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CUVÂNT ÎNAINTE
C.i'earea tn urmă cu un veac a Muzeului de istorie din Arad a reprezentat unul
dintre cele mai reuşite acte culturale ale arădenilor. Prezentând în sălile de
expoziţie dezvoltarea societăţii umane din cele mai vechi ti~puri şi până în
perioada contemporană, Muzeul nostru încearcă să integreze frământata viaţă
omenească de pe meleagurile arădene în ansamblul procesului istoric desfăşurat pe
tot cuprinsul patriei.
Colecţiile speciale şi fondurile documentare adunate, conservate şi valorificate
în decursul celor 100 de ani, răspund necesităţilor de ordin ştiinţific şi educativ.
Anuarul •Ziridava• s-a dorit întotdeauna o contribuţie a muncii şi activităţii de
cercetare a specialiştilor din muzeu, cât şi a unui însemnat număr de specialişti
locali sau din ţară, dar legaţi de istoria arădeană. După o întrerupere de câţiva ani
apare acum numărul XVIII al revistei noastre. Acest număr încearcă să prezinte
toate epocile istorice, de la preistorie şi până în secolul nostru. Sunt aduse în faţa
specialiştilor şi a publicului larg studii privind civili7.aţia dacică şi romană, studii
privind evul mediu timpuriu şi dezvoltat şi, mai ales, frământările a_rădenilor şi
rontribuţia lor tn lupta pentru dreptate socială şi naţională. ln acest sens sunt
demne de amintit momentele Memorandumului şi contribuţia Aradului la
organi7.area şi pregătirea măreţului act de la 1 Decembrie 1918 - reali7.area
României Mari.
lată de ce ne simţim datori ca la 100 de ani de Muzeu arădean şi la 75 de ani de
la Unirea Transilvaniei cu România să dedicăm volumul de faţă acestor evenimente.
prof. O. Pascu Hureian
DIRECTOR
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PRELUCRAREA DATELOR ARHEOLOGICE DE LA PIATRA
ILISOVII
CU AJUTORUL CALCULATORULUI*
•
ZOIA KALMAR-MAXIM
Piatra llişovii este un vârf stâncos la altitudinea de 1.196 m în masivul.
Cerna Vâr, la nord d6 Băile Herculane. La poalele crestelor se află o terasă
orientatăspresud-sud-est,apăratădevânturiledinsprenord-vestdestânci. Terasa
are o înclinaţie moderată, mărginită de stânci şi râpe. Accesul se poate face din
partea de est, nord şi sud, pe pante uşor abrupte. Surse de apă sunt la 200 de metri
spre sud şi la 500 m spre nord. Vizibilitatea este perfectă atât spre valea Belareca, ·
cât şi spre vest şi nord-vest până departe la Mehadia şi Domaşnea. Vânturile
dominante sunt din sectorul nordic. Staţiunea arheologică a fost semnalată de D.
Berciu ca fiind preistorică, efectuându-se apoi în 1982 o cercetare de suprafaţă de
Gh. Lai.arovici şi A Zerwesch. În 1982 s-au făcut primele săpături pe terasa care
are o întindere de circa 0,5 ha. 1 Cercetările au continuat în anii următori. Se
preconizează secţionarea terasei pe lungime pentru verificarea stratigrafiei şi a
densităţii de locuire. în acest scop s-a trasat o secţiune de 30 x 2 m, anual s-au săpat
câte 5 carouri de 2 m. Au fost semnalate circa 7 - 8 niveluri de locuire marcate prin
vetre de foc, niveluri de calcare cu foarte multă ceramică şi locuinţa de suprafaţă.
Date fiind condiţiile deosebite de cercetare arheologică la asemenea
altitudine (singura din ţară) a fost nevoie de folosirea unui sistem adecvat de
prelucrare a datelor culese. Stratul de cultură depăşind 1 m, existenţa mai multor
niveluri de locuire şi cantitatea mare de ceramică (în anul 1985 - 6.072 piese, iar în
1896 : 6.278 piese), limitarea membrilor echipei şi greutăţile de transport şi
aprovizionare ne-au determinat ca în perioada afectată cercetării să epuizăm
suprafaţa deschisă, să prelucrăm şi să inventariem întregul material obţinut.
Echipele de cercetare nu au depăşit numărul de 10 membri care în decurs de două
săptămâni au săpat, spălat, prelucrat şi inventariat întreg materialul. De asemenea,
tot materialul a fost desenat şi fotografiat, după care datele culese au fost prelucrate
cu ajutorul calculatorului (analii.a sintactică a ornamentelor din cultura Coţofeni
a durat 112 secunde, iar statistica pentru categoriile ceramice doar 60 de secunde).
Sistemul de prelucrare2este format din fişe chestionar pentru staţiune (fig.
1) şi pentru categorii de obiecte (tip B, C, D, E; fişa tip B -fig. 2), care se completează ·
cu ajutorul unor cataloage de coduri pe culturi (fig. 3-4,coduri pentru ornamente).
Fişa de staţiune (fig. 1) prezintă situl arheologic şi ambientul din toate punctele d~
vedere: geografic, geo-morfologic, istoric, topografic şi cuprinde date rezultate şi
din analizele pedologice, paleozoologice, paleobotanice, arheo-magnetice etc.,
având toate datele necesare pentru o cercetare amănunţită a staţiunii, cercetare
careva da rezultate deosebit de interesante dacă vor fi prelucrate în acest sistem cât
11
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mai multe staţiuni.
Fişa pentru ceramică (fig. 2) cuprinde date privindcondiţiilededescoperire,
datare, factură, formă, ornament, părţi păstrate, funcţionalitatea, dimensiuni şi
numnăr de inventar. Bibliografia este întocmită pe staţiuni şi pentru obiecte.
Fişele chestionar pentru culegerea datelor primare constituie BAZA DE
DATE şi se utilizează în cercetarea statistico-matematică şi evidenţă. Sistemul de
prelucrare a datelor arheologice va cuprinde şi BANCA DE CUNOSTINŢE care
va fi o înmagazinare a sintezelor şi opiniilor specialiştilor şi care se va utiliz.a pentru
definirea cât mai corectă a unor culturi şi epoci, precum şi în diagnoi.a istorică.
Pentru BAZA DE DATE s-au făcut programe de sortlri şi calcule
procentuale, alcătuiri de matrici şi elaborări de dendograme, analiză' factorială şi
alte analize statistico-matematice.
De la Piatra Ilişovii s-au prelucrat statistic categoriile C.?ramice pe niveluri
(fig. 5 - 6) constatându-se o perioadă de evoluţie corespunzătoare sfârşitului fazei
a II-a a culturii Coţofeni şi începuul locuirii de aici, urmată apoi de o perioadă de
stagnare, după care se observă un nou impuls corespunzător adâncimii de 0,45 m
şi fazei a III-a a aceleiaşi culturi. Un program de prelucrare statistică a materialului
ceramic a fost prevăzut cu instrucţiuni de diagnosticare pe bai.a analizei detaliate
a rezulta.telor statistice coroborate cu observaţiile arheologice din teren. Acelaşi .
diagnostic a fost pus şi în urma analizei frecvenţei şi tipurilor de ornamente pe
adâncimi (pi. 11/B). Un alt program a fost realii.al pentru construirea de matrici
privind frecvenţa ornamentelor, operaţie premergătoare obţinerii diagramei de
corelaţie. De asemenea, s-a elaborat un studiu de fundamentare matematică a
calculului probabilităţilor care urmează să fie utilii.al pentru datele arheologice.
Facilităţileoferitedecalculatorsuntmultiple.Dateleînmagazinateodată

pot fi apelate de câte ori şi sub ce formă doreşte specialistul să-i fie editate sau
prelucr~te, pe bai.a unor programe şi instrucţiuni indiferent de limbajul folosit. Se
pot face diferite listări în clar pe bai.a tei.aurului de termeni se pot extrage fişele
analiticedeevidenţA,registruldeinventar,listadeevalu4ri,cataloguldescoperirilor,

cataloage pe forme de vase, pe ornamente sau pe alte obiecte, pe culturi sau pe
staţiuni.
.
·
Îmbogăţirea sistemului de prelucrare şi lărgire a ariei de folosire a acestor
fişe-chestionar ar duce la cunoaşterea cât mai corectă a situaţiei arheologice din
diferite zone, pe epoci şi culturi. Prelucrarea automată a datelor de la Piatra llişovii
a fost un experiment repetat şi în alte staţiuni ca: Parţa, lclod, Baciu, TureniSănduleşti, Cluj-Stăviiar, Valea Caldă etc., pentru diferite culturi şi epoci, sistemul
necesitând doar întocmirea unor cataloage de coduri pentru forme şi ornamente
pentru fiecare cultură în parte.
Staţiunea de la Piatra Ilişovii are un caracter sezonier (pentru sezonul
cald),cândîntreagacomunitatevinelamunteundeseocupădecreştereaanimalelor,
vânătoare,

cules, agricultură pe terasele mai joase din apropiere şi cu metalurgia

12
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cuprului (s-au descoperit trei strlpungltoare, un ac, un tliş de la un topor plat şi
bobiţe de cupru- resturi de prelucrare). Din cauza acestor activitlţi intense, stratul
de culturi este gros şi cuprinde un bogat şi frumos maJerial arheologic.
NOTE

• Comunicare la Arad, mai 1986,
1. Oh. Lazarovici - Z. Kal.mar, fn Analele llanalllllll, 1987, 11118.
2. Z. Katmar; comunicare, Simpmioa de informatici, 1986: Idem, fn Seaiu11e ttiinţific:i, a
Laboratorului interdiKiplinar din Ouj-Napoca, dec. 1986.

LISTA FIG.URILOR ŞI PLANŞELOR
Fig. 1 - Fişe- chestionar pentru staţiune
Fig._2 - Fişe - chestionar pentru codificarea obiectelor din ceramici
Fig. 3 - Catalogul ornamentelor culturii C.oţofeni
Fig. 4 - Catalogul ornamentelor culturii C.oţofeni
Fig. S - Situaţia statistici a categoriilor ceramice pe adâncimi reali.z.atl de
calculator
Fig. 6 - Graficele evoluţiei categoriilor ceramice pe adâncimi
PI. I- Piatra Ilişovii. 1. Vedere generali. 2.Vedere spre Valea Belareca. 3.
Prim plan terasa 2, tn planul doi - Belareca şi Munţii Cemei
PI. II - A Listingul unui set de fişe codificate de tip B.
B. Listing privind frecvenţa tipurilor de ornamente pe adâncimi
DIE VERARBEITUNG DER ARCHAOLOGISCHEN DATEN VON PIATRA
ILIŞOVII MIT HILFE DES COMPlffERS

(Zusammenfassung)
Piatra Ilişovii ist eine felsige Spitze in einer Hohe von 1196 m im Cerna - ·
Vâr - Massiv, nordlich von Băile Herculane. Am Fusse der Gipfel befindet sich eine
nach sild-sildost gerichtete Terrasse, die vor den Winden aus nordwestlicher
Richtung geschiltzt ist und in der Niihe eine Wasserquelle hat. Die Zone war von
den Tragem der C.oţofenikultur und in der Hallstattepoche bewohnt.
Trotz der ungewohnlichen Bedingungen der archiiologischen Erforschung
in so einer Hohe und vor aliem der Menge des entdeckten Materials (im Jahre 1985
- 6.072 Keramikfragmente, im Jahre 1986 - 6.278 Keramikfragmente, zu denen
noch lithische und Metallgegenstande hinzukommen) gelang es uns, das ganze
Material an Ort und Stelle wăhrend der Ausgrabungen zu kodifizieren, zwecks der
Verarbeitung der Daten mit Hilfe des C.omputers. Man verwendete dabei ein
13
https://biblioteca-digitala.ro

System von Fragezetteln, die mit allen Daten, die die Gegenstinde liefenen,
ausgefullt wurden, zwecks Schaffung einer chronologis~hen Datenbank, die auch
·
unselektiene Daten enthalten solie.
Das System der automatischen Verarbeitungder Da ten aus der Archăologie
umfasst zwei Teile: a. die DATENBANK, in die man die primaren Informationen
einspeichen, die.man durch die Entdeckung und Untersuchung der Gegenstănde,
der. Station und deren Umgebung erhalt; b. die KENNTNISBANK, die die
Synthesen und Meinungen der Fachleute enthalten wird, die notig sind, um die
Kulturen, die Epochen moglichst genau zu definieren und eine historische Diagnose zu stellen.
Die Datenbank verwendet man in der statistisch-mathematischen
Forschung, die der Archiiologe in der Phase der Untersuchung und dano in der
Phase der geschichtlichen Synthese sehr notig hat. Fiir Piatra llişovii nahm man
statistische Untersuchungen je nach keramischen Kategorien und Ornamenttypen
vor, stellte einige Entwicklungs - und Stagnationsperioden im Rahmen der
Coţofenibewohnungen von dieser Terrasse fest. Die Bewohnungen beginnen
ungef"âhr am Ende der Phase II und werden in der Phase III fortgesetzt. Die
Siedlung ist wahrend der warmen Saison bewohnt, wobei die hiesige Bevolkerung
sich mit der Viehzucht, der Jagd, dem Sammeln und vielleicht auch mit der
Metallurgie des Kupfers (3 Ahlen, 1 Nadei, 1 Beilklinge und Kupferkiigelchen)
beschaftigte und auf den umliegenden Terrassen l.andwirtschaft betrieb.
Die archiiologischen Materialien von Piatra llişovii wurden kodifizien
verarbeitet, auf einige Kataloge, je nach Kersmikkategorien, Formen, Ornamente
in der Art und Weise wie die Informationen auf dem Band gespeichen sind. Die
statistischen Operationen, die Auswahl und die Berechnungen werden auf diese
Art und Weise gemacht, wahrend die Entschliisselungen automatisch auf Wunsch
der FachJeute erfolgen.
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NOI DESCOPERIRI HALLSTATTIENE PE TERITORIUL
JUDEŢULUIARAD

EUGEN D. PĂDUREANU
Cu ocazia cercetărilor perieghetice pe care le-am efectuat în judeţul Arad,
alături de materiale aparţinând şi altor epoci şi perioade istorice 1 am descoperit şi

salvat materiale arheologice - ceramică tn special - aparţinând primei epoci a
fierului. Aceste materiale, nu prea numeroase şi descoperite în condiţii stratigrafice
neclare completeaza însă repertoriul arheologic al judeţului, aruncând o lumină
favorabilă asupra unor perioade istorice sau zone mai puţin cunoscute şi cercetate
arheologic.
Prezint în ordine alfabetică localităţile de unde provin aceste descoperiri 2•
1. ARAD (municipiu)
Piaţa

Avram Iancu
1980 cu ocazia tngropării unor conducte lângă monunien'tul
eroilor, au fost vehiculate la suprafaţă fragmente ceramice, chirpici şi cărbuni.
Stratul de cultura se găsea la -2,5 m şi era clar sesizabil prin dunga de chirpici.
Fragmentele ceramice salvate au aparţinut unui vas-urna cu gât tropetiform (PI. I/
4; 5) şi a unui castron cu buza invazată (Pl.1/3). Pasta utilizată este bine frământată
şi conţine mâl cu un infim procentaj de nisip fin. Arderea este buna, în spărtură sunt
negre-cenuşii, la interior şi exterior au awt slip brun bine lustruit pi~rdut acum.
Ornamentele cunoscute sunt: grupuri de şapte caneluri care alcătuiesc probabil
ghirţande. Baza castronului este ornamentată cu faţetări oblice.
a.

în anul

b. Cartier Grădişte - Str. Voievod Moga
În anul 1978, cu ocazia îngropării unor conducte alături de un bogat
material neolitic (cultura Criş III B) şi de epocă romana şi postromana, au apărut
fragmente ceramice de factură hallstattiana. Cu excepţia unui singur fragment
ornamentat cu un brâu crestat oblic (PI. 111/3) celelalte nu sunt ornamentate şi nici
forme nu se pot reconstitui. Pasta conţine mult nisip, iar culoarea este bruna
cărămizie.

c. Hotel Parc.
De la fundaţia hotelului Parc, aflat pe malul Mureşului, provin fragmente
ceramice de culoare neagră la exterior, cărămizie la interior, bine arse. Pasta nu
conţine nisip. Un fragment ceramic aparţinând probabil unei urne, este decorat cu
caneluri în ghirlanda (PI. IV/3).
21
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d. Uzina de Api

La circa 300 de metri est de noua uzină de apă, de pe suprafaţa unui tel1
eneolitic (cultura Tisza-Polgar) au fost adunate (1989) fragmente ceramice de
culoare neagră la exterior, avand luciul metalic şi brune la interior. Pasta conţine
nisip şi chiar pietricele. Formele cunoscute sunt: castronul tronconic (PI. 11/1),
1trachlna, cu buza uşor evazată (PI. 11/2), vasul urnă (PI. 11/3, 5). Ornamente:
caneluri orizontale sau oblice, tntr-un caz pornind chiar de pe buzl (PI. 11/2),
nervuri alveolate (PI. 11/1), proeminenţe - apucltori (PI. 11/4).
2. Che1lnt - "Movila Hunca"
La sud-est de sat, pe traseul valului roman, se glseşte Movila Hunca. 3 De
la bar.a el din arătură au fost culese (1981) fragmente ceramice de culoare neagră
şi brună, bine arse, conţlnand un procentaj ridicat de nisip. Cele de culoare neagră
sunt bine lustruite. Formele cunoscute sunt: ceaşca cu toartă supraînălţată albia tă
şi ornamentată pe diametru maxim cu caneluri oblice alc.1tulnd ghirlande (PI. 1/1 ),
castronul ornamentat cu proeminenţe alveolate (PI. 1/2). Un alt ornament tnt4lnit
este brâul crestat vertical (PI. 1/8). Un fragment de toartă este faţetată tn secţiunea
apărând poligonal (PI. 1n). Pe un fragment ceramic apare canelura orizontală (PI.
1/6).
3. Corbeştl, comuna Petriş
La nord-vest de sat, la confluenţa paraului Filimoneşti cu Valea
Corbeştiului, din malul erodat al pârâului care taie o terasă înălţată, am salvat
fragmente ceramice aparţin4nd bronzului timpuriu (grup cultural Şoimuş) şi
ceramici hallstattiană (1987). 4 Întâlnim ceramici neagră bine lustruită la exterior
şi brun roşiatici la interior, alături de ceramici brun clrămizie (interior şi exterior)
bine lustruită având luciul metalic. Formele cunoscutesunt:vasul urna ornamentat
cu grupuri de caneluri orizontale însoţite de grupuri de caneluri tn ghirlandă sau
arcade (Pl.111/3, 4, 7). Castronul înalt, bitronconic, ornamentat cu alveole dispuse
orizontal, sub buzl (PI. 111/1), strachina cu buza invazată, ornamentată la exterior
cu linie dublă tn zig-zag, incizată (PI. 111/2). Un alt fragment de vas, strachină se
pare, are ca ornament pe buzl un mic buton conic (PI. 111/5).Toartele sunt sub
forma de bandă (PI. 111/8).
4. Felnac
La nord de comuna, tn apropierea Complexului de Porcine, dintr-un vechi
mal al Mureşului, am salvat (1970) fragmente ceramice hallstattiene de culoare
brun negricioase, uniform arse, care au aparţinut unui vas urnă, ornamentat cu
caneluri oblice (PI„ IV/4).
Unaltfragmentdevasesteornamentatcuşiruridubledeliniuţeimprimate

