Idem, Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească, 
în: vol. II, pp. 32-76; 
22. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), , în: vol. IV, pp. 
122-197; 
23. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în: 
vol. VI, pp. 314-322; 
24. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul banatului Montan 
medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45; 
25. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi 
statul dualist, , în: vol. IV, pp. 198-206; 
26. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc 
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236; 
27. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul 
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270; 
28. Idem, Contribuţia întrunurilor social-politice şi culturale desfăşurate la 
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp. 
133-153; 
29. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din 
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154; 
30. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru 
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315; 
31. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne din 
România, în: vol. V, pp. 158-168; 
32. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană, 
în: vol. VI, pp. 159-181;   
33. 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; 
34. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între 
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102; 
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35. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp. 
56-82; 
36. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III, 
pp. 19-26; 
37. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22; 
38. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55; 
39. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16; 
40. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul 
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33; 
41. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III, 
pp. 336-349;  
42. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea, 
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;  
43. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o 
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp. 
325-332; 
44. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa 
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în: 
vol. II, pp. 170-178;  
45. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de 
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70; 
46. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a 
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493; 
47. Idem, Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603; 
48. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de 
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358; 
49. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). 
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;  
50. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în: 
vol. V, pp. 438- 443; 
51. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din 
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;  
52. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I, 
pp. 38-41; 
53. Idem, Date genealogice şi istorico-documentare referitoare la familia 
învăţătorului şi preotului Ioan Silviu Tomuţa din Lupeşti – Arad (1889-
1971), în: vol. II, pp. 112-132; 
54. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni 
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81; 
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55. 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; 
56. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea 
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp. 
83-109; 
57. 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; 
58. Idem, Activitatea de pregătire a turneului trupei Victor Antonescu de 
către fruntaţii români din Arad în vara şi toamna anului 1913 în mărturia 
unui ziarist de la „Lupta”, în: vol. VII, pp. 277-281; 
59. Idem, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele sibiena: 
dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276; 
60. Diaconu, Maria Aurelia, Aventura călătoriei în Oltenia în epoca 
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82; 
61. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;  
62. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş  precursor al Marii Uniri, în: vol. VII, 
pp. 307-331; 
63. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în 
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene 
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60; 
64. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea 
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III, 
pp. 220-232; 
65. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna 
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254; 
66. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate 
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452; 
67. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi 
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 22-
31;  
68. Grec, Marius, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol. III, pp. 
7-18; 
69. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi 
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28; 
70. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării, 
în: vol. V, pp. 11-17;  
71. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în: 
vol. VI, pp. 471-487; 
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72. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia, în: 
vol. VII, pp. 11-14; 
73. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învîţământ în limba germană în 
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;  
74. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în volumul VI, 
pp. 494-522; 
75. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556; 
76. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi 
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151-
158; 
77. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi 
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481; 
78. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul 
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;  
79. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului 
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249-
264; 
80. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I, 
pp. 271-286; 
81. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285-
298:  
82. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de Tiberiu 
Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198; 
83. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană 
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293-
303; 
84. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană 
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp. 
280-288;  
85. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul 
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396-
313; 
86. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul 
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29; 
87. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima jumătate 
a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;  
88. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua jumătate 
a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41; 
89. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul 
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20; 
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90. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol. 
V, pp. 337-347; 
91. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI, pp. 
17-23. 
92. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau 
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;   
93. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din 
Arad, în: vol. V, pp. 146-157; 
94. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de 
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239; 
95. 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; 
96. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în: 
vol. VI, pp. 329-353; 
97. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la 
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242; 
98. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la 
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101; 
99. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp. 316-
325; 
100. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122; 
101. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99; 
102, Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288; 
103. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii 
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122; 
104. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol. 
III, pp. 155-164; 
105. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea 
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246; 
106. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, , 
în: vol. VII, pp. 258-263; 
107. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi 
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;  
108. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu – 
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, vol. IV, pp. 340-352; 
109. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în: 
ibidem, pp. 353-361; 
110. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării 
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260; 
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111. Idem, Aspecte privind istoriografia reformei agrare din 1921 din 
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;  
112. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul 
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297; 
113. Moraru, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea 
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103; 
114. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol. 