şi

a aparţinut unui vas cu profil aproape drept (PI. IV/6).
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5. Frumutenl
La circa 1,5 km sud de localitate, de pe o porţiune mai înălţată, am salvat

(1983) ceramici hallstattianl de culoare neagră, cu luciul metalic. Pe o bulll de vas
(neilustrat) apar caneluri oblice.5
6. Upova - Coasta Rea.
Din valul fonificaţiei de pământ de la Lipova - Coasta Rea, am salvat
(1988) fragmente ceramice de culoare glllbuie, roşiatice şi cenuşii bine lustruite,
unele ornamentate tri interior cu caneluri fine, tnguste, sub formă de ghirlande (PI.
Vn) sau caneluri scurte oblice pe buza străchinilor (PI. V/3 ). Un buton provine de
la un vas de provizii (PI. V/11 ). Unele fragmente sunt vitrifica te în urma puternicului
incendiu care a distrus unul din elementele fortificaţiei, palisada. De altfel,
impresionealll cantitatea mare de calupuri vitrificate purtând amprenta fibrelor
lemnoase.
7. Neudorf- Pârâul Roşia
La cirC:3 2 km vest de satul Neudorf, situat la contactul dintre Podişul
Lipovei şi Câmpia Înaltă a Vinglli se găseşte un platou înalt, mărginit pe o latură
de Valea Ţiganilor şi Pârâul Roşia. Platoul a fost fortificat cu val de pământ şi şanţ. 7
Din interior dar şi din exterior a fost salvat (1978 - 1980) material arheologic
(ceramica, unelte şi arme din fier) ce pot fi atribuite Hallstattului. Ceramica după
pastă aparţine speciei de uz comun şi semifina. Culoarea este variata: gălbui
cărămiziu (interior şi exterior), tn spărtură - negre, negru la exterior, bruncărămiziu interior (numeric redusă), cenuşiu pe ambele feţe, negru cu pete brune,·
brună pe ambele feţe, uniform arsă. Pasta este impură, conţine mult nisip fin,
neglijent lucratll. Ornamentele sunt: canelura (PI. Vl/4, 5), faţetarea (PI. VIl/15),
incizia (PI. VIl/16), alveole (PI. VIl/11), ştampilarea (PI. VIIn). Ornamentele
plastice sunt: butoni conici de mici dimensiuni (PI. VIII/9, 13). Butoni conici
tnconjuraţi de doull caneluri tn spirali (PI. Vll/12). Torţile sunt cilindrice, faţetate
(PI. VIl/15), albiate (PI. VIl/8, 10). Fundurile sunt tăiate drept. Formele cunoscute
sunt: vasul-urni cu gât trompetiform (PI. VI/1, 2; VIl/1, 2, 3, 5), strachina cu buza
dreaptll sau uşor evazată (PI. VI/ 3 - 8), vasul cu picior înalt (PI. VII/6). Obiectele
din fier sunt: un cuţit curb şi un vârf ascuţit de lance (cf. E. D. Pădureanu,
Contribuţii la repertoriul arheologic de pe valea Mureşului inferior şi a Crişulul
Alb, tn Crisia, XV, 1985, p. 48,; PI. VIl/1, 3):
8. Pecica - Forgaci
Din aşezarea eneolitică fonificatl de la Pecica - Forgaci8 (teii 8- C) provin
(1978) fragmente ceramice de culoare neagră bine lustruite la exterior, brunclrlmizii la interior. Aparţineau unor vase umil cu gât trompetiform (PI. IV/1, 2,
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5). Din apropiere de telul A provine un obiect din bronz (ciot de turnare) care poate
fi legat de prima epocă a fierului.
9. Rogoz de Beliu, comuna Craiva
În partea de nord-est a localităţii, pe malul pârâului Valea Mare, de pe
suprafaţa arată a unui Teii (Dâmbul lui Drotu) am salvat (1988) fragmente
ceramice de culoare neagră şi brună, unul ornamentat cu caneluri fine (PI. V /8), un
fragment de strachină (PI. V/4), o toartă în formă de banda (PI. V/10) şi o unealtă
(şlefuitor) dÎn piatră (PI. V/9)
10. Şagu, comuna Vinga
Din zona Valea Viilor situată în apropierea locali taţii Şagu, de pe teritoriul
Fermei 5 Viticole am salvat (1989) material arheologic atribuit primei epoci a
fierului. Ceramica prezintă nuanţe diferite: cărămiziu bine arsă, negru la exterior
(cu luciu metalic), cărămiziu, cenuşiu (în spărtură neagră), cărămiziu la exterior,
neagră la interior. Formele cunoscute sunt: vasul urnă, ornamentat cu caneluri
orizontale, sub care se găsesc altele în formă de ghirlandă. (PI. V/1, 2, 13). O toartă
este supraînălţată şi faţetată, putând să aparţină unei căni (PI. V/15). Menţionez un
fragment de greutate din lut (PI. V/5) şi un yistruitor din piatră (PI. V/6).
:
11. Zăbrani
Din interiorul fortificaţiei inelare de pământ de la Zăbrani la Su~ provin
(1973) fragmente ceramice de culoare neagră, bine arsă. Starea fragmentară nu
permite reconstituiri de forme sau ornamente. Din punctul Pârneava provin (1973)
buze de străchini canelate orizontal. 9
\

\

,

ÎNCADRARE CRONOLOGICĂ
Încadrarea cronologică a materialului arheologic prezentat mai sus
întâmpină greutăţi întrucât el provine din cercetări de suprafaţa ori descoperiri ,
fortuite. Unele observaţii stratigrafice le-am putut efectua la Lipova, în proţilul
valului de pământ secţionat de un drum de care, în Piaţa Avram Iancu, unde a fost
surprins fundul bordeiului şi la Felnac în malul Mur~ului unde, de asemenea, se
distingea profilul bordeiului. Cu excepţia aşezării fortificatede'la Pecica-Forgaci1°,
în nici unul din punctele semnalate n-au fost efectuate săpături arheologice. Starea
fragmentată a ceramicii îngreunează, de asemenea, reconstituirile sigure de forme.
Totuşi, pe baza profilelor de vase , a celor câteva ornamente păstrate, a pastei,
putem atribui descoperirile de mai sus Hallstattului timpuriu şi mijlociu (Ha B-C),
fără, vreo nuanţare cronologică mai fină. Aparţin de Hallstatt (B 2 - B 3 ?)
descoperirile de la Arad (Piaţa Avram Iancu, Hotel Parc, Uzina de Apă), Corbeşti,
Frumuşeni, Rogoz de Beliu, Pecica - Forgaci, Şagu şi Ha C, cultura Basarabi,
descoperirile de la Arad-Strada Voievod Moga, Chesinţ- Movila Hunca, Neudorf,
24
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Zăbrani

- Pârneava. Prezenţa unor fragmente ceramice negre la exterior şi brunla interior în materialul aşezărilor de la Chesinţ şi Neudorf, pot fi
explicate fie prin două niveluri cronologice diferite, fie ca moştenire dintr-o fază
mai timpurie (cultura Ga\ta). Întrucât forma, pasta şi ornamentele sunt frecvent
întâlnite pentru această perioadă, în care am încadrat descoperirile, nu voi cita
analogii detaliate. Amintesc în primul rând analogii din zone apropiate: Păuliş Dealul Bătrân 11, Cladova- Dealul Carierei 12, Arad- Vladimirescu 13, Arad -Palatul
Cultural - Hotel Astoria 14, apoi din zone mai înmdepărtate în sudul Banatului_ u,
Crişana 16, Transilvania (Mediaş 17 , Ci~u - Corabia 18).
Prezentarea acestor descoperiri atribuite Hallstattului, impune câteva
păreri şi observaţii; cercetările fiind de suprafaţă nu putem preciza intensitatea
locuirii. Fără îndoială dl în majoritatea cazurilor este vorba despre aşezări.-~ceste _
aşezări par să fie deschise la Arad, Corbeşti, Felnac, Frumuşeni; Rogoz de Beliu~
Şagu, Zăbrani - Pârneavă şi fortificate cele de la Chesin\, Neudorf, Zăbrani - La
Suiş. Sunt plasate în zona Luncii Mureşului descoperirile de la Felnac, Pecica,
Zăbrani (ambele puncte), Arad şi în zona montană sau deluroasă, cele de la
Corbeşti, Lipova, Rogoz de Beliu, Chesinţ, în ampia înaltă a Vingăi, cele de la
Frumuşeni, Şagu, Neudorf, toate au surse de apă în,imediata apropiere. Sunt
locuite şi teii-urile neolitice (Rogoz de Beliu) sau eneolitice (Arad- Uzina de Apă,
Pecica - Forgaci).
Semnalarea acestor descoperiri poate să fie punctul de plecare a unor
viitoare cercetări pe calea săpăturilor sistematice.
dlrămizii

NOTE
Pădureanu, Contrlbutu la reper1orlul arbeolop: de pe Valea Mureşului Inferior
Alb, tn Crlsla XV, 198S, p. 27 - S2. Excepţie fac descoperirile de la Lipova - Coasta Rea,
Rogoz de Beliu, Corbqti, Şagu depistate ulterior.
2. O primă prezentare a descoperirilor halllstattiene am făcut-o în cadrul celui de-al XIII
Simpozion de Tracologie de la Satu Mare (septembrie 1990); vezi E. D. Pădureanu, Nol'.descoperlrl
balsstalllene pe terltorluljude\ulul Arad, tn Sympozla Thracologka, nr. 8, Satu Mare - Carei, 1990, p.
141 -142.
3. Se pare că, totuşi, aşezarea de la Chesin\ - Movila Hunca, este fortificată printr-un şan\, iar
movila propriu-zisă a suferit unele lucrări, fiind folosită probabil ca acropolă.
4. Semnalarea fragmentelor ceramice ne-a fost făcută de către Dl. Tencalcc Traian, inginer
silvic, domiciliat tn Săvârşin, (1987). Mul\umim şi pe această cale.
S. Se găseşte la Muzeul de Istorie a Transilvaniei, împreună cu materialele de epoca bronzului
donate tn 1987.
6. Fortifica\ie de tip pinten barat cu val de pământ, şan\ şi palisadă, tn forma literei U, cu o
suprafa\ă de circa S hectare. Vezi Sympozla Thracolopca, nr. 7, Tulcea, 1989, p. 268 - 269.
7. E. D. Pădureanu, Noi rortmcatu pe terltorluljude\ulul Arad, în Zlrldava XV - XVI, Arad,
1987, p. 31 - 33, fig. 2, 2-a.
8. E. D. Pădureanu, Aşezarea eneoUtklfortUlcatl de la Pecica- Forpcl, tn Crlsla XII, 1982,
p. 30, nota 2.
9. Fortificaţia inelară cu val de pământ şi şan\, cu diametrul de 90 m (vezi nota 7, pag. 33).
Ceramic"! hallstattiană de la Zăbrani-Pâmeava a (Olt salvall cu ocazia plantării unor pomi fructiferi.

1. E. D.

şi• Crişul ul
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Slplturilc arheologice iniţiate de Muzeul Judeţean Arad prin muzeograful E. D6mcr ti lnatitutul de
Arheologic "Nicolae Iorga" prin Dr. V. Boroncnaţ fntreanil 1973 -197.5 nu au reutit al puni fn evidenţi
locuirea hallatattianl.
10. Sondajul arheologic a f01t efectuat de c1tre arheologul Sabin A Luca, pc atunci
muzeograf la Muzeul Judeţean Arad (1989).
11. E. D6mcr, in MCA, XI, 1971, p. 460,461, fig. 1.5/1, 2, 4; E. D. Pldureanu fn Thraco-Dacla,
IX, 1 - 2, 1990, p. 179, pi. 21 - 24 (1 - 3, 11 -1.5).
12. V. Boroneanţ, Comlderafll pnllmlnan •apra cerallrllor arbeoJoak:e de la Cladova,
comana Plallt,Jucleţul Arad, fn Zlrldava, X, 1978, p. 142, pi. 6/1, 3 • 6.
13. E. D. Pldureanu, Deacoperlrl Arbeoloalce ID bolaral comunei Arad• VWl.mlreKa, fn
Ziridava,XI, 1979, p. 14.5 -148, pi. I - V, XV/1.
14. SupranotA 11, p. 449 - 4.50, fig. 8/1 - 2. Material arheologic hallatattian a f01t 11lvat ti de
1ubecmnatul cu ocazia lipirii fundaţiei unei clldiri anC111 a Şcolii Sanitare, predat (1968) Muzeului
Judeţean Arad. Material arheologic identic a f01t vehiculat la 1uprafaţl cu ocazia reconstruirii digului
de pc falczl fn dreptul Palatului Cultural.
.
15. M. Guml - N. Guml, Slplturl de ulvare de la Valea T~ulul,Judeţul
Severin,
tn Banatlca,4, Rqiţa, 1977,p. 62-67, pi.XV -XIXti fig. 9 -14. M. Guma, Date noi prM.nddeacoperlrlle
ballatattlene de la Gornea, tn Banatlca, S, Rqiţa, 1979, p. US -136, pi. [V· XL.V.
16. S. Dumilr&fCU • I. Em6di, Descoperiri arbeolop:e ba118tattlene de la Blbarla, tn Zlrldava,
XIII, 1981, p. 75 - 80, pi. VIII - XXII.
17. E. Zaharia, fn Dacia, NS., IX, 1965, p. 83 -104, fig. 3 -11.
18. V. Vasilicv, •zarea fortlllcatldln prlmn&ntla flerului de la Clc:eu -Corabla,Judeţul
Blatrlţa. NWud, tn Acta MN, XVII, 1980, p. 31 • 63, fig. 9 -17.

c.,_.

EXPLICAŢIA PLANŞELOR

PI. I; 1, 2, 6 - 8 : Chesinţ - Movila Hânca; 3 - 5 Arad (municipiu), Piaţa
Avram Iancu
PI. II; 1 - 8: Arad - Uzina de Apa
PI. III; 1 - 9: Corbeşti - pârâul Filimoneşti
PI. IV; 1, 2, 5: Pecica- Forgacui; 3: Arad-Gradişte (str. Voievod Moga); 4
- 6: Felnac
PI. V; 1, 2, 5, 6, 12 - 15: Şagu - Ferma 5 Viticola; 3, 7, 11: Lipova - Coasta
Rea; 4, 8 - 10: Rogoz de Beliu (Dâmbul lui Drodu)
PI. VI; 1 - 8: Neudorf - Pârâul Roşia
PI. VII; 1 - 16: Neudorf - Pârâul Roşia

NEUE HALLSTATTZEITLICHE ENTDECKUNGEN AUF DEM GEBIETE
DES KREISES ARAD
(Zusammenfassung)
Es werden Entdeckungen vorgestellt welche zeitlich in die Perioden Hallstatt
B - C einzuordnen sind. Es handelt sich um offene Siedlungen im Falie der
Entdeckungen von Arad - Hotel Parc, Avram Iancu Platz, Wasserfabrik Moga
Strasse - Corbeşti, Felnac, Frumuşeni, Şagu, Pecica - Forgaci, 2.abr.ani - Pârneava.
Die Siedlungen von· Lipova - Coasta Rea, Neudorf, 2.abrani - La Suiş, und
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mOglicherweise jene von Chesin\ - Hunca scheinen befestigt gewesen zu s~in. Das
gerettete archiologische Material besteht hauptsichlich aus Keramikfragmenten,
es wurden aber auch Eisenwerkzeug (Messer) und-waffen (l.anzenspitze) gefunden.
Von Pecica- Forgaciabgesehen, fehlen in den restlichen Punkten s~tematische
Grabungen welche sicherlich genauere Datlerungen ermOglicht hitten.
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MONETA DACICĂ DIN VESTUL ROMÂNIEI
Aspecte numismatice fi istorice

IEUGEN CHIRILĂ I- MIRCEA BARBU
Zona de vest a patriei noastre, inclui.ând în aceatsl noţiune în cazul de faţă
partea de nord a Banatului şi actualului judeţ Arad, ~ bucură de excepţionalul
privilegiu de a cuprinde pe teritoriul ei o impresionantă serie de vestigii istorice de
nepreţuită valoare, care se înşiruie din preistorie până în timpur: 1 ; noastre.
Deosebit de importante şi semnificative sunt vestigiile de epocă dacică, în
special tezaurele monetare. Ele permit cercetătorului, arheolog sau numismat, să
urmărească aspecte majore ale vieţii dacilor din zonă, din punct de vedere economic, social şi istoric în general şi să tragă concluzii valabile adesea pentru
dezvoltarea lumii dace în totalitatea ei.
Ne ocupăm în cele ce urmează în special de două tezau1e monetare din
actualul judeţ Arad, relativ recent descoperite, cel de la Şilindia 1 şi cel de la Feniş 2 ,
pe care le considerăm deosebit de preţioase în ce priveşte semnificaţia lor istorică
şi valoarea lor documentară, ele marcând două momente esenţiale nu numai în
evoluţia, emisiunilor monetare dace locale, ci _şi în cea a celor dace în general.
Cel dintâi se încedrează în epoca de maximă înflorire a emisiunilor
monetare dace, iar cel de-al doilea marchează etapa finală a acestor emi§luni.
Valoarea documentară a celor două tezaure, ca si a tuturor tezaurelor
monetare dace în general, este cu atât mai mare cu cât izvoa;ele literare ant :x sunt
extrem de sărace în referinte si informalii în legătură cu Dacia preroman;} si, mai
ales, în legatură cu Dacia's~lelor
II î. Hr. într-adevăr până. la Caesar,
informaţiile scrise mai amănunţite lipsesc aproape cu totul, dar.ă facem ahtraqie
de pu~inele date pe care le oferă Herodot.
·
Deosebit de supărătoare este mai ales tăcerea izvoarelor antice în ce
priveşte istoria politică a Daciei, ca să nu mai vorbim de istorie economică ~i soc;a la
până i.: secolul I î. Hr., deci până la Burebista.
Dar domnia acestuia şi fenomenele politice, economice şi sociale care o
precedă şi o însoţesc nu apar din neant. Ele sunt pregătite de o evoluţie po!ilică a
Daciei, de o anumită înfăţişare politică a teritoriului ei şi de o dezuoltafl; ,,conomică şi socială a populaţiei acestui teritoriu. Care este înfăţişarea politică a
Daciei înainte de marele rege? O Dacie fărâmiţată în nenumărate şi miirunte
unităţi locale sau câteva mari formaţii politice deja existente? Care era stadiul
dezvoltării economice şi sociale a Daciei până la Burebista, în secolele III - II î. Hr.?
Iată doar câteva din întrebările stringente care-şi cer răspuns.
În lipsa izvoarelor antice şi a cercetărilor arheologice pe scară mare,
monedele dace şi, în special, tezaurele monetare rămânsingurelesursede informare.
Şi de fapt ele se dovedesc în stare să dea răspunsuri - desigur nu absolute, nu

ni -
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complete - dar totuşi răspunsuri, la unele din întrebările pe care şi le pune
în legătură cu Dacia preromană.
Faptul că dacii emit de pe la jumătatea secolului al III-iea î. Hr., dacă nu
mai devreme, monedă proprie, reprezintă o dovadă elocventă că ei trecuseră la o
economie monetară, care ajunge să aibă nevoie foarte curând şi de monedă
cercetătorul

divizionară.

Primele emisiuni monetare de proporţii mari care pot fi atribuite cu
certitudine dacilor apar în vestul Transilvaniei şi ele continuă fără întrerupere până
la finele secolului al 11-leasau începutul secolului Iî.Hr.,cândemisiunile monetare
dace propriu-zise încetează cu totul.
S-a afirmat că primele emisiuni monetare dace ar fi cele de tipul Rasa 3, din
Muntenia. Atribuirea lor etnică şi religioasă rămâne încă sub semnul întrebării: ele
pot fi la fel de bine emise şi în sudul Dunării. Aceste emisiuni se limitează la o serie
pu\in numeroasă şi apoi încetează brusc. Trebuie să treacă mai bine de un secol
până când la sud de Carpa\i apar emisiunile dace de tip Vârteju - Bucureşti.
În vestul Transilvaniei nu se manifestă nici un fel de discontinuitate după
începerea emisiunilor monetare locale. Ba mai mult, în jurul anilor 200- 180 î. Hr.,
când la sud de Carpaţi nu se emite monedă dacică, activitatea monetară a dacilor
din vestul şi nord-vestul Transilvaniei se află la apogeu atât în ce priveşte cantitatea,
cât si calitatea emisiunilor.
'
În această ordine de idei , contribuţia majoră pe care o aduce vestul
Transilvaniei la apariţia şi dezvoltarea emisiunilor monetare dace este de
necontestat.
O bună privire de ansamblu asupra circulaţiei monetare la finele secolului
al III-iea şi începutul secolului al Ii-lea î. Hr în zona actualului judeţ Arad este
înfăţişată tocmai de tezaurul de la Şilindia, după cât ştim, cel mai mare tezaur dacic
cunoscut până acum, reprezentând nu mai puţin de 11 kg de argint monetizat. El
cuprinde o mare varietate de piese din zona de vest şi nord-vest a Transilvaniei,
începând cu primele imitaţii directe după tetradrachmele lui Filip al Ii-lea emise
în zonă~ până la piesele care preced îngroparea tezaurului pe la anul 170 î. Hr. în
compoziţia tezaurului de la Şilindia figurează şi piese emise în atelierul dacilor
napocenscs din nord-vestul Transilvaniei 4•
Datele oferite de tezaurul de la Şilindia duc la concluzia că în Transilvania
nu existau mai mult de 3 - 4 ateliere monetare care să emită masiv şi constant
monedă pe o perioadă mai îndelungată.
Este un fapt cunoscut şi acceptat că atelierele monetare aparţin unor
formaţii politice de tipul uniunilor de triburi, ceea ce sugerează că marile unităţi
tribale, aşa cum le cunoştea şi le menţionează geograful Ptolemeu, existau încă în
secolele III - II î. Hr. Ele reprezintă formaţii politice mature şi, ceea ce este extrem
de important, unităţi politice stabile, pentru că unele din ele.emit constant monedă
timp de aproape un secol şi jumătate.
36
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Numărul formaţiilor politice dacice din afara arcului carpatic este şi el mic
şi implicaţiile

istorice ale acestui fapt sunt deosebit de interesante: este evident că
Burebista n-ar fi putut unifica în cursul unei vieţi o Dacie formată din ~enumărate
unita ţi tribale mărunte, dar a putut unifica o Dacie compusa din câteva mari uniuni
de triburi, pornind el însuşi de la o entitate politică suficient de mare care să-i
asigure de la bun început forţa politică, militara şi economică necesara pentru a
începe acţiunea de unificare a Daciei.
Este, de asemenea, mai mult decât evident că acumularea unui tezaur de
proporţiile celui de la Şilindie nu este întâmplătoare: ea atestă în zonă prezenţa
unui puternic centru politic dacic, fapt care la rândul lui confirmă ponderea acestei
wne nu numai în istoria emisiunilor monetare dacice ci şi în istoria politică a
Daciei.
Tezaurul de la Şilindia, cu impresionanta-i acumulare de metal preţios, ne
atrage atenţia asupra unui proces de diferenţiere socială, bazată pe avere sub formă
de metal preţios, dar poate şi sub alte forme pe care nu le putem sesiza încă direct,
care se manifestă în sânul societăţii dace încă din secolul al III-iea î. Hr. Aceste
diferenţieri, precum şi schimbările de statut social pe care le implică, evoluează
iniţial lent, dar ele se accelerează şi iau pFOporţii mai mari de pe la jumătatea
secolului II î. Hr. 5 Este cert însă că începutul acestui proces este atestat cel pu\in de
pe la jumătatea secolului al III-iea î. Hr.
Tezaurul dacic de la Feniş aduce şi el o con tribu ţie esen \ială la cunoaşterea
istoriei dacilor din v~:stul Transilvaniei, dar într-o perioadă mai târzie: finele
secolului al II-iea şi începutul secolului I î. Hr. El marchează un punct cheie în
istoria emisiunilor monetare dace şi anume încetarea emisiunilor monetare dace
propriu-zise de tip tradiţional.
Piesele tezaurului de la Feniş se încadrează în aşa-numitul tip de monedă
vest transilvan care împreună cu aşa-numitele piese de tip Hunedoara, la care se
pot adăuga şi emisiunile târzii din nordul Transilvaniei din tezaurele de la Medieşul
Aurit şi mai ales din cel de la Sânnicolau Român reprezintă faza finală a activităţii
monetare a dacilor din Transilvania'.
Tezaurele de piese vest-transilvane ca şi cele de tip Hunedoara confirmă
şi ele la rândul lor procesul de tot mai accentuate diferenţieri sociale în cadrul
societăţii dace din Transilvania şi ne dau posibilitatea să sesizăm schimbări de
ordin economic şi social care altfel ar trece neobservate7 şi care se încadrează în
evoluţia generală a societăţii dace dinaintea domnirii lui Burebista.
NOTE
1. E. Chirilă şi colaboratorii, Der Mflnzbort voo Şlllndia, Oradea, 1972.
2. E. Chirilă I. Ordentlich • N. Chidioşan, Tea:aurul de monede dace de Ia Fenlş, Oradea,

1967.
3. C. Preda, Mooedeie--aetcHlacUor, Bucureşti, 1973, p. 51 - 53.
4. Vezi E. Chirilă - I. Chifor, în Acta MP, 3, 1979, p. 72 - 73, cu n 44.
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S. Vezi E. Chirili -Al. V. Matei, fn Ada MP, 10, 1986, p. 108 - 110.
6. În legătură cu această fazi finali şi cu implica\iile ei vezi E. Chirili - V. Lucicel, Eln
daldscber Mttnzhort aus Nonlweslslebeobflrpn, Zalău, 1970 şi E. Chirili - M. Barbu, tn Zlrldava, 13,
1981, p. 111 - 112, cu n 4.
7. E. Chirilă- V. Lucicel, op. cit., p.14,cu n 33şi E. Chirili-M. Barbu, fn Zlrldava, 13, 1981,
p.114 · 115.

THE DACIAN COINAGE IN WESTERN ROMANIA
Some numismatic and historical aspects

(Summary)
The article deals with the historical significance of the dacian coinage in
Western Romania and insists on the importance of two dacian coin hoards
(Şilindia and Feniş) for the study of the social and economic history of the dacians
in the region. Jn the absence of evidence resulting from the ancient textes and
archaeological excavations the data given by these two coin hoards are highly
important. . . . __
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VALEA MUREŞULUI ŞI EXPEDIŢIA MILITARĂ A LUI
MARCUS VINICIUS

'

ISTVAN FERENCZI
Marele geograf al antichităţii, Straboo, to opera sa intitulată Geograpbla,
tratând des pre "... neamul geţilor care se înălţase atât de mult sub Burebis ta... • [VII,
3, 12-13 ( C. 304)], între altele precizează că•... prin ţara lor curge rAul Mari sos care
se varsă în Dunăre [... ] Ei [adică geţii î numeau Danuvios partea superioară a
fluviului, cea de la izvoare până la cataracte [cu alte cuvinte până la defileul de la
Caz.ane şi de la Porţile de Fier]. Ţinuturile de aici se află, to cea mai mare parte, to
stăpânirea dacilor. Partea inferioară a fluviului, până la Pont-.de-a lungul căreia
trăies.c geţii-ei o m,1mesc Istros'' 1••• După ce autorul ne dă de ştire că prin ţara geţilor
~urge râul Mârisos, care se varsăîo Dunărea de Jos, consideră necesar a menţiona:
cp 'tru; 1tapruncev~ hVElCOvt~O'\) oi'Poµcnm 't~ 1tpo~ 1t0Â.tµo-u, adică .... pe acesta
[ =pe râul Marisos] îşi făceau romanii aprovizionările pentru război .. ."
Strabon nu este singurul autor antic care afirmă vărsarea râului Marisos în
Dunărea de Jos. Afirmaţia lui este întărită de un autor grec şi mai vechi: Herodot,
în Istorii-le sale precizând dl• ... Râul Mal'is izvorăşte din ţara aga târşilor şi se varsă
[pe lângă alte râuri pomenite de el ca: Porata sau Pyret6s, Tlarantos, Arar6s,
Naparis şi Ordess6s] şi el în Istros." 2
Afirmaţiile ambilor autori, deci, coincid! Strabon, pe deasupra, scrie în acest
context, de tara getllor şi nu a dacilor, informaţie care pledea:ză tot pentru părţile
extracarpatice ale teritoriului locuit de neamuri şi triburi nord-tracicei Să nu uităm
că marele geograf grec al antichităţii este acela care menţionea:ză deosebirea
minimă, dar totuşi existentă între daci, pe de o parte, şi geţi pe de altă parte,
precizând că ei vorbesc aceeaşi limbă [VII, 3, 13 (C. 304))! Este foarte adevărat că
principala operă a lui Strabon terminată în anul 18 e.n.-spre norocul nostrupăstrată în cea mai mare parte, foloseşte şi izvoare literare mai vechi, dar toate
acestea sunt de prima m€.nă: Eratostcne, Artemidor, Apollodor, Megastene,
Nearh, Posidoniu, pc .care autorul le pune în valoare tn chip inteligent. Astfel,
Geographia sa ne apare astăzi ca cea mai completă şi competentă operă de acest gen
asupra lumii circummediteraniene vechi, curpinzând şi informaţii de valoare
referitoare la teritoriile locuite de daco-geţi.
Afirmaţia legată de vărsarea râului Mârisos în lstros, pare să fie întărită de
pasajul scurt din textul operei principale a lui Strabon, citat mai sus, până acum
neglijat pe nedrept. Pentru orice eventualitate să-l cităm încă odată:" ... pe râul
Mârisos [=cu Mâris-ul lui Herodot] îşi făceau romanii aprovizionările pentru
război...• Conform părerii unor istorici moderni, această preciz.are, probabil, este
o aluzie la campania generalului Marcus Vinicius3•
În legătură cu premisele istoriae ale acestei campanii militare trebuie ştiut dl
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abia se potolise războiul din anii 13-11 î.e.n. al pannonilor cu romanii când dacii
invadează Pannonia, împiedicând, paralel cu revolta dalmaţilor împotriva birurilor,
închiderea porţilor templului zeului Janus 4• Răspunsul la acastă invazie este
expediţia de pedeapsă a general ului Marcus V inici us, care •... îi înfrânge pe atacatori
în ţara lor de baştină şi-i urmăreşte pe Mureş până în inima Daciei" 5••• La această
ipoteză a autorirlor moderni, formulată înainte de toate de C. Daicoviciu şi H.
Daicoviciu, trebuie să ne oprim deoarece ne izbim de o problemă de foarte mult
discutată.

În vederea unei mai bune lămuriri a chestiunii ce se ridică în faţa noastră, privită
într-un cadru istoric mai larg, înainte de toate, să ne ocupăm, pe scurt, cu rela\iile
politice şi militare dintre Roma şi Dacia liberă după asasinarea lui Caius Iulius
Caesar, în primăvara anului 44 î.e.n. şi uciderea, aproapre concomitentă, a regelui
dac Burebista, precum şi cu problema singurului monument epigrafie găsit pe
teritoriul Italiei, la începutul secolului nostru, în apropierea Romei, la Tusculum.
După cum este îndeobşte cunoscut, moartea dictatorului C. Iulius Caesar şi
destrămarea puterii lui Burebista au amânat doar pe o perioadă relativ scurtă
marea răfuială plănuită asupra dacilor de distinsul om de stat al Oraşului etern 6. Nu
a trecut nici măcar un deceniu şi nepotul, fiul adoptiv al lui Caesar, tânărul C. Iulius
Caesar Octavianus nutreşte gândul unui' război preventiv împotriva mărunţilor
bas ii ei daci ce se ivesc după moartea lui Burebista, război ce ar fi trebuit pornit prin
anul 34 î.e.n., dinspre vest. În cele din urmă totul se reduce însă doar la câteva
campanii de pedepsire pomenite în mai multe izvoare literare şi epigrafice7• Aceste
campanii, cel puţin vremelnic, îşi făcuseră efectul atât pe vremea lui Octavianus
Augustus, cât şi sub împăraţii următori. Multe din amănuntele expediţiilor militare
conduse de generalii Aulus Caecina Severus, Marcus Licinius Crassus, Marcus
Vincies sau de Cornelius Lentulus sub auspiciile lui Octavianus Augustus nu sunt
,nw suficient lămurite. în anii 29-28 î.e.n. a avut Joc o năvălire dacică si bastarnică
L1 su,~ ,ii Dunării de Jos, respinsă de M. Licinius Crassus. în acea vre~e în fruntea
dacilor se afla regele Cotiso. O invazie în provincia Moesia s-a întâmplat în anul-6
î.e.n., respinsă de A Caecina Severus. Acţiunea comună a lui Cn. Cornelius Cn.
filius Lentulus, guvernator al Pannoniei, şi a lui Sextus Aelius Catus, general,
comandant al districtului militar din Moesia (Ripa Thraciae), împotriva dacilor
năvălitori este datată după cele mai noi cercetări în anii 11 şi 12 e.n.
Drept cauze ale acestor campanii romane de pedepsire se vorbeşte8 de mai
multe năvăliri ale dacilor în Pannonia, dar care nu pot fi fixate totdeauna în timp.
Ele aparţin totuşi perioadei lui Octavianus Augustus: una este pe la a. 16 î.e.n. cu
prilejul revoltei pannonilor, când dacii trec pe Dunărea mijlocie îngheţată şi sunt
respinşi de Tiberiu 9, alta pare a fi fost pe la anii 6-9 e.n., tot cu un asemenea prilej,
când a fost atacată şi provincia Moesia de unde i-a scos A Caecina Severus. La una
din invazii în Pannonia (când şi unde anume nu se poate preciza, dar probabil în anii
10-9 î.e.n.), au luat parte şi triburile celtice ale tauriscilor şi anarţilor din nord40
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vestul Daciei,