I, pp. 99-120; 
115. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc, 
în: vol. VI, pp. 488-493; 
116. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607; 
117. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din 
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;  
118. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz, 
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91; 
119. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad 
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214; 
120. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul 
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219; 
121. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849 
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;  
122. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O 
schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-360;  
123. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: vol. VI, pp. 
523-526; 
124. Idem, O stemă a Petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, 
pp. 60-65; 
125. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad 
(1886), în: ibidem, pp. 209-215; 
126. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în: 
ibidem, pp. 66-72;  
127. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp. 
332-336;  
128. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul 
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în: 
vol. VI, pp. 466-470; 
129. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf. 
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122; 
130. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în 
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54; 
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131. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economico-
financiare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111; 
132. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa 
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520; 
133. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea 
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349; 
134. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul 
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90 
de ani...”, pp. 288-305; 
135. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în: 
vol. I, pp. 340-357; 
136. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul 
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383; 
137. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011, 
în: vol. III, pp. 359-394; 
138. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV, 
pp. 459-489; 
139. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în 
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;  
140. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia 
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42; 
141. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia 
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292; 
142. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii 
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;  
143. 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;  
144. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului 
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345; 
145. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român 
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215; 
146. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii 
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187; 
147. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale 
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol. 
III, pp. 233-280; 
148. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în 
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504; 
149. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al 
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166; 
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150. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii 
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134; 
151. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor 
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219; 
152. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105; 
153. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp. 
332-336;    
154. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între 
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68: 
155. 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; 
156. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi 
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 83-
93; 
157. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293; 
158. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în 
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109; 
159. 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; 
160. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor 
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I, 
pp. 69-98: 
161. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II, 
pp. 163-169; 
162. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116; 
163. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV, 
pp. 29-39; 
164. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale, 
în: vol. V, pp. 183-205; 
165. Idem, Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad. 
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272; 
166. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni prnzti 
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII, 
pp. 115-181; 
167. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie, Iugonostalgia într-un context atipic: 
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437; 
168. Spânu, Alin, Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în 
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420; 
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169. Idem, Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă 
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286; 
170. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot 
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306;  
171. Sranko, Iuliana, Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene 
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25;  
172. Stan, I. Constantin, Pactul de neagresiune electorală Iuliu Maniu - 
Corneliu Zelea Codreanu – Gheorghe Brătianu (25 noiembrie 1937) şi 
consecinţele lui, în: „90 de ani...”, pp. 265-287:  
173. Idem, Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în 
conştiinţa contemporanilor, în: vol. III, pp. 179-189;  
174. Stoica, Mario (coautor), 286 de ani de învîţământ în limba germană în 
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;  
175. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI, 
pp. 494-522; 
176. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556; 
177. Sturza, Iuliu-Cezar (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. 
Monumentul „Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 
295-304; 
178. Szemkovics, Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii 
Judeţului Gorj(1862-1926), în: vol. VI, pp. 118-134;  
179. Idem, Blazoane individualizând familii nobile române din comitatul 
Arad (1634-1825), , în: vol. VII, pp. 42-59; 
180. Şimăndan, Emil, Revoluţia din Decembrie 1989 de la Arad, în: vol. II, 
pp. 299-352; 
181. Idem (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna poporului” 
şi „Tribuna”,în: vol. IV, pp. 240-254; 
182. Idem, Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român, în: 
vol. V, pp. 348-352; 
183. Idem, Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei, 
în: vol. VII, pp. 557-560; 
184. Şinca, Florin, Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de 
Primul Război Mondial, în: vol. VI,  pp. 273-280; 
185. Tămaş, Oana Mihaela (coautor), Începuturile turismului montan în 
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene 
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60; 
186. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea 
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III, 
pp. 220-232;  
187. Idem, Consumul şi producţia de băuturile distilate în România la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 196-227; 
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188.  Idem, Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice, 
în: vol. VII, pp.  
189. Tomoni, Dumitru, Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare, 
în: vol. VI, pp. 182-188; 
190. Traia, Ioan, Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor 
istorice din Banat, vol. IV, pp. 394- 409; 
191. Idem, Satul Petroman – etnografie locală, în: vol. V, pp. 391-420; 
192. Idem, Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia, 
în: vol. VI, pp. 287-305;  
193. Idem, Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean, , în: vol. 
VII, pp. 505-512; 
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