alături

de alte

seminţii

(cotini, osi etc.) ... Cel ca~e îi respinge

şi

urmăreşte pe Mureş până în inima Daciei e generalul M. Vinicius. Despre Vinicius

într-o inscripţie de la Tusculum, se spune că a mai bătut şi pe daci şi bastarni, dar
în o altă campanie şi pe alt front 10.. ." (Accentuarea noastră).
Să ne oprim pentru moment la chestiunea inscripţiei mutilate, aflată la începutul
secolului nostru în actuala localitate Frascati (anticul Tusculum, în apropierea.
Romei). Aceasta este reîntregită şi citită în diferite feluri de mai mulţi cercetători
de seamă, fapt ce aduce după sine interpretarea diferită a textului, implicit
concluziile istorice ce se desprind din el. Reîntregirea propusă de A von Premerstein
sună în felul următor: [M. Vini]CIVS [P.f.cos., XV] VIR S.F. [pr., q., legatus
pro]PR. AVGVSTI CAESARIS I[n Illyrico, missus t]RANS FLVMEN
DANIVIVM, [postquam Dacoru]M ET BASTERNARVM EXCER[citum acie
vicit fu ]GAVITQVE, COTINOS [Osos,...Teurisco ]SET ANAR TI [os contrivit et
im peria Caes. A] VG VSTI [perferre iussit]. Expresia finală-evident-rămâne
nesigură 11. Dezlegarea lui von Premerstein a fost acceptată atât de A Alfoldi1 2 cât
şi de C. Daicoviciu 13• •
A Moscy, în schimb, modifică în felul următor propunerea anterioară: [M.
Vini]CIVS [P.f(ilius)lco(n)s(ul) XV] VIR S(acris) F(aciundis) [pr(aetor)
q(uaestor)leg(atus) pr(o)] PR(aetore) AVGVSTI CAESARIS IN [Illyrico qui
t]RANS FLVMEN DANIVIVM[ missus Dacoru]M ET BASTERNARVM
EXER[citum vicit profli]GAVITQVE COTINOS O[sos ... Teurisco]S ET
ANARTIO[simperiap[(opuli)R(omani)etAu)GVST[iCaesarisperferrecoegit) 14•
Menţionăm în treacăt că nici măcar în privinţa persoanei amintite în textul
monumentului pomenit nu există o unanimitate a cercetătorilor; totuşi majoritatea
epigrafiştilor care s-au ocupat cu dezlegarea inscripţiei cu pricina sunt de părere că,
de fapt, este vorba de M. Vinicius, unul dintre cei mai de seamă comandanţi de oşti
ai perioadei lui Octavianus Augustus, primul guvernator al provinciei 111yrcum. 15
În ce priveşte evenimentele istorice reflectate de inscripţia de la Tusculum ce
rle interesează îndeaproape, nescăpând din vedere nici un moment distanţele
geografice enorme existente pe vremuri între teritoriile dacilor şi ale bastarnilor 16,
pe de o parte, şi regiunile sălăşluite de populaţiile celtice ale cotinilor 17, osilor 18,
tauriscilor 19, şi anarţilor20 pe de altă parte, ni se pare mai acceptabilă aserţiunea lui
A von Premerstein, A Alffildi şi C. Daicoviciu. Această opinie nu pare a fi
contrazisă nici chiar de noua lectură a lui A Mocsy. în caz că citim cu atenţia
cuvenită descifrarea mai justa, propusă de Mocsy, şi atunci se poate constata-cel
puţin după părerea noastră-o grupare clară a diferitelor populaţii "barbare", dacii
împreună cu bastarnii fiind separaţi oarecum prin cuvântul profligavitque de
seminţiile celtice ale cotinilor, osii or, tauriscilor, anarţilor etc. sa fie oare o simplă
întâmplare această grupare a seminţiilor înşirate? Ne este greu de crezut. Din
aceste două considerente, chiar dacă omitem dezlegarea propusă de A von
Premerstein, credem că trebuie să vorbim de două campanii separate, duse pe două
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fronturi diferite. După această incursiune în domeniul epigrafiei să trecem la alte
aspecte ale problemei pe care dorim să le rezolvăm.
Cum ne-am convins din laconicele ştiri referitoare la râul Mairis-(os), conferite
de lucrările monumentale ale autorilor antici Herodot şi Strabon, rezultă că acest
curs de apă se varsă direct în Istros. •... O eroare atât de evidentă a fost interpretată
de istorici-scrie la un moment dat L. Mărghitan21 , ocupându-se ca ultim cercetător
cu această chestiune-ca o urmare a unei cunoaşteri aproximative de către scriitorii
lumii vechi a realităţilor geografice de la nordul Dunării de Jos. Cu această
cons ta tare a neconcordanţei dintre afirmaţiile izvoarelor li te rare şi sit uaţţei "reale",
se părea că lucrurile erau pe deplin elucidate. Din datele pe care le posedăm nu
avem vreo relaţie despre încercarea de a desluşi cauza sau cauzele, ce au concurat
la emiterea inadvertenţei respective ... "
Pentru L. Mărghitan •...se pare cel puţin bizară comiterea unei asemenea erori,
gândindu-ne la exactitatea multora dintre relaţiile izvoarelor informative citate, în
situaţii privitoare la chestiuni mai puţin importante şi mai dificil de observat, în
comparaţie cu desemnarea locului de vărsare a unui râu de dimensiunile şi
amploarea Mureşului..."-cum crede L. Mărghitan.
•... Există, aşadar, o premisă-continuă, pe jumătate pe bună dreptate, acelaşi L.
Mărghitan,-care sugerează ideea de a accepta cu circumspecţie verdictul că inexacta
indicaţie[?] ar fi fost determinată de utilizarea unor date incerte, neverificate de, în
genere, bine documentatul "părinte al istoriei". însă, [aşa cum încearcă să arate în
cele ce urmează] e plauzibil faptul că nu o imprecisă cunoaştere a traseului râului
Mureş a constituit motivul real acelei eronate[?) afirmaţii. De asemenea, nu ni se
pare verosimilă nici presupunerea că furnizorii informaţiilor despre cursul
Mureşului[?] erau nişte necunoscători ai ţinuturilor udate de acest râu, sau că ei
erau de rea intenţie şi au difuzat ştirea falsă ca Mailjis-ul se varsă direct în
Dunăre ... "
L. Mărghitan încearcă apoi• ... desluşirea cauzelor şi motivelor ce i-au determinat
pe antici să fie convinşi că într-adevăr Mureşul[?] era unul dintre afluenţii marelui
fluviu din sud-estul Europei..."
Confrom logicii juste, mai bine zis justificate, a lui L. Mărghitan "... din care
decurgeau aprecierea că Mureşul [identificat cu Mairis-ul lui Herodot] era mai
mare decât Tisa şi interpretarea [modernă, a tuturor predecesorilor noştrii] că râul
transilvan era aflentul Dunării, apare ca firescă-scrie autorul menţionat mai susdacă ne gândim la înfăţişarea pe care o avea în antichitate cursul de apă ce izvora
din Carpaţii estici. Avem posibilitatea de a reconstitui, în linii mari, aspectul de
acum două milenii a Mureşului, deoarece până pe la mijlocul secolului al XIX-iea
cursul său natural a rămas sub influenţa factorilor climaterici esenţial nemodificaţi
în ultimii două mii de ani .. :• între anii 1845-1872, înaintea amenajării albiei
Mureşului •... atât în lunile de vară cât şi în anotimpurile bogate[?] în precipitaţii,
datorită lungimii sale considerabile şi mai ales din cauza încetinirii scurgerii
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apei[?], râul Mureş avea un volum ce nu era aproape cu nimic mai redus în
comparaţie cu dimensiunea Tisei... "
Pe lângă această primă apreciere eronată a prevalenţei Tisei faţă de Mureş, L
Mărghitan consideră că o altă cauză a confuziei "... constă în felul în care se
producea comasarea celor două râuri într-un singur vad" mai degrabă confluenţă!
"Dacă ţinem seama-continuă L Mărghitan-de amănuntul că Tisa, în amonte de
întîlnirea cu Mureşul, se abate de la direcţia urmată până aici ( nord-sud), făcând un
unghi de aproape 45 de grade spre sud-vest, nu poate fi trecută cu vederea greutatea
stabilirii certe a faptului că Mureşul se varsă în Tisa, şi nu invers. Pe de altă parte,
e verosimil ca în antichitate să nu fi existat numai o gură unică de vărsare, ci mai
multe braţe care şerpuiau prin terenul mlăştinos din preajma vadului Tisei ... • Cu
această constatare am ajuns la miezul problemei care, în fond este o problemă
geografică, mai puţin istorică.
Să ne întoarcem la afirmaţia că Marcus Vinicius "îi înfrângea pe dacii în ţara lor
de baştină şi îi urmăreşte pe Mâris până în inima Daciei".
Conform părerii noastre este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de presupus
ca un corp expediţionar roman să fi putut înainta pe apele râului Tisa până în
dreptul oraşului actual Szeged (R. Ungară), apoi în amonte pe valea Mureşului de
jos şi mijlociu, până în apropierea sistemului de cetăţi dacice din aripa de vest a
Munţilor Şurianului. (Nu se ştie precis nimic, nici măcar despre existenţa sau
inexistenţa în acea perioadă a flotilei dunărene classis Moesica2'1). Oricât de bine
organii.at, înzestrat şi aprovizionat să fi fost corpul expediţionar roman, după
părerea noastră este de neînchipuit că a putut să pătrunde peo distanţă de peste 320
km (socotiţi în linie dreaptă!) faţă de punctul presupus de plecare, linia de bază a
expediţiei, linia Dunării de mijloc. Poate că greşim, dar ni se pare cu totul
imposibilă efectuarea unei expediii militare de o asemenea anvergură, mai ales
dacă ţinem cont şi de faptul-până acum nu prea băgat în seamă de istorici modernică înaintea începerii lucrărilor de regularii.are ale reţelei hidrografice (începute
abia în secolul XV~II-lea), "navigaţia" pe acest râu era foarte nesigură dacă nu chiar
imposibilă şi, pe deasupra, mlaştinile imense ale Tisei se uneau cu cele ale Begăi şi
Timişului, alcătuind împreună un labirint similar celui al fluviului gigant Amazonas
din America de Sud (de necurpins cu privirea, fără busolă sau fără călăuză fiind
imposibilă orice orientare), o zonă aproape neţărIJ1urită, în mod practic fiind
aproape complet nelocuită.
Presupusa "parte inferioară" a Mâris-ului, adică sectorul râului Tisa între
Szeged şi vărsarea sa în Dunăre la Titel (în R. F. Iugoslavia) face parte dintr-un fost
fund de lac, ale cărui ape nu s-au scurs decât după ce s-au deschis Cai.aneleşi Porţile
de Fier. Fundul a rămas însă şi pe mai departe băltos şi apele tuturor râurilor care
coborau din munţii înconjurători s-.au adunat în zona cea mai adân<;ă, dând naştere
unui curs de apă mai mare: Tisa (Pathissos în antichitate), socotită de majoritatea
istoricilor moderni forţaţi de încercarea identificării hidronimului Mâris cu cel
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actual de Mureş drept ca şi cum ar fi sectorul inferior al acestui ultim râu, dar cu
totul "nehotărât" în curgerea sa. Într-unele zone se oprea în mlaştini interminabile,
pe alte locuri cotea în încovoieri nesfârşite sau se desfăcea în nenumărate braţe care
se schimbau aproape în fiecare an. Aceasta a fost Tisa înaintea începerii lucrărilor
de regulam.are. Primăvara când, din caU1.a topirii zăpezilor din Alpi, creşteau apele
Dunării, Dravei şi Savei, în faţa ţarmurilor mai înalte ale Sârbiei se întindea o
adevărată "mare" de apă dulce împânzită cu păduri dese de mlaştină şi cu o vegetaţie
acvatică deasă, de altă natură, o adevărată junglă acvatică, similară unei vegetaţii
de "tip cvasi mangrove" ... Romanii o numeau mare album-care nu se putea strecura
decât cu încetul prin îngustimea Cazanelor şi a Porţilor de Fier cu cataractele lor...
Acest noian de apă stăvilea cu tot cursul leneş şi afluenţii mai de seamâ ai Tisei,
respectiv ai Dunării cam până în dreptul localităţii a.ctuale Baziaş. Tisa venea şi ea
încărcată de toate apele munţilor ce împrejmuiesc bazinul hidrografic al acestui
mare râu. De la actualul oraş Mukacevo (din Ucraina subcarpatică) şi până la
actuală capitală a R.F. Iugoslavia timp de luni întregi se întindea o "baltă", nu
numaiJn lungul Tisei, ci şi pe cursul inferior al tuturor afluenţilor carpatici. Numai
pe la jumătatea verilor uscate, apele intrau în matcă, lăsând în urmă tot anul
mlaştini întinse. Doar la mari depărtări, pe nişte "platforme", grinduri puţin mai
ridicate, se aşezau în ultimele veacuri sate şi oraşe. Nu există asemenea râu mare
în întreaga Europă care să fi avut chiar până în ultimele decenii atât de puţine oraşe
pe malurile lui cum este Tisa 23• într-o astfel de regiune să fi încercat Marcus
Vinicius înaintarea spre inima Daciei? E greu, foarte greu de închipuit.
Este de la sine înţeles că o zonă aşa de largă de mlaştini era cu totul neprielnică
pentru înaintarea fie "pe uscat", fie pe apă cu corăbii împinse înainte de vâlsaşi (acei
remiges) sau chiar "combinat" a unui corp expediţionar roman. De loc nu ni se pare
întâmplător că cu aproape un veac mai târziu, în 87, nici Cornelius Fuscus,
prefectul pretoriului, nici prudentul comandant Tettius lulianus nu au îndrăznit să
pătrundă în această junglă acvatică de climă temperată, plină cu capcane naturale.
Drumul urmat etc Fuscus nu e cunoscut; se bănuieşte însă căel şi-ar fi condus oastea
pe valea Oltului în sus. Tettius Iulianus, învăţând din tragica experienţă a
predecesorului său, schimbă direcţia ofensivei, atacând nu prin Oltenia, ci prin
Banat 24 • După cum se ştie, bătălia se dă la Tapae, probabil în strâmtoarea Porţilor
de Fier ale Transilvaniei ... Mai mult, nici împăratul Traian nu a încercat (nici măcar
cu flotilele dunărene: classis Pannonica şi classis Moesica, care i-au stat la
dispoziţie)săfoloseascăaceastă"posibilitate"anevoioasă,deşiconduceaoperaţiuni

militare de mult mai mare anvergură. Dintr-un infim fragment al Commentari-ilor
de bello dacico păstrat la gramaticul Priscianus 25 (inde Berzobim, deinde Aizim
processimus) ştim foarte precis că drum ul de înaintare al gros ului arma tei romane
în anii 101-102, 105-106 ducea în zona piemontană situată la poalele de yest ale
Munţilor Banatului spre Depresiunea Haţegului, respectiv spre valea Mureşului
mijlociu. Este de reţinut deci că numai în urma lucrărilor de îndiguire, Tisa a
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căpătat un curs

mai rapid, nu s-a mai revărsat aşa de des şi pământuri întinse au fost
uscate şi date agriculturii.
Dar cele arătate mai sus cu caracter de geografie fizică, respectiv de hidrografie,
reprezintă doar o singură latură a chestiunilor. Nu trebuie scăpat din vedere că·
întregul curs inferior al Mureşului intre Deva şi Pecica a fost întărit cu aşezări
dacice fortificate care se ţin lanţ pe ambele maluri ale râului, dar mai ales pe malul
drept, cel nordic, folosind din plin avantajele geomorfologice oferite de ultimile
.ramifica ţii sudice ale Munţilor Metalici ai Transilvaniei şi ale Munţilor Zarand ului.
în apropierea cursului Mureşului sunt amplasate în aval: Deva-"Piatra Cozia" 2.6,
Deva-"Dealul Cetă\ii" 27, Bretea Mureşană-"Măgura" 28, c.âmpuri-Surduc-"Cetăţeaua"
şi "Mânăstirea" 24 (toate în jud. Hunedoara), Săvârşin- "Dealul Cetăţii" 30 , Vărădia de
Mureş 31 , Pecica-"Şanţul Mare" 32• Cu alte cuvinte, dinspre vest cel mai lesnicios
drum de acces spre interiorul Depresiunii Transilvaniei, circulat în aproape toate
timpurile, era străjuit de o suită de fortificaţii chibzuit amplasate. Unele dintre
aşezările întărite pomenite-din nefericire-fie că au fost distruse de lucrări ulterioare
(Bretea Mureşană, Deva-"Dealul Cetăţii"), fie că nu au fost crecetate decât priri
sondaje restrânse, insuficiente (Deva-"Piatra Cozia"), fie că rezultatele obţinute în
legătură cu ele n-au fost publicate sau nu au apărut încă pentru a li se preciza
cronologia. Cert este că în majoritatea lor s-au descoperlt materiale arheologice
databile începând numai cu secolul I î.e.n., continuând în secolul I e.n. cu toate că
părerile cercetătorilor nu converg totdeauna spre aceeaşi concluzie. Nu dorim să
intrăm în detalii în ceea ce priveşte istoricul şi viaţa tuturor acestor aşezări-din
nefericire prea puţin studiate şi cunoscute. Ne mulţumim să ne orpim pentru
momer.t la cazul aşezării de mare importanţă (şi pentru problema noastră) de la
Pecica (jud. Arad), cea mai intens săpată şi publicată într-o monografie, aşezată
mai aproape de confluenţa Mureşului cu Tisa-sau după cum susţine majoritatea
cercetă_torilor (care interpretează în felul cunoscut chestiunea Mâris-ului lui
Herodot şi Mârisos-ului lui Strabon) cu."continuarea" acestuia spre sud, făcând
un cot aproape în unghi drept.
Cu ocazia studierii minuţioase a aşezări întărite de la Pecica, între altele, s-a
constatat că: •... Este dificil a stabili în cronologie absolută, data până la care ţine
nivelul vechi [dacic], adică limita lui superioară şi mai ales a determina cauzele care
au dus la distrugere printr• un violent incendiu al aşezării dacice„ în cronologie
relativă se poate spune că nivelul dacic II durează până la sfârşitul Latene-ului
mijlociu (LateneC incronologialuiP. Reinecke;accentuarea n.n.)-[ ... ] La sfârşitul
secolului al II-iea î.e.n. [la mai bine de un veac înaintea expediţiei lui Marcus
Vinicius!] nu cunoaştem un eveniment istoric cu oarecare proporţii care să fi avut
loc în această parte a Daciei şi în urma căruia aşezarea să fi fost incendiată. Nu este
exclus să fie vorba despre unul din acele "nesfârşite războaie" despre care ne
vorbeşte Strabon [Geographia, VII, 3, 11; (C.303)] ce se purtau intre diferitele
uniuni de triburi daco-getice[ ... ] cărora le va pune capăt marele rege Burebista în
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prima jumătate L secolului I t.e.n. Nu poate fi exclusă tnsA nici o altă posibilitate în
conformitate c1• caresA fie vorba de un violent incendiu ca urmare a unei calamităţi,
firi sA fie o incendiere cauz.atA de inamici într-un război. Cen rămâne că aşez.area
a fort imediat refăcută, dovadă fiind faptul că nu se constată nici un strat despărţitor
între cele două nivele dacice de locuire... •33
SA reţinem că incendiul menţionat a avut loc-judecând pe baz.a datelor
arheologice-nu în vrell!ea lui Octavianus Augustus când s-a desfăşurat campania
militari a lui Marcus Vinicius pe Mârisos "care se varsă în Istru• şi "pe care îşi
făceau romanii aprovizionările pentru război ... • Dacă generalul M. Vinicius şi-ar
fi ales cursul inferior al Tisei, uriaşul con de dejecţie (adevărată "deltă de uscat") şi
valea Mârisos-ului transilvănean pentru înaintarea corpului său expediţionar
care "îi înfrânge pe atacatorii daci şi-i urmăreşte pe Mureş în sus, până în inima
Daciei", ar fi de neînchipuit să fi lăsat în spatele lui, înaintând pe o distanţi de cel
puţin 250 km spre est în valea Mureşului, presărată de aşezările întărite amintite,
nişte locuri aşa de bine ariirate de către natură şi prin dibăcia dacilor cum este
aşez.area fortificată de la Pecica! Procedând astfel, împotriva logicii celei mai
elementare, M. Vinicius risca reuşita întregii sale operaţiuni militare, iar pentru
corpul lui expediţionar ar fi însemnat o adevărată sinucidere în masă. Nici nu ştim
dacă, a putut obţine din timp, din capul locului, anumite informaţii prealabile
vizând situaţia geografică-militară din toatăaceastăregiuneimensA?!-De problema
aprovizionării-amintită aşa de categoric, fără nici un echivoc, de Strabon-nici nu
mai este cazul sA discutăm. Iar dacă afirmaţia marei ui geograf o Iuăm în sens ul strict
al cuvântului, el scrie despre "ţara geţilor• şi nu cea a dacilor câtă vreme ei
deosebeau fără doar şi poate geţii de daci.
Conform cunoştinţelor noastre istorice, nimeni dintre autorii moderni nu s-a
ocupat mai îndeaproape cu problema precizării drumului de înaintare al corpului
expediţionar al lui Marcus Vinicius, nimeni nu a apreciat posibilitatea sau-mai
degrabă-imposibilitatea unei astfel de expediţii prin părţile amintite mai sus.
Singur L. Mărghitan face o legătură între expediţia cu pricina şi aşezările fortificate
de pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, presupunând că nu greşeşte dacă
pune pe seama rezistenţei întâmpinate în aceste aşezări ale dacilor de pe valea
Mureşului imposibilitatea oştirii romane conduse de Marcus Vinicius, de a obţine
o hotărâtoare victorie în campania ce a avut loc în anii 10-9 î.e.n.34.. În lipsa celor
mai neînsemnate date probatorii, toată ipoteza se bazează însă numai şi numai pe
identificarea-după părerea noastră-prea puţin justificată a hidronimelor antice
Mâria, Mârisos (care se varsă în Istru!) cu hidronimul Mureş. Ori, conform unor
recunoaşteri mai noi cu caracter de geografie istorică, sprijindu-se mai ales pe
constatările preţioase ale lui A Deculescu 3s după care râul Argeş din Muntenia
avusese în trecut două braţe la vărsarea sa în Dunăre, printre care, conform părerii
lui N. Gostar36, cursul de est, formând un fel de "continuare" a Dâmboviţei, purtase
numele de Mâris-(cus), trebuie să revizuim anumite opinii mai vechi, acestea
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dovedindu-se a fi perimate.
Este foarte adevărat dl ipoteza amintitl adineauri este o ipoteză de lucru, în
schimb existenţa unei localitl\i denumite Transmarisca sau Transmariscum
situatl pe malul drept (cel sudic) al Dunării, pe teritoriul actualului oraş Tutrakan
(R. Bulgaria) e un fapt menţionat atât în Geographike hyphegesis (III, 10, 5) al lui
Claudios Ptolemaios,[astronom şi geograf grec care a trăit pe la mijlocul secolului
al Ii-lea al erei noastre (100-170), în itinerariile romane târzii (Tabvla Peutingeriana,
VII, 2; Itinerarium~tonini, 223), cât şi în Notitia Dignitatum (p. 89, or. XL, 23)37•
Conform acestei constatlri, se pare dl Herodot şi Strabon nu au comis nici o
"eroare" de geografie descriptivă, afirmând dl Maris(os)-ul îmbogăţeşte cu apele
lui debitul Istrului (=al Dunării de Jos)! Maris(os)-ul din Muntenia (să fi fost
identic fie cu Argeşul, fie cu Dâmboviţa îndl neunită cu Argeşul) în orice caz nu
pare a fi identic cu râul Mâris din Transilvania.
Luând în considerare realităţile hidrografice din trecut (până acum nebăgate în
seamă), constatările arheologice făcute în cadrul aşezării întărite de la Pecica în
privinţa oridlrui incendiu sau oridlrei distrugeri de dimensiuni mari (să nu uităm
aşezarea este situată nu prea departe de la confluenţa Mureşului cu Tisa), pe de o
parte, şi existenţa unui hidronim Mâris(os) în Câmpia română, pe de altă parte,
ne sugerează ideea dl acţiunea lui Marcus Vinicius din anii 10-9 î.e.n. nu s-a
desfăşurat în Câmpia Tisei şi pe valea Mureşului transilvănean, ci în Câmpia
Mostiştei, Câmpul Câlnăului sau în Câmpia Burnazului, corpul expediţionar
roman îndreptându-se-eventual-pe valea Dâmboviţei spre culoarul depresionar al
Branului, spre inima DacJei, unde se află tredltoarea cea mai joasă a aripei
răsăritene a Alpilor Transilvaniei (de numai 1240 m altitudine) numită Giuvala,
dadl din capul locului ostaşii romani au reuşit să pătrundă aşa de adânc spre
interiorul Daciei.
NOTE
1 Text tradus preluat din: Fontes ad blstorlam Dacoromaolae pertlnentes. I. Ab Heslodo usque ad
Itlnerarlum Antonlnl. Izvoare privind Istoria României (sub red.: VI. Iliescu, V.C. Popescu şi Gh.
Ştelan), voi. I, Bucurqti, 1964, p. 268-269.
2 Ibidem, p. 30-31.
3 Cf. Fr. Miltner, Aupslus' Kampr am dle Donaugreme, tn "Klio", XXX, 1937, p. 200-226; C.
Daicoviciu, AparllJa şi rormarea relaflllor sclavagiste 1n Dacia, tn lslRom, voi. I, Bucurqti, 1960, p.
263; H. Daicoviciu, Dacia de la Bareblsla la cucerirea romani, Cluj, 1972, p. 116; idem, ConlruntArl
mllllaft Intre daci şi romani 1n perioada 44 te.o.-85 e.o., tn Istoria militari a poporului român, voi.
I, Bucureşti, 1984, p. 135.
4 Cassius Dio, Rbomalke hlstorla, LIV, 3l
5 Cf. C. Daicoviciu, în IslRom, voi. I, p. 293; H. Daicoviciu, op. cit., p. 116; idem, în Istoria militari ... ,
p.135.
6 C. Daicoviciu, tn IslRom, p. 289.
7 O listă a izvoarelor pentru aceste evenimente şi bibliografie completă se află la W. Reidinger, Ole
Slallballer des ungetelllen Pannonlens von Aquslus bis Dloklellan, BoDD, 1956; cf. şi în An:bErt, 85,
1985, p. 108-110.
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8 Vezi: C. Daicoviciu, fn btRom, p. 293.
9 Cassiua Dio, Rolllllille blslorla, LIV, 36.
10 Cf. Strabon, VII, 3, 13. Vezi discuţia la A Alrăldi (fn F. Tompa-A Alfoldi-L. Nagy, Buclapest
Tortenete, voi. 1/1, Buclapest u okorban, Budapest, 1942, p. 1S3 şi urm., nota 120); C. Daicoviciu, fn
btRom, p. 293.
11 Cf. A von Premerstein, FJo Eloglum des M. Vlnlclas Cos. lh Cbr., fn JOAI, VIII, 1904, p. 21S239; idem, Der Daker-unel Germanensleger M. Vlnlclus (Cos. 19v. Chr.) unei seln Enkel (Cos. 30. unei
45. n. Cbr.), fnJOAI, 28, 1939, p. 60-81; 29, 193S, p.140-163.
12 F. Tompa-A Alf61di-L Nagy, Ibidem; A Alfoldi, Zur Geschlcbte des Karpatenbeckem Im I
Jahrbundert v. Chr., fn Ostmlttelearopilscbe Bll>Uotbek, No. 37, Budapest-Leipzig, 1942, p. 36, nota
120.
13 Ibidem.
14 A M&sy, s.v. Panoonla, tn RE Supplbd., IX, Stuttgart, 1962, col. S16 şi urm.; A Dobo,
lnscrlptlones extra floes Panoonlae-Daclaeque repertae ad res eanmdem provloclanun pertlneotes4,
Budapest, 197S, p. 92, nr. 489.
1S În afara studiilor pomenite fn notele 11-14 este necesar să mai cităm următoarea bibliografie:
L'Aoee Eplgraphlque, 190S, p.14=H. Dessau, lnscrlptlooes Latlnae selectae, voi. I-III, Berlin, 19021916, nr. 896S; J. Dobial, Eplgrallcb studie k d~Jlnam a oarodoplsu ieskoslovemlibo mml v dobe
flmsb.1. Zaduoajska vyprava M. Vlnlcla, fn Casoola oarodolho Musea v Prau, Praha, 1922, p. 8198, 213-227 (cf. şi recenzia lui J. Eisner, tn Obzor Preblslorlcky, 1924, p. 148-149); idem, Tbe
Exped.ltloosofM. Vlnlclus,cos19. B.C., beyoodtbeDaoube, tn Euoomla, I, 1, 1939,p.47-81; C. Patsch,
Beltrage zur Volkerkunde voo Siidosteuropa. V/1. Aus SOO Jabreo vorromJscber uod romJscber
Gescblcbte Siidosteuropas. 1. Teii: Bis zur Festsetzuog der Romer 1n Tramdaouvlen, Wien, 1932, p.
Okkupatlon VOD
104 şi urm.; J. Szilagyi, Aqulncum eszakkelet Panooola mep"'lasa. Ole
Aqulncum uod Nordostpanooolen. Aqulncuml baber âgak. Laureae Aqulnceoses, tn Di.aPann, ser. 2,
No.10, Budapest, 1938, p. 304-308, mai cu seamă nota nr. 9S; C. Daicoviciu, Slebeobiirpo: lmAltertum,
Bukarest, 1938, p. S1 şi urm.; T. Nagy, Buda . . .utl emlekel. Magyaron7Ag miiemlekl lopografl~
voi. VI, Budapest, 1962, p. 90, nota 377; L. Barkoczi, A brlgetlol romal tabor es lopognpbll\la.NouveUes doooees pour la lopograpble de Brlgertlo, tn "Antiquitas Hungarica", III, 1949, p. 69; idem,
Brlgetlo, 1-11, 1944-19S1, p.10, nota 34, p. 13, 26; R. Syme, M. Vlnlclus, fn "Classical Quarterly", 27, 1933,
p. 142 şi urm.; idem, în "Historia", 11, 1962, p. 148; idem, Danubian Papen, fn BlbUotbeque d'etudes du
sud-esteuropeen, Bucarest, 1971, p. 26-39; R. Hanslik, M. Vlnlclus, în RE, voi. IX A, Stuttgart, 1961, col.
113 şi urm.; A Mocsy, Paooonla, fn RE, Supplbd, Stuttgart, 1962, col. S43 şi urm.; idem, Az Wyr-kelta
egyiiU.eles konazka, tn Barkoczi, I. Bona, A M6csy, Panooola tortloete (red. J. Harmatta), Budapest,
1963, p. 1963, p. 31; idem, Panoonla-Foncbuog 1961-1963. "Eirene. Studia Graeca et Latina", 4, 196S,
Praha, 196S, p. 13S; Eug. Chirilă, Relafllle dintre daci şi romani pâol la expediţia lui Marcus Vlnlclus,
în ActaMN, I, 1964, p.12S-36(După părerea lui Eug. Chirilă: "... Expediţia lui Marcus Vinicius marchează·
(10-9 t.e.n.) un moment important în istoria relaţiilor daco-romane: ea este prima acţiune de mari
proporţii îndreptată împotriva dacilor pe propriul lor teritoriu şi preludiul marilor acţiuni militare şi
politice care au culminat cu cucerirea Daciei ...'); JJ. Wilkes, Dalmatla. Hlslory oftbe Provloces oftbe
Roman Emplre, London, 1969, p. 66şi urm.; idem, tn "HistoricalJoumal", 10, 196S, p.1 şi urm; A Dobo,
Ole Verwaltung der riimlscben Provlnz Panooolen voo Augustus bis Dlocletlaous. Ole Provlnzlale
Verwaltung, Budapest, 1968, p. 16 şi urm. cu nota 3; idem, lnscrlptlooes... , p. 92, nr. 489; R. Vulpe, Les
populatloossud-orlentales de !'Europe et l'emplre Romaln, tn Actes du Premier Congres lntemational
des Etudes Balcaniques et Sud-Est Europeennes, li, Sofia, 1969, p. 39. H. Daicoviciu, Vlnlclus, Marcus,
în Dlcflonar de lslorle veche a RomAnlel (PaleoUtlc-sec. X e.n. ), Bucureşti, 1976; p. 617 textual scrie
următoarele: "... Vinicius... (sec. 1 î.e.n. -1 e.n.), general roman în timpul lui August. În anii 10-9 r.e.n. a
condus o expediţie de represalii împotriva dacilor care năvăliseră tn Pannonia, urmărindu-i pe valea
Mureşului tn sus." Opinia cu pricina este contrazisă de: E. Stein, Ole KalserUcbeo Beamten unei
Truppenkorper Im riimJscbeo Deutscblaod uoter dem Prlnzlpat.Beltriige zur Verwaltungs-unel
Heeresgescblcbte von GaWen unei Germaolen, I, Wien, 1932, p. 25; E. Ritterling-E. Groag-E. Stein,
Fastldes romlscben Deutscblaod uolerdem PrlnzlpaL Beltriige zurVerwaltuop-uod Heeresgeschlcbte
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von Galllen ancl Germanlen, voi. li, Wien, 1932, p. S, nota S; E. Ritterling a.v. Leglo, fn RE, voi. XII, col.
1227, 1229; E. Groag, P. Sulplclus Qulrlnus, tn RE, voi. IV A, Stuttgart, 1931, col. 827 şi urm.; Dorothea
von Lunzer, s.v. Valerlus Messala Messallnus, tn RE, voi. VIII Al, Stuttgart, 19S5, col. 160-161.-Din
rindul tuturor acestor opinii negative, poate cea mai caracteristică este a lui D. von Lunzer. Iată ce scrie
această cercetătoare: "...Im Hinblick auf die Titel die V. riihrte, und die Rolle die er um die Zeitwende
im Donaugebiet spielte, ergibt sich eine merkwiirdige, bisher noch nicht beachtete Obereinstimm•mg
mit den Da ten der allgemein M. Vinicius, dem Consul des J. 19 v. Chr., zugeschriebenen Inschrift Dess.
8965 =Inscr. ltaliae XII[, III 91 (trimite la lucrările lui von Premestein citate şi de noi în nota 11 ). (Die
weitere uberaus zahlreiche s.v. Vinicius), die ich in meiner (noch ungedruckten) Dissertation Dle
sopll&llllt.e Vlnlclllli ID11Chrln, Wien 1938 eingehend behandelt habe. Der dort Geehrte, dessen Namen
bis aur einige Buchstabenreste verloren ist, war [X Vi)r s(acris)r (aciundis), [legatus pro) pr(aetore)
Augusti caesaris in [lllyrico], trai in Beziehungen zuVolkerscharten an undjenseitsder Donau-genannt
werden în der Inschrirt die Bastarnae, Colini, Osl und Anarll-wie wir dies von Valerius Messala
Messalinus, nicht jedoch von Vinicius wissen. Oberdies lassen sich die Buchstaben des Namens eher zu
S M (evtl. OM) alsa zu VALERIUS M~SALA ader VALERIO M~SALAE, als, enlSprechend der
Annahne v. Premersteins und der iibrigen Forscher, zu CIVS (von VlnlclWi) ergAnzen. Hiniu kommt die
Tatsache, dass die Valerier în Tusculum, dem Fundort der Inschrift, cine Villa besassen ..." Pentru a
vedea lucrurile mai limpede, este necesar să cităm 1n exlenso luarea de pozi\ie a lui A Mocsy şi fa\ă de
această părere hipercritică "... Am meisten problematisch ist der Feldzug, der aur einer rragmentierten
Inschriftau~TusculumerwAhntwird,Dess.8965.AufdemerhaltenenTeilwirdeinMaoo ... clu[s) ... genannt,
der XV vlr ~rls rachmdls, war ~nd als, (legalus pr.) pr. Augusll Caesarls (ID Illyrlco) jenseits der
Donau die Bastamer besiegt (rugavU) und Collnos, Anarllos und anderen Volker, deren Namen aber
schon nichterhalten sind, mitden romischen Warren bekanntgemacht hat. Der Name des Manneswurde
Bereits v. Premerstein 1904 zu (Vlnl)clus ergAnzt;mehr Polemik hat die Frage der Zeit und der Richtung
des Feldzuges ader der Feldznge hervorgerufen. Gegen die ldentifizierung des Mannes mit M. Vinicius
PJ. sind z.B. E. Groag[ ...] und D. v. Lunzer [...] eingetreten, vgl.B. Saria Historia I (19S0) 443, der noch
als Moglichkeit (nach Lunzer) auch Domitius Ahenobarbus erwAhnt. Valerius Messala ist amwenigsten
wahrscheinlich, da die erhaltenen Bruchstucke von CIVS zwar auch als O M gelesen werden konnen,
aber die klare Interpunktion in Zeile 2 die ErgAnzung des Namens zu VALERIO MESSALAE ohne
lnterpunktion und mit den nicht aur einandergepressten End-und Anfangsbuchstaben 11usschliesst.
Domitius Ahenobarbus war im Nordwesten 1.11.tig und kommt deshalb ftlr einen Feldzug im Os ten ader
sogar Sudosten nicht în Betracht. Fur Vinicius spricht seine Tatigkeit im J. 13v. Chr. (Flor. I · 4; Vell.
Pat. 1196); gegen ihn, dass er VII vlr epulonum war (E. Groag). Die ErgAnzung der lnschrifl ,st femer
nurdann aur aur eineuberzeugende Weise moglich, wenn dergenannte kein Cognomen fUhrte.[ Urmează
textul întregit al iscrip\iei de la Tusculum după propunerea lui A Mocsy, citat in textul prindeai al
lucrării prezente.] Diese ErgAnzungweicht von der bei Alfoldi [... ) nurin einigen Formulierungen ab, die
wegen der Zeilelengen geăndert werden mussten. Da dieAufziihlung der Volker aur der Inschrift durch
cxer[citum vicii proni]gavitque in zwei Gruppen geteilist, konnte man aur die Gedenken kommen, dass
der Feldherr zwei Feldziige geflihrt hat. (Airoldi C3mbr. Anc. Hist. XI 84 ... ) Alles hăngt aber davon ab,
wo man die aurgezăhlten Volker lokalisieren darf. Die Colini, Osi, Taurisci haben am nărdlichen Rand
der ungarischen Tierebene gehaust (am Rand des Dakerlandes). Daher ist es berechtigt, auch die
Taurisci hinzuzlWihlen, und vor ihnen vielleicht die Boier (Bolos ), und zwar jene, die als ausserhalb des
Reiches geblieben auch bei Tacit. Germ. 42 erwAhnt werden. Diese Volker hai Vinicil' nicht in einem
formellen Krieg t,c;iegt, sondem nur gezwungen (perl'erre coegll: zum Ausdruck vgl. f„on. Anc. 30), in
Ruhezu leben. Einen Krieg hat Vinicius gegen die siidlich von diesen gelegenen Daker g,. 'iihn, an dercn
Scite als Verbundete die Bastamer gekAmpft haben. Dannach diirfte die ganze Operat. n ein einziger
Feldzug gewesen sein, dervom Suden angefangen, zuerst die Daker traf (hiezu vielleicht Strab. VII 3 13)
und dann die meist keltischen Volker nordlich der Daker bezwang. Die AufzAhlung dieser Volker
scheint în west~stlicher Richtung zu gehen (von den Boien abgesehen). Da aber gegen sie kein Krieg
geftlhrt wurde, spiegelt die Reihefolge nichl unbedingt die Richtung der Vonnarsches. Man braucht
auch dem Vorkommen der Bastamer keine grosse Bedeutung beizumessen, da diese als VerbUndete der
Daker auch an der Grenze P[annonien]s erscheinen durften. Vinicius, aderwer auch hiess, untemahm
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also einen Feldzug in den oatlichen und nordlichcn Teii der ungariachen Tlefebcne. An einen Feldzug
. von Camuntum aUB nach Oaten zu denkcn, dcr demzufolgctzuent die Kelten und ent am Ende der
Opcration die Daker getroffen hatte (v. Premcntein 0.t.Jalltesh.XXVIII (1933) 159 f.), verbietet der
Umstand, dus cUe Dwr cUe Hauptrelnde waren ( accentuarea n.n.) und gegen die nbrigen Votker kein
Krieg geftlhrt wurde. Fur die Datierung kommt dcr Dakereinfall im J. 10 in Bctracht, CassiUB Dio LIV,
3; 2; Mon. Anc. 30. Im Mon. Anc. iat auch die Formulierung der ViniciUB lnschrift Ahnlich: el poalea
lrans Daouvlum duclus exercitu meorum Daconun geoles lmperla populi Romani perferre coegll
Unter Daconun geoles darf hicrvieUeicht auch an die unter dakischer Hernchaft lebenden keltiachen
Votker [afirma\ia-poale- nu este cea a:ai potrivită, dcoab este vorba de perioada de după Burebiala
c!nd puterea dacici a fost muli slăbită!) gedachl werden. An das J. 10 n. Chr. haben Palach a.O. 107.
Miltner a.O. 220 r. Alfofdi a.O. 37 gedachl. R. Syme dachle an cine Opcration von der Eroberung
P[annonien)s durch TiberiUB (bei v. Prementein a.o. XXIX 1934, 81.) Cf. A. Mocsy, Pllllllonla, fn RE,
Supplbd., IX, Stuttgart, 1962, col. S43. Oricum sA stea lucrurile, fie ci s-au dcsflşurat două campanii
separate, una fmpotriva triburilor celtice cu pricina, cealaltă fmpolriva dacilor 9i bastranilor (primii
dintre aceştia fiind socoti\i "cler Hauptrelnd"), fie ci triburile celtice au fost numai constrinse cu
amenin\area cu forţă 9i s-a purtat numai o singurăcampaniefmpotriva dacilor, aceste ipoteze nu exercită
o prea mare influenţli asupra subiectului lucrării de faţli.
16 Cf. Max. Ihm, Butamae, rn RE, voi. III, 1,-Stuttgart, 1897, cot. 110-113; Al. Vulpe, Bularoll, rn
Dlc\looar de Istorie veche a Romiolel, Bucureşti, 1976, p. 84; R. Florescu, Note de geoarafle aollcl, fn
Zlridava, XIII, 1981, p. 3S-36.
17 E. Stein, Colini, rn RE, voi. IV, 2, Stuttgart, 1901, col. 1676.•
18 E. Polaschek, O.I, rn RE, voi. XVIII, 2, Stuttgart, 1942, voi. 1S81-1S84.
19 Max Fluss, Taurlsker, rn RE, ser. 2, voi. IV A, Stuttgart, 1934, col. 1136-1138.
20 W. Tomaschek, Anarlu, rn RE, voi. I, Stuttgart, 1894, col. 2063-2064; 1.1.Russu, Anartl, rn
Dlcpooar de Istorie veche a Romiolel, p. 33.
21 Valea M ureşulul-parle lnlep'aoll a ■llltemulul de forll.nca\le a Daciei, fn Sarplla, XIII, 1977,
p. 203-204.
22 A. Buday, Romal fellrallao, [Cluj), 1914, p. 287.
23 Vezi, bunăoară: T. Ortvay, Maffaror■ z•I re,i vlzrajza a XIII. szazad ve1el1, vot. 1-11,
Budapcsl, 1882; Vujevi~, Dle1belu, rn "GeographiacheAbhanlungen", Wien, VII,4, 1906; Zawadowaky,
Magyaronu, vlzelnek slalls~ 2 voi., Budapcst, 1891; mai multe studii fn seria publica\iilor
Institutului şi Societă\ii de Geologie; rn Studiile sec\iei de hidrologie şi meteorologie a Ministerului
agriculturii; Vicziân, Mll&}'aronzq viziero!, Budapcst, 190S; O. Bogdânfy, A Tlsza VbJ•rua. rn
"Foldrajzi Kozlem~nyek", XXXII, 1904; idem, A Duna '5 Tlsza liomlU csatoroa, Budapcst, 1907; A
Tlsza b"'dao ~ mosl, 4 voi., Budapcst, 1898-1911; J. Cholnoky, A Tlsza-meder valtozsal, rn "Foldrajzi
Kozlemenyek", XXXV, 1907, p. 381 şi urm.; Gy. Mârton, A Maros alffildl s:r.akasza ea fatlymedrel (az
Anmka a S~razer), fn "Fi:ildrajzi Kozlemenyek" XLII, 3, 1914, p. 282-301; S. Mehedin\i şi G. VAlsan,
România, Bucurctti, 193S, p. 17-18, 143, 149; Gy. Prinz, Magyar Rlld~z. voi. I, Magyaronzq ~~za,
Budapcsl, f.a., p. 216-221; Gy. Prinz, P. Teleki, Magyar Rlld"!Jz, voi. II A magyar munka RUdr"'za,
Budapesta, f.a., p. 134-139; L Glaser, AzAlfGld regi vlzr"'zaeaa lelepiiJJ&ek, fn "Foldrajzi K"cizlem~nyek",
XLVII, 4, 1939, p. 297-308; Gyozll Temesy, A lemeskiizl vlmzabaly-'sok a XVIII Hazadbeo. Dle
Wasserregullerung des Gebletes an der Temes Im XVIII. Jabrbuoderl, "Foldrajzi Ktlzlemenyek",
XLVII, 4, 1939, p. 494-S09 etc.
.
24 Problema este tratată ultima dată de H. Daicoviciu, Dacia de la Bureblllla ... , p. 281. Cf. şi Fr.
Miltner, în "Klio", XXX, 1937, p. 220 şi urm.; C. Palach, Der Kampf um dea Dooauraum unter uod
T~an (Beltrige zurVolkerkuodevoo Siidosleuropa V/2), Wien-Leipzig, 1937, p. 3-44; C. Daicoviciu,
fn lstRom, voi. I, p. 297-300.
2S losl gramm., VI, 13, p. 20S, ed. Hertz: TraJaous 1n I Dackonun; reprodus şi de H. Peter,
Hlstorlcorum Romaoorum reUqulae, II, p. 117.
26 Oei. Floca, Harta arheologlcl a munJclplulul Deva, fn Sarplla, VI, 1969, p. 16 (pliant), 22-23
(fig. 16-17); idem, Slng.ldava, fn Sarsella, XIII, 1977, p. 177; M. Valea, L. Mărghitan, Aşezarea dacici
de la Cozia-Deva, rn Sarplla, VI, 1969, p. 47-S3; S. Dumitraşcu, L_. Mărghitan, Aşezirl şi descoperiri

ea
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dacice din ••tul tl nonl-v•tul Romialel din 11K. III Le.o. -11 e.n., fn Sarptla, VIII, 1971, p. 48-49
(eltiaten\8 qczlrii dacice se lncheie printr-un violent incendiu fn cunul aecolului I e.n.); I.H. Crifan,
Bareblata epoca aa2, Bucurqti, 1977, p. 301-302, nr. 26.
27 Oct. Floca, Urme dacice pe dealul cetllll Dna, fn OmD, p. 207-212; Oct. Floca-Ben. Buaa,
Cetatea Deva, Bucurqti, 1965, (ID colecţia "Monamentele patriei"), p. 10-11; Oct. Floca, fn SUJetla,
VI, 1969, p. 18-19; Sarptla, XIII, 1977, p. 171-181; I.P. Albu, Noi clellcopertrl uheolopce pe dealul
cetllil Dna (li), fn Sarptla, VIII, 1971, p. 57~ idem, fn'Aputum, IX, 1971, p. 141; L Mlrghitan,
Cermtlrl uheolosfce ba vatra Onfulul Dna, Deva, 1971.
28 C. Daicoviciu, IA TramylY■Dle dam FAIIIJqulaP, Bucarest, 1945, p. 50, nota l; N. O01tar,
SbqslduallDI tl Slnpl■va, fn SCIV, IX, 2, 1958, p. 417, nota l; L Mlrghitan, V•Uafl dacice pe canul
mijlocia ■I Muqulul, fn SUJeUa, VII, 1970, p. 15-16; I.H. Crişan, Bllftblsta ... 2, p. 298, nr. 13.
29 M. Valea, L. Mlrghitan, Aşezare■ d■clc.l de I■ Cimparl SW'duc, fn S■rptla, IV, 1966, p. 65-73;
L. Mlrghitan, fn S■rptla, VII, 1970, p. 16-17 (viaţa SŞC711rii dacice fonificate de la CAmpuri Surducse
pare ci a f01t curmată bruac printr-un violent incendiu fn cursul secolului I f.e.n., cf. fn S■rptla, IV, 1966,
p. 72); I. H. Crifan, Bareblsta. .. 2, p. 299, nr. 18.
30 Vezi: M. Barbu, Aşez■re■ dacic.I de I■ Siv&rşlD, fn Zlrld■va, XII, 1980, p. 101-116; E. Chirili,
M. Barbu, O lmltalle de dr■hml Dyrrla■cblaDl din Judelui Arad, fn Zlrld■va, XII, 1980, p. 127-131; M.
Barbu, O.P. Hurczan, Crecetlrlle uheolo&lce de I■ Slv&rşlD, fn Zlrld■va XIV, 1982, p.
31 M. Barbu, M. 2.droba, Afez■re■ daclc.l de I■ Vlrldl■ de Muq, fn Zlrld■v■, 1978, p. 21-40; M.
2.droba, M. Barbu, fn Dacia, XVI, 1972, p. 355, nr.164; XVII, 1973, p. 395, nr. 116; XIX, 1975, p. 305,
nr. 198; vezi şi I.H. Cripn, Zlrld■va, Arad, 1978, p. 185.
32 I.H. Crişan, Zlrld■v■.
33 Ibidem, p. 164, 166.
34 L. Mlrghitan, fn Suptla, XIII, 1977, p. 206.
.
35 Unde a fost Comtantlmana Daphne?, fn "Magazin istoric", III, 11, 1969, p. 47.
36 Sur la rialdence da rol dace Bureblsta, fn "An■lele ştllnllftce ■le an.lvenltllll "AL I. Cm.a din
laşi", serie noul, secţiunea a III-a, Istorie, XVI, 1970, fasc. 1, p. 62, nota 31.
37 Asupra acestei chestiuni, vezi mai pe larg: I. Ferenczi, Poate n ldentUlcat bldroDlmul Mari ■ ■I

,1

lui Herodot ca bldroDlmul Muq din Tr■D■llv■Dla? (mas.)

DAS MAROSH-TAL UND DER FELDZUG VON MARCUS VINICIUS
(Zusammenfassung)
Wie allgemein bekannt, gibt Strabon in seiner Geographla unter anderen an, in
dem es sich vom Stamm der Geten [VII,'.\, 12-13 (C. 304)) handelt, dass w... durch
ihr umd der Fluss Marisos Oiesst, welcher in den Istros [... ] milndet ... w, wahrend der
Verfasser filr notwendig hăit noch zu bemerken, dass w...die Ramer sich iiber
diesen [den Fluss Marisos] fur den Krieg versorgt haben ... w Es ist ebenso bekannt,
dass nicht Strabon der einzige Verfasser der Antike ist, der behauptet, der Fluss
milnde in die Nieder-Donau. Seine Behauptung wird von einem noch ălteren
griechischen Autor bestărkt: Herodot, nlimlich in seinen Geschlchten, in denen er
prwsiert: w... Der Fluss Mâris hat seine Quelle im Lande der Agathyrsen und auch
er miindet in den Istros ... w [IV, 49). Die Behauptungen der beiden Autoren
stimmen also uberein! Ausserdem schreibt Strabon in diesem Zusammenhang
iiber das Land der Geten und nlcht der.Daker, eine Information, die ebenfalls filr
die ausserkarpatischen Gebiete der von nordthrakischen Stammen und Sippen
bewohnten Landsteile plădien.
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Die Behaptung in Bezug auf clas Miinden des Flusses Marisos in den lstros
scbeint vom kurzen Abschnitt aus dem Text in Strabons Hauptwerk bestarkt zu
sein ( siehe oben), die bis jetzt vemachlăssigt wurde. Nacb einigen modemen
Historikem ist diese Prazisierungvielleicht eine Anspielung auf die Kampanie des
·
romischen Generals Marcus Vinicius.
Nacb dem sicb der Autor kurz mit dem Anliegen der wiederholten Einbriicbe
der Daker in Pann9nien, bzw. der Daker und Bastami in Moesia beschaftigt, so wie
mitden militiriscben Straffeldziigen der Romer, gelangt er zurwiederholt betonten
Behauptung von C. Daicoviciu und H. Daicoviciu, dass an einem der Oberfalle in
Pannonien (wann und wo lăsst sich nicht prăzisieren, doch wahrscheinlich in den
Jahren 10-9 v.u.Z), auch keltische Stămme der Taurisci und Anarti aus dem nordwestlichen Dazien an Seite von anderen Sippen (Cotini, Osi usw.) teilnahmen,
•...Der, der sie zuriickdrllngt und sie auf dem Fluss Mureş [!] bis in das Herz Daziens
verfolgt, ist Marcus Vinicius. Auf einer Inschrift aus Tusculum steht, dass er
sowohl die Daker, wie auch die Bastami geschlagen babe, doch •1n elnem anderen
Zug und an elner anderen Front ..• (Betont n.n.)
Die mutilierte Inschrift aus Tusculum wurde von mehreren bedeutenden
Forschern vervollstandigt und verschieden gelesen, eine Tatsache, die zu
verschiedenen lnterpretationen des Textes fiihrt, die daraus stammenden
geschichtlichen Schussfolgerungen miteinbegriffen. Die von A von Premerstein
vorgeschlagene Vervollstandigung wurde sowohl von A Altl>ldi wie aucb von C.
Daicoviciu angenommen. Doch A Mocsy bietet eine neue lectlo.
Was die geschichtlichen Ereignisse betrifft, die die lnschrift aus Tusculum
schildert, scheint dem Verfasser die Feststellung von A von Premerstein, A
Alfoldi und C. Daicoviciu annehmbarer, schon weil man die bestehenden riesigen
geographischen Entfemungen, einerseits zwischen den Gebieten der Daker und
Bastami, andererseits zwischen den von der keltischen Bevtilkerung der Cotini,
Osi, Taurisci, Anarti bewotmten Regionen vor Au gen halten soli. Dieselbe Meinung
scheint auch von der neuen lectlo A M6csys nicht widersprochen zu sein. Wenn
man dievon M6csyvorgeschlagene rechte Leseart aufmerksam verfolgt, kann man,
ot, -'\utors Meinung nach, eine klare Ordnung der Brabarbevolkerung feststellen,
wăhrend die Daker zusammen mit den Bastarni irgendwie durch das Wort
profligavitque von der bereits erwăhnten keltischen Sippen abgesondert werden.
Der Autor frăgt sich: sei wohl die Aufzăhlung der erwăhnten Sippen bloss ein
einfacher Zufall? Das ist kaum anzunehmen. Aufgrund dieser beiden Tatsachen,
auch wenn man die von Premerstein vorgeschlagene Losung ausser Acht lasst, ist
der Autor der Meinung, dass man von zwei einzelnen Feldziigen sprechen muss, die
an zwei verschiedenen Fronten geftihrt wurden.
Nacb dieser Abstreifung auf dem Gebiet der Epigraphie behandelt der Autor
einige Probleme der antiken Hydrologie. Nachdem er einige fur ihn zugangliche
facbliterarische geographische Quellen untersucht hat, gelangt der Autor zur
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Schlussfolgerung1 dass es sehr schwer, wenn nicht unmoglich, sei zu vennuten, dass
sich ein romischer Expeditionskorps der dem Wasser des Flusses Tisa (Theiss) bis
zur heutigen Stadt Szeged (R. Ungam) vordringen konnte, dann flussaufwârts im
un teren und mittleren Mureş-Tal bis in die Năhe des dakischen Burgensystems aus
dem westlichen Fliigel der Zentralgruppe der Transsylvanischen Alpen. Konnte
der rOmische Expeditionskorps noch so ausgezeichnet organisien, ausgeriistet
und versorgt sein, ist es sich, der Meinung des Autors nach, nicht vorstellbar, dass
ereine Strecke von 320 km (falls man sie als eine Gerade betrachtetl) zUrUckgelegt
hatte, vom vermuteten Ausgangpunkt aus, die Grundlinie der Expedition sei: die
Unie der Mittel-Donau. Es scheint die Veiwirlclichung eines militarischen Feldzuges
von solchem Umfang vollig unwahrscheinlich, besonders wenn man eine von den
D\odernen Historikem bis jetzt kaum beachtete Tatsachevor Augen hăit, dass "die
Schiffahn" auf dem Fluss Tisa (Theiss)vordem Beginn der Regularisierun~arbeiten
des hydrographischen Systems (begonnen im XVIII. Jh.) ausserst unsicher wenn
nicht unmoglich war, und ausserdem das ausgedehnte Moorgebiet des Flusses sich
mit dem der Flusse Bega und Timiş (Temesch) zusammenlauft, sie bilden insgesamt
ein uniiberschauberes Labyrinth, ein beinahe grenzenloses Gebiet, das beinahe
vollig unbewohnt ist.
Doch die ".om Verfasser ausfiihrlich behandelten physikalisch-geographischen
bzw. hydrographischen Tatsachţn stellen bloss eine Seite des Problemlcreises dar.
& dilrfte nicht ausser Acht g,elassen werden, dass der ganze niedere Lauf des
Flusses Mureş (Marosch, der Hauptfluss Transsylvaniens) zwischen Deva und
Pecica mit befestigten dakischen Siedlungen bestreut war, indem man die
,geomorphologischen Vorteile der letzteren sildlichen Zweige der Transsylvanischen
Erzgebirges und des Zarandgebirges [Deva-"Piatra Cozia" (Cozia-Stein), "Dealul
Cetăţii" (Burgberg), Bretea Mureşană-"Măgură", Câmpuri Surduc-"Cetăţeaua•
(Die lcleine Burg) und "Mănăstirea• (Miinster), Vărădia de Mureş, Săvârşin
"Dealul Cetăţii" (Burgberg), Cladova, Pecica- "Şanţul Mare" (Der Grosse Schanz)].
Anders ausgedriickt, ist vom Westen aus der zugllnglichste Weg zum lnneren des
Siebenbiirgischen Becken, der fast in allen Zeiten gebraucht worden ist, mit einer
Reihe von mit Bedacht gestărkten dakischen Festungen ausgelegt. Der Autor hăit
sich betm Vorstellen der Siedlung aus Pecica (Kreis Arad) lănger auf, die bereits
am hăufigsten ausgelegt wurde, und die Erbegnisse der Ausgrabungen wurden in
einer Monographie aufgenommen. Sie liegt dem Zusammenfluss von Mureş und
Tisa (Theiss) am năchsten. Es ist zu erwăhnen, dass der einzige Brand nicht zur
Zeit von Octavianus Augustus, sondem viei friiher als der Feldzugvon M. Vinicius
auf Mârisos "der in Istros mUndet" stattgefunden hat, und "auf dem sich die
Romer fiir den Krieg versogt haben". Wenn der General M. Vinicius, der "die
angreifenden Daker bekiimpft und auf dem Fluss Mureş stromaufwlirts verfolgt
hat, bis in das Herz Daziens•, den niederen Lauf des Flusses Tisa (Theiss) fiir das
Fortschreiten seines Expeditionskorp gewăhlt hatte, diesen riesigen Schuttkegel
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riesigen Schuttkegel und das siebenbiirgische •Marisos-Tal, wâre uns heute
unvorstellbar, dass er die Siedlungen verschont gelassen hatte, wahrend er auf
einer Strecke von mindestens 250 km ostwărts in das Mureş-Tal vorgedrungen ist,
das von den bereits erwahnten gestarkten, Festungen bestreut war, Ortschaften,
die von der Na tur aus und wegen der Geschicklichkeit der Daker so hervorragend
geschiitzt waren, wie es die gefestigte Siedlung aus Pecica war. In einer anderen
Arbeit hat der Autor versucht zu beweisen, dass Herodots Mairis und Strabons
Mairisos der Fluss Argeş in der RumanisQJen Ebene sein sollte, da dieser sich in
die Nieder-Donau ergiesst, vor der antiken Ortschaft Transmarisca (Tramarisca,
heute die Stadt Tutrakan in der R. Bulgarien). Indem man die hydrographischen
Realitliten der Vergangenheit, denen bis jetzt kaum geniigend Aufmerksamkeit
geschenkt worden ist, beachtet, suggerieren dem Verfasser die archăologischen
Feststellungen im Zusammenhang mit der gefestigten Siedlung aus Pecica in
Hinblick auf irgendeinen ausgedehnten Brand oder einer Zerstorung, so wie das
nicht abzulengende Bestehen (die nicht abzulengende Existenz) einer antiken
Siedl~ng namens Transmarisca der Miindung des Flusses Argeş (des vermuteten
Mairis,Mairisos)indieDonaugegenuber,dassderFeldzugvonM.Viniciusausden
Jahren 10-9v. u. Z nicht auf der Tisa-(Theiss)-Ebene (auf dem Gebiet Almld), und
auf demsiebenbiirgischen Mureş-Tal, sondern auf dem Mostiştei-Ebene, CâlnauluiFeld oder auf dem Bumazului-Ebene stattgefuhden haben sollte, - alle Teile der
Rumanischen-Ebene, - indem das romische Expeditionskorps vielleicht auf dem
Dâmboviţa-Tal vorgedrungen wăre, dem Depression-Korridor von Bran
(Torzburger-Pass) aufwarts, gegen das Herz Daziens, wo sich der niedrigste
Engpass (von bloss einer Hohe von 1 240 m) des OstflUgels das Transsylvanischen
Alpen· befindet.
Ubersetzt: Prof. Ildiko Nagy
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MELEAGURILE ARĂDENE, VATRĂ DE CONTINUITATE
DACO-ROMANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ

Liviu Mărghitan
Istoricul genezei poporului toman a reprezentat, aşa cum bine se cunoaşte,
subiect de ample studii pentru multe generaţii de cercetlltori romani şi străini care
au cautat sA lnfllţişeze procesul complex al etnogenezei romanilor ln măsura
evoluţiei la vremea respectivi a ştiinţei istoriei. Astfel, umaniştii, axAndu-şi
investigaţiile pe temeiul lingvisticii, precum şi pe conştiinţa romanitllţii poporului
nostru, au pus tn evidenţi caracterul roman implantat tn Dacia de cltre împăratul
Traian. Totodată, o seaml de tnvlţaţi documentau ln constituirea romanitlţii
nord-dunărene şi vest-pontice şi o componentă etnici daco-getici, clreia ii acordau
lnsl un rol secundar. 1
Ulterior, din motive care nu sunt nicidecum legate dCYcercetiuea istorici
al clrei ţel este.reliefarea adevărului, o serie de istoriografi de peste hotare au pus
1n circuitul informaţional al ştiinţei istoriei teorii şi teze tn totali contradicţie cu
realitllţile trecutului pe care pretind ci le înfllţişeazl ln scrierile lor. Apelând la
surse de informare de-a dreptul fanteziste, ignorand tn mod deliberat realele
izvoare de referinţă, nepregetand sll produci falsuri şi insidioase denaturări, acei
autori au "plasat" procesul de formare a poporului român tn exclusivitate tn
Peninsula Balcanici, la sud de Munţii Balcani, zonă ln care rlmlşiţe ale populaţiei'
daco-romane s-ar fi retras din Provincia Dacia plrllsitl tn vremea împăratului
Aurelian.
Reconstituirea realităţii istorice obiective având ca temei cunoştinţele
pluridisciplinare de al clror concurs beneficiazl cercetarea istorici din zilele
noastre a devenit posibili, realizabili. Mai cu seamă rezultatele cercetărilor
arheologice contribuie substanţial la reconstituirea pânl la detaliu a multor
aspecte ale entQgenezei poporului român fn vatra carpato-danubiano-ponticl
reliefând nu de puţine ori aspecte pe care mărturiile documentare scrise nu le-au
consemnat.
într-o·asemenea situaţie se afli ţinutul arădean şi societatea umani ce a
vieţuit pe aceste meleaguri, ştiut fiind ci autorii antici nu s-au preocupat decât
tangenţial de anumite zone ale Daciei, fiind interesaţi în cunoaşterea de ansamblu
a ţlrii poporului geto-dac. Deci pentru istoricul care intenţionează sa reconstituie
cadrul social-economic-militar-politic al ariei viii vestice a Mureşului săpăturile
arheologice reprezinta cea mai importantă sursă de informare şi documentare.
Dar pentru ca imaginea creatll prin analiza şi interpretarea vestigiilor
arheologice sA fie ~t mai completll· e necesar sA coroborăm 1irmele de culturi
materiali ieşite la iveală pe cuprinsul "mureşean" al judeţelor Hunedoara şi Arad,
deoarece evoluţia societllţii din acest areal s-a desfllşurat ln mod unic şi unitar. A

'
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o diviza în raport cu actuala delimitare teritorial-administrativi ar însemna a
"trunchia" în mod artificial un proces istoric care se remarcase tocmai prin
omogenitatea sa.
Chiar de la cele dintâi investigaţii sistematice iniţiate pe cursul mediu şi
inferior al anticului Marisus au ieşit la lumini urme ale activitl\ii umane ce
confirmă prezenţa colectivitl\ilor încă din epoca pietrei cioplite, şi anume din
perioada Aurignacianului şi Mousterianului. Atari staţiuni paleologices-au depistat
şi studiat în localităţile Conop, Cladova, Frumuşeni Sânpetru German, Zllbrani,
Câmpuri Surduc, Pricaz, Turdaş, Vin\ ş.a. Toate erau aşezllri deschise - de terasll,
iar inventarul constl în micro-uneltele realizate din "silex bănlţean".
Cât priveşte epoca nouă a pietrei, aceasta se ii ustreazll printr-o serie şi mai
consistentă de aşezllri compuse din locuinţe de suprafaţă şi semibordeie, ca de pildă
cele de la Dude.şti, Sânnicolau Mare, Cenad, Aradu Nou, Lipova, Gothatea,
municipiul Deva (punctele Tăulaş şi Ciangăi), Mintia-Garl, Brlnişca, Turdaş,
Tărtăria, municipiul Alba Iulia (cartierul Lumea Noul), Blandiana, Sebeş etc.
Deplina continuitate de viaţă e confirmată şi în epoca urmltoare, aceea a
metalelor, atât prin prezenţa a numeroase aşezllri, cât şi printr-'o serie de depozite
de unelte, care analizate în ansamblu evidenţiazll o intensl activitate de prelucrare
(şi producere) a bronzului şi a fierului pe aceste meleaguri atât de bogate în
minereuri (ne referim la ţinutul hunedorean). Pentru ilustrarea concretă a afirmaţiei
de mai sus inserăm cele mai însemnate depozite compuse din obiecte de bronz,
aflate în decursul anilor pe Valea Mureşului: Pecica, Satu Mare, Arad, Păuliş, Toc,
Săvârşin, Gothatea, Ilia, Deva, Uroiu, Balşa, Rapoltu Mare, Mărtineşti, Blandiana,
Vaidei ş.a. Nu mai puţin importante ne apar şi aşezllrile - unele dintre ele
investigate parţial încă din secolul precedent-de la Periam, Pecica, Arad (canierul
Gai), Şoimuş şi Săuleşti-Simeria.
Toate aceste descoperiri arheologice, succint expuse aici, confirmă în mod
indubitabil faptul că societatea autohtonă de pe arealul la care ne referim a fiinţat
şi s-a dezvoltat fără contenire, progresând în pas cu vremea, ajungând p.ânl în
pragul cristalizllrii marelui neam al geto-dacilor, urmaşii nemijlociţi ai tracilor de
la miazllnoapte de Dunăre. Fireşte că şi în privinţa atestării în zonl a geto-dacilor
cele mai vechi mărturii arheologice fac trimiterea la geneza acestui mare popor
antic în vasta vatră carpato-danubiano-pontică, teritoriu din care meleagurile
arădene sunt o inseparabili parte.
Aşa cum este îndeobşte ştiut şi admis de cer~tătorii în materie, se poate
vorbi de prezenţa elementului uman autohton geto-dac acolo unde sunt prezente
vestigii arheologice aparţ!nătoare culturii Basarabi 2, civilizaţie databilă în prima
epocă a fierului. Cercetări ce s-au întreprins în urmă cu circa un deceniu şi jumătate
în mai multe puncte de pe Valea Mureşului s-au concretizat prin depistarea de
fragmente ceramice de tipul Basarabi la Şeitin, Semlac, Pecica, Arad (cartierul
Gai), Cicir, Păuliş, Cuvin, Lipova-Radna, Cladova, Conop, Vlrădia de Mureş, Toc,
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Ilteu, Gothatea, Ilia, Soimuş, Simeria, Rapoltu Mare, Foit, Vinţ (cartier Sibişeni)
etc. Nu puţine dintre acestea au dat la lumină materiale de un interes special care
dezvlluie anumite panicularitlţi locale (prin acestea făcându-se legături tipologice
cu forme mai vechi de vase moştenite din fondul epocii bronzului). Mai mult decât
atat, despre aşezarea de la Pecica s-a făcut precizarea că chiar acolo s-a conceput
un anumit gen de recipient ce s-a răs pandit ulterior în restul ariei ocupate de către
triburile purtătoare ale culturii Basarabi. Este vorba de recipientul bi tronconic, vas
prezent chiar în nivelul de locuire tn Hallstattul timpuriu (el lipsind în aceste
niveluri ale altor aşezări similare), tip opace ulterior (pe parcursul celei de-a doua
epoci a fierului) a cunoscut o evoluţie deosebită.
Un alt factor de noutate în interpretarea urmelor arheologice constă în
lllnsarea ideii că Valea Mureşului se situase într-o veritabilă poziţie centrală în
contextul complexului de fenomene ceau determinat apariţia culturii hallstattiene
din aria sud-vestică a Romaniei: "în regiunea Banatului şi Crişanei de unde s-a
răspAndit treptat spre est". 3 Dacă mai facem precii.area că traseul mureşean
arădea!t a fost dintotdeauna un ţinut de liberă pătrundere a unor factori de
civilii.a ţie, care au fost organic asimilaţi de oamenii locurilor, ne apare cu claritate
posibilitatea reală de a se fi născut pe aceste meleaguri, plină de vitalitate şi
dinamism.
A doua epocă a fierului în cadrul căreia elementul daco-getic şi-a dobandit
caracteristicile definitorii de limbă şi cultură materială şi spirituală. Atunci a fost
de fapt vremea în care denumirea datl a raului principal sud-transilvănean,
Marisus, era luată tn "evidenţa" eruditului părinte al istoriei Herodot din Halicarnas.
Continuand consistentul fond cultural tradiţional autohton, omul epocii secunde
a fierului a realiz.at progrese importante în domeniul agriculturii, olăritului,
prelucrării fierului, a lemnului etc. Toate acestea au favorii.al un spor demografic
apreciabil, ceea ce s-a concretiz.at printr-o marcantă sporire a densităţii de locuire.
Numărul aşezărilor dacice pe arealul vast mureşean devenise într-atat de mare
încât n-a mai fost posibilă o aşei.are a migratorilor celţi. Noii veniţi pe aceste
meleaguri sunt atestaţi arheologic exclusiv prin pâlcuri de morminte - "cimitire"
celtice ce nu depăşesc opt-zece indivizi, ceea ce denotă că este vorba doar de o
tranziţie prin spaţiul locuit de daci, nicidecum de o aşei.are a acestui neam cât de
cât durabilă.
Grupate pe categorii de materiale, vestigiile dacice din aria pe care o
analizăm sunt:
·
a. obiecte ornamentale din argint şi aur: Pecica - unde s-a aflat în cadrul
aşezării unul dintre cele mai reprezentative ateliere de confecţionare a bijuteriilor
din metale preţioase; Vărădia de Mureş - tezaur de bijuterii realii.ate din argint:
Nădăştia de Sus - tezaur de obiecte din argint; Sărăcsău şi Săliştea - în fiecare
localitate s-a aflat câte un bogat tei.aur de piese vestimentare;
b. tezaure monetare şi piese numismatice izolate: Semlac - Pecica, Arad,
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acir, Cladova, Pluliş, Radna, Toc, Tisa, Temeşeşti, Rlduleşti, C4rji\i, Câmpuri Surduc, Bozeş, Orăştie, Turdaş, Turmaş, Mlrtineşti, lnuri, Vinţu de Jos;
c. aşeziri: Dudeşti, Cenad, Şeitin, Semlac- Pecica, Arad, Cicir, Cladova,
Pluliş, Conop, Slvârşin, Vlrldia de Mureş, llteu, Clpâlnaş, Câmpuri - Surduc,
Bretea, Sârbi, Brlnişca, Cozia - Veţel, Uroi - Simeria, Jeledin\i, Romoşel, Pricaz,
Inuri, Siliştea, Vin\, Sebeş etc.
Imaginea răspândirii aşezărilor dace pe Valea Mureşului în aval de
Orăştie înlesneşte ipoteza potrivit căreia acestea ar fi fost o veritabili prelungire
către fruntariile apusene ale regatului Daciei a sistemului defensiv de fortificaţii. 4
Chiar fără sl fi posedat cetiţi cu ziduri din piatră ecarisată, micile aşezări întărite
cu şanţ, val de pământ şi palisade din lemn, amplasate pe vârfuri de dealuri sau pe
mameloane (în zona de câmpie) serveau ca puncte de sprijinire a rezistenţei în faţa
pătrunderii unor oştiri vrăjmaşe venite dinspre Provincia Pannonia. Totodata
aşezările ce se înşiruie de-a lungul Mureşului, situate la mai puţin de 10 km una de
alta, serveau ca locuri de observaţie şi de transmitere a veştilor spre Sarmizegetusa
Regia.
Reluam ideea lansata într-un studiu anterior.S, în care afirmam ci generalul
roman Marcus Vinicius, care a izbutit sl înainteze cu trupele de sub comanda sa pe
teritoriul dacic, n-a putut sl ajungi până sub zidurile capitalei din masivul· montan
de la miazăzi de Orăştie tocmai datorită acelor marunte, dar dese, aşezări întărite
a căror cucerire i-a diminuat forţele de atac. Cât priveşte o eventuali înaintare spre
inima Daciei fără ca drumul de marş sA fi fost "curăţat" de orice rezistenţa a
localnicilor însemna o inconştienţi din partea comandantului, deoarece oştirea sa
urma sl sfârşească în încercuire. Or, o 'asemenea eroare tactici e greu de admis ci
ar fi săvârşit-o un general de talia lui Marcus Vinicius (care avea experienţa
luptelor cu neamurile din Peninsula Balcanici a căror tactici consta în atragerea
adversarului în adâncul teritoriului şi a-l nimici lipsindu-l de orice legături cu
bazele de pornire a expediţiei).
Mai mult decât atât, având tn vedere uşurinţa deplasărilor pe o vale larga
ca aceea a Mureş ului, e greu de admis ca acest traseu ar fi fost lisa tcîn afara atenţiei
de către împăratul Traian în cursul razboaielor avute cu Decebal. Presupunem ci
pe aici ar fi avut loc un atac lateral, de diversiune, cu concurs armat sarmatic.
Evident ci patrunderea oştirii romano-sarmate a avut urmare distrugerea
aşezărilor fortificate dace de pe traseul mureşean, dar cu toate acestea efectul
raidului n-a fost de mttura sa disloce masa autohtonilor din aceasta zonă. Nu există
nici o mărturie arheologici care sa pledeze pentru ideea contenirii etnicitaţii dace
tn favorul stabilirii masive a sarmaţilor-iazigi pe aceste meleaguri. De altfel nici
izvoarele literare nu confirma detaliul ci împăratul Traian ar fi ced~t iazigilor, în
calitate de aliaţi ai Roi;nei, teritorii din cuprinsul regatului Daciei, aşa cum aceştia
au pretins. Dimpotrivă, în cursul unei săpături arheologice al cărei obiectiv consta
în depistarea urmelor migratorilor unguri în zona oraşului Szeged, au fost aduse la
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lumini urme doveditoare ale prezenţei unei aşezllri daco-romane ce data din
secolele 11-111. Aceastll surprinzlltoare apariţie l-a pus chiar tntr-o nedoritll situaţie
delicatll pe cercetlltorul Josef Lenbossek obligAndu-1 sA constate: •&te de mirare
cum poate sll apari o aşe1.3re de epodl romani aici (la Szeged, n. n.) deoarece
prezenţa sa apare to contradicţie cu toate datele istorice, ştiut fiind ci limita de
expansiune a aşezllrilor romane o constituie Dunlrea ce curge la graniţa de est a
provincia Panonia•6• &te foarte 1tdevlrat, considerlm noi, ci potrivit cu punctul de
vedere al autorului citat romanitatea se limita exclusiv la Provincia Pannonia, tn
concepţia sa neexist4nd Provincia Dacia de care, tn realitate, aparţinea aşe1.3rea
identificatl în punctul topografic numit Cinci Movile.
Dar mirarea lui J. L nu tşi are temei daci ancorlm descoperirea acestuia
(aşe1.3rea, n. n.) în realitatea istorici a timpului şi anume existenţa Daciei romane
şi marcarea graniţei vestice a provinciei traiane pe cursul inferior al Tisei. Deci daci
în anii celui de-al IV-iea deceniu din secolul al 111-lea-aşa cum dovedesc monedele
imperiale romane aflate tn mormintele investigate de cltre J. L. - la confluenţa
Mureşului cu Tisa înflorea o localitate daco-romani (între materialele ceramice
publicate se ana şi fragmente de recipiente de tradiţie dacici, n. n.), cu atat mai
puţin este de presupus ci tn anii domniei lui Traian (98 - 117) sarmaţii iazigi ar fi
deţinut acest teritoriu de la estul râului Tisa. Nu e nicidecum verosimil ca aşe1.3rea
în discuţie sl fi luat fiinţă exclusiv tn anii atestaţi prin descoperirile numismatice,
ea fiind cu certitudine constituitl mlcar cu cateva zeci de ani mai înainte, deci
începuturile sale "au prins" secolul anterior (sec. II d.Hr.).
Traseul mureşan sud-transilvan a deţinut în cadrul leglturilor rutiere
dintre Dacia Romani şi celelalte provincii ale Imperiului caesarilorun loc cel puţin
tot atât de important pe cat îl avusese aceastl vale uşor de străbătut, în veacurile
anterioare erei noastre. Atat raut, cat şi o şosea (din care s-au identificat unele
porţiuni în hotarul comunei Pecica) favoril.8u legături pe uscat şi pe apa cu lumea
romana. într-o alta alternativa, potrivit clreia branşarea Daciei Romane la drumurile
din imperiu s-a efectuat exclusiv pe traseul sudic ce atingea Dunărea la Drobeta, nu
şi-ar afla nicidecum "justificarea" evoluţia economico-comerciala a localitlţii
Micia, care se situa la o distanţă apreciabilă de calea ce unea de la miazllzi la
miazănoapte principalele centre urbane şi cvaziurbane ale Provinciei Dacia
(Drobeta, Dierna, Ad Mediam, Tibiscum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Aquae,
Germisara, Apulum, Potaissa, Napoca, Porolissum). Fără sa se fi situat pe un drum
de intensl circulaţie (vad negustoresc) aşe1.3rea ce a api rut în vecinătatea castrului
de la Veţel7, Micia, nu se detaşa nicidecum de nivelul unor obişnuite canabae a
clror existenţă ar fi contenit odată cu retragerea aureliana.
Din motive lesne de înţeles, nu vom-mai insera în cele ce urmeaz.ll
descoperirile de factura romana identificate pana în prezent de-a lungul văii
Mureşului mijlociu şi inferior, ci vom proceda la reliefarea cAtorva fapte puse în
lumina cercetării de cltre cele mai recente cercetlri arheologice din arealul în
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discuţie.

în primul r4nd ţinem sl arătam dl ~bsolut tn toate punctele cu urme
romane situate între Apulum şi Parthiscum, aşezări sau villae rustkae, exista pe
14ngă masiv reprezentata ceramică romană o serie de fragmente de recipiente de
tradiţie dacidl (ceşti de format tronconic, cbiupuri, fructiere cu picior, vase de tip .
sac ş.a.) De asemenea, în cadrul necropolelor apar şi morminte de incineraţie de tip
•pe vatră deschisl•, obicei funerar practicat ca o moştenire puternic tnrădăcinatA,
de către persoane de etnie autohtonă geto-dacă (ştiut fiind dl în antichitate riturile
funerare deţineau în existenţa colectivităţilor un loc primordial şi erau respectate
cu un conservatorism extrem de rigid). Mai mult dec4t atât, pe monumente de I~
Micia şi Lipova sunt redate personaje ale căror vestimentaţie diferă de cea grecoromană, fiind de inspiraţie autohtonă.
La fel de edificatoare ne apare atestarea în cadrul _lotului de unelte
gospodăreşti o serie de piese metalice (sape, săpăligi, cuţitoaie-cosoare, fiare de
plug) de tipuri utiliz.ate intens şi în vremurile anterioare constituirii Provinciei
Dacia, unelte ce nu puteau nicicum •supravieţui• ca gen fără a fi rămas în vatra
Daciei locuitori de etnie geto-dacă.
Momentul istoric cunoscut sub denumirea de retragerea aureliani nu se
reliefează pe traseul mureşan printr-o deslvârşita dispariţie bruscă a urmelor
arheologice de factură autohtonă sau printr-o masivă prezenţă a vestigiilor unor
populaţii migratoare. La Micia se ridicau monumente votive chiar în preajma
anului 271. Lotul urmelor arheologicedatabile în secolul al IV-iea este actualmente
considerabil îmbogăţit în comparaţie cu ceea ce se cunoştea cu circa o jumătate de
secol înainte. Pe aria mureşeană s-au recuperat monede din bronz de la împăraţii
Constantinus II (348-361) şi Gratianus (373- 383), alte piese numismati~ de mică
valoare, emisiuni ale împăraţilor Theodosius II (405 - 450) şi Justinian (527 - 575).
Am specificat faptul dl monedele erau de mică valoare spre a conchide dl_ ele
serveau la achiziţii mărunte, cotidiene, cumpărături făcute de populaţia locală,
ştiut fiind dl migratorii manifestau interes exclusiv pentru moneda de aur. C.ât
priveşte relaţiile de schimb practicate de neamurile migratoare în interiorul tribal
acestea erau baz.ate pe troc (obiect contra obiect) neutiliz4nd procedeul marfilbani.
Mai consemnăm un consistent"lot de descoperiri numismatice const4nd
din piese de la Constantin cel Mare (306 - 337) aflate la Nădlac, Pecica, Arad Ceala, Arad, Cicir, Cuvin, Radna, Conop, Bârz.ava ş.a. toate sugerând intense
relaţii cu piaţa sud-dunăreană a secolului al IV-iea.
Tot de pe valea Mureşului inferior sunt semnalate vestigii arheologice
constând din opaiţe cu semnul crucii, engolpioane descoperite în decursul anilor
la Felnac, Pecica, Vladimirescu, S4mbăteni, Lipova, Bata, obiecte utiliz.ate cu
certitudinea numai şi numai de masa daco-romanilor. Prin recuperarea unei
cărămizi cu ştampila SISC(ia) în cunoscuta aşez.are de epocă rom~nă şi prefeudală
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de la Cenad deţinem o mănurie elocventă în favorul ipotezei dl Banatul până la
Mureş inclusiv se aflase în cursul secolului al IV-iea sub stăpânirea romană, fapt ce
a determinat, de altfel, deosebita frecvenţă a monedei romane tn arealul respectiv.
detaliu reliefat de cercetarea arheologicii relativ recentă îl reprezintă
identificarea pe valea Mureşului a câtorva fortificaţii construite din pământ (de
tipul şanţ, val, palisadă). Le enumerăm pe cele de la Vladimirescu, Cenad şi Felnac,
care au fost studiate prin săpături sistematice. Toate se datează tn intervalul
secolelor VII - X şi erau ridicate de dltre populaţia iocală ce se dezvolta din punct
de vedere economic, social şi politic după încetarea în zonă a presiunilor militare
exercitate de avari. Referitor la grupul de morminte pe care le-am investigat în
urmă cu peste două decenii la Şeitin, este în afara oridlrei indoieli dl în preajma
acestei necropole se găseşte şi aşezarea.
Succinta inserare a principalelor descoperiri arheologice provenite de pe
cuprinsul străbătut de apele Mureşului din judeţele Arad şi Hunedoara înfăţişează
prin dovezi materiale, palpabile şi de necontestat o multimilenară continuitate de
viaţă economicii, socială, politicii şi culturală a marii societăţi autohtone. Nu există
nici un fel de hiatus, de discontinuitate, ci vestigiile arheologice se înşiruie firesc,
logic, precum s-a depănat caierul timpului, marcând progrese însemnate de la o
etapă istoricii la alta. Elementul principa) ce ne-a furnizat respectivele urine de
cultură materială a fost etnosul autohton pe care nici o vicisitudine nu l-a putut
clinti de pe meleagurile sale de origine. De aceea, orice încercare de mistificare a
adevărului istoric se dovedeşte superfluuă, lipsită de consistenţa argumentului
ştiinţific, neputând să convingă. Acei aşa-zişi istorici ce îşi fundamentează teoriile
despre alogenismul poporului român pe telurite interpretări speculative ale
resurselor literare narative, ignorând în mod deliberat mărturiile arheologice
consistente pe care cercetarea românească le-a adus la lumina studiului competent
şi obiectiv, nu fac nici un serviciu ştiinţei, ci dimpotrivă îi aduc serioase prejudicii.
Arheologic, prin simpla prezentare a urmelor de cultură şi civilizaţie
apărute pe aria mureşeană, se atestă concret dl omul de pe aceste locuri a făcut
parte integrantă din marea societate carpato-dunăreano-pontidl şi a evoluat
treptat, odată cu aceasta, străbătând într-o existenţă n~ntreruptă toate etapele
istorice a dlror rezultantă a fost geneza poporului romârt şi a limbii sale în vatra
vechii Dacii.

un:

NOTE
1. O asemenea viziune era firească avAnd tn vedere faptul că respectivii istorici nu dispuneau
la data aceea de rezultatele unor cercetări arheologice care să releve densitatea locuirii daco-gete fn aria
carpato-dunăreano-pontică.

2. Despre caracterul şi originea tracici a culturii Baaarabi vezi: lslorta Romlolel, I,
Bucurqti, 1960, p. 144, 152-153; Aleundru Vuple, fn SCIV, 13, 3 -4, 1962, p. 307 şi Dacia (N. S.), IX,
1965, p. 105; Vladimir Dumitrescu, tn Dacia (N. S.), XII, 1968, p.177; Sebastian Morintz, Cootrlbulll
ubeolopce la lslorta tracllor tlmputl, Bucurqti, 1978, p. 52, 15, 96; Mircea Petrescu-DAmbovi'3,
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Scartl lalorle • Daciei pnromane, lafi, 1978, p. 105 -108.
3. Liviu Mirghitan, fn Memorllle Secflel de Şlllnte hlorlce, Scria IV, tom VI, 1981, p. 154.
4. Idem, FortUkal,II dacice 91 romane, Bucurqti, 1978, p. 42 - 66.
5. Idem, Banatul Io lumlna arbeolopel, I, Timif08ra, 1979, p. 172, 176.
6. Josef LehnOBZek, A Saepd IHbalomi -■laabkrol, Budapcat, 1882, p. 19; datoriti
diOculti\ii ■ 0irii de citre cititor a lucririi editate ln 11e00lul precedent vezi: Baoatal Io lumlna
arbeolopl, li, TimifOSra, 1980, p. 11.
7. Liviu Mirghitan, ln SCIV, 21, 4, 1970, p. 579- 592.
8. Referitor la apartenen'8 aud-valului RomAniei la Imperiul Roman TArziu ve'li: Nicolae
Gudea,fn Baoallc&. Studii fi cercetlrl lalorlce, Rqi'8, 1977, studiu intitulat Gornea. Afer.lrl din epoca
romani 91 romani tin:le; E. Chirili, N. Gudea, I. Stratan, Trei te1.11ure monetare din Banat.
Contrlbul,II numismatke la problema contlnultltll, Timif08ra, 1974.

DAKISCH- ROMISCHE UND RUMÂNISCHE KONTINUITÂT IN DER
ARADER GEGEND
(Zusammenfassung)
Der Autor bringt eine Reihe archlologischer Argumente anhand derer er auf
die Richtigkeit der Kontinuitltstheorie hinweist. Die ununterbrochene
Anwesenheit der einheimischen Bev0lkerung am unteren Lauf der Marosch
wird durch Entdeckungen die aus dem Paleolithikum bis Ins frilhe Mittelalter
reichen illustriert.
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MONEDE ROMANE IMPERIALE DESCOPERITE ÎN
ZONA ARĂDEANĂ
Mircea Barbu
Peter HUgel
În anul 1991 patrimoniul muzeului arădean s-a îmbogăţit cu o piesl
de o remarcabili valoare - un auraeus de la Augustus. Moneda
provine din raza comunei Şepreuş (judeţul Arad), fiind descoperită accidental în
timpul lucrărilor agricole. •
Piesa de la Şepreuş face parte din rândul celor mai bune emisiuni monetare
romane de la sfârşitul secolului I.î.Hr. Ea a fost reali1..atl prin batere în atelierul
monetar aflat în apropierea templului Iunonei de la Roma. În momentul de faţă,
moneda are o greutate de 7,9«J gr şi o puritate de 900 % metal fin.
Pe avers este reprezentat capul lui Augustus, cu lauri, orientat spre
dreapta, înconjurat de legenda AVGVSTVS DIVI F(ilius). Pe avers este ştanţat
un taur înfocat, orientat spre dreapta, iar în exerga, sub taur, se poate citi
IMP(erator)XII. Chipl•l împăratului este cel cunoscut de pe medalioanele şi
statuile din for. Foane bine reliefate sunt, pe de altă parte, detaliile anatomice ale
taurului (Fig. 1 a, b)
Moneda a fost emisă în a doua parte a domniei lui Augustus, în anul 5 i.d.
Hr. 1 Ea face parte din prima categorie de monede de aur emise de Augustus,
monede care aveau la emitere o greutate de până la 8,175 gr 2•
Piesa se afli într-o stare de conservare foarte buni, fapt care denotă o
scurtă perioadă de circulaţie, ea fiind, probabil, de timpuriu tezaurizată. Este, de
altfel, cunoscut faptul că moneda de aur a fost folosită mai ales pentru tezaurizare,
reprezentând echivalentul valoric în timp pentru monedele aflate în circulaţie tn
momentul istoric respectiv şi chiar mai târziu.
Pornind de la această noul descoperire am apreciat drept utilă investigarea
întregului peisaj al descoperirilor de monede romane imperiale (emise între
secolele I şi III) din zona arădeană, respectiv din zona cuprinsă între cursul inferior
al Mureşului şi Crişul Alb (Fig. 2). Acest demers se impune atât din necesitatea de
a completa lista descoperirilor cu cele rimase încă inedite, dar şi din nevoia de a
verifica ipoteze, observaţii şi concluzii istorice emise în lucrări de sinteză dedicate
acestei problematici şi zone, lucrări de la redactarea cărora s-a scurs un număr
oarecare de ani3.
La ora actuali monede romane imperiale (sec.I - III) provin din 38 de
puncte (plus 2 nesigure) din zona arădeană (Fig. J). în marea majoritate a cazurilor
(37) este vorba de descoperiri întâmplătoare. Sunt cunoscute cinci tezaure monetare
care se înscriu în perioada în discuţie: Bârzeşti, Caporal Alexa, Covlsânţ, Neudorf,
Vânători. În restul cazurilor este vorba de descoperiri izolate.
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Sub aspc:::tul repanizării lor geografice se remarcă o mare concentrare a
descoperirilor îr apropierea cursului Mureşului (16), restul punctelorrepanizânduse relativ uniform în zona de câmpie. în zona de munte, inclusiv pe cursurile
intramontane ale celor două râuri imponante, Mureş şi Crişul Alb, descoperirile
sunt ceva mai firave. Oricum situaţia concretă confirmă în mare măsură observaţia
mai veche privind concentraţia mare de descoperiri monetare pe cursurile râurilor
imponante4, observaţie argumentată atât de situaţia din Banat5, cât şi de cea
întâlnită la nord de Crişul Alb6•
Histograma descoperirilor confirmă sărăcia monetară din perioada de
circa un veac, cuprinsă între a doua jumătate a secolului I î. Hr. şi prima jumătate
a celui următor7. Un "puseu" se semnalează sub Nero, probabil ca efect al reformei
monetare8• Începând cu Vespasian numărul descoperirilor creşte treptat ilustrând
sporirea volumului schimburilor comerciale ale dacilor cu Imperiul 9• Momentul
cuceririi Daciei se reflectă sub aspectul circulaţiei monetare în zonă printr-o
creştere spectaculoasă a fluxului de monedă romană - monede de la Traian în 10
puncte (faţă de 6 cu monede de la Domitian ). Cele mai multe descoperiri se atribuie
însă perioadei Hadrian (11 ), Antoninus Pius (13), Marcus Aurelius (13), urmată de
o evidentă scădere la sfârşitul secolului II şi începutul celui următor. Către sfârşitul
stăpânirii romane în Dacia se remarcă o uşoară revenire - Filip Arabul (4) şi
Aurelian (6).
în ce priveşte tezaurele, în toate cazurile acumulările încep înainte de
cucerire, sfârşitul situându-se la Hadrian (Vânători), Antoninus Pius (Covăsânt),
Marcus Aurelius (Caporal Alexa) şi Aurelian (Neudorf).
în Banat majoritatea descoperirilor monetare provin din perioada Hadrian
-Antoninus Pius, remarcându-se în continuare aceeaşi scăderea circulaţiei monetare
la sfârşitul secolului al 11-leaşi începutul celui următor. 10 Pentru zona dela nord de
Crişul Alb, după o creştere în timpul lui Traian şi Hadrian, perioada Antoninus
Pius - Marcus Aurelius marchează apogeul circulaţiei monetare, urmală de o
scădere radicală la începutul secolului al III-iea, situaţie care se menţine până la
Aurelian. 11
Corespondenţa dintre numărul mare de descoperiri monetare din vremea
Hadrian - Marcus Aurelius şi evenimentele istorice din aceeaşi perioadă nu poate
fi întâmplătoare. Astfel, războiul lui Hadrian cu sarmaţii-iazygi din 117 - 11812,
luptele lui Antoninus Pius cu dacii liberi (156 - 157/8) 13 şi războaiele romanogermano-iazyge (167 - 180) 14 nu au afectat doar provincia, antrenând modificări
strategice 15 şi administrative, 16 dar s-au răsfrânt direct şi as~pra zonelor limitrofe,
respectiv şi asupra zonei în discuţie,situaţie r.eflectată în planul circulaţiei monetare
de un aflux sporit de mo~ă. Nu este exclus ca această cantitate relativ mare de
monedă să reflecte interesul Romei pentru atragerea populcl,\iei autohtone din
zonă de partea Imperiului, în schimbul unor subsidii plătite în monedă de argint.
S-ar putea chiar imagina o anume formă de organizare paramilitară (exploratores)
64
https://biblioteca-digitala.ro

to cadrul comunitlţilor dacice din Câmpia Aradului. 17 Aceste formaţiuni ar fi putut
constitui avanposturi ale sistemului defensiv roman într-o zonă fierbinte. Deşi
analogii to acest sens sunt cunoscute în Germania, 18 o situaţie similară fiind
presupusă şi pentru sudul Banatului, 19 extinderea acestui tip de organizare şi în
wna arădeană nu poate depăşi la ora actuală stadiul de ipoteză de lucru.
·
O mică pane a descoperirilor monetare provine din mediul sarmato-iazyg,
respectiv cele de la Arad - Ceala (Repertoriu, nr. 1 e), Zădăreni, Sânpetru German
şi poate, parţial, Nădlac. Acestea ar putea indica incursiuni răzfM;>inice sau chiar
enclave iazyge în mediul daco-roman211•
Coroborând criteriul cronologic cu cel geografic se poate observa că doar
în trei puncte (Şepreuş, Şimand şi Vărădia de Mureş) se semnalează exclusiv
monede imperiale premergătoare cuceririi. Trebuie însă menţionat că în două
cazuri (Şepreuş şi Vărădia) este vorba de auraeii. în alte opt cazuri (Arad, Caporal
Alexa, Chisindia, Cicir, Covăsânţ, Gurahonţ, Neudorfşi Seleuş)existăo continuitate
a prezenţei monetare ante şi postcucerire. Emisiuni monetare doar din perioada
Traian - Aurelian definesc 26 de puncte, din care 12 străjui~ cursul Mureşului.
Numărul total al descoperirilor care acoperă şi perioada străpânirii romane în
Dacia se ridică la 35, din care 15 pe cursul inferior al Mureşului.
Raportând numărul descoperirilor de monede imperiale din vremea
stăpânirii romane la cel de monede republicane, în aceeaşi zonă, se remarcă o
creştere semnificativă în vremea Traian-Aurelian, fa\ă de perioada prţmergătoare
(18 puncte cu descoperiri monetare republicane, din care doar 6 pe Mureş 21 ). Din
secolele III (post Aurelian) - V provin doar 13 descoperiri monetare, din care mai
bine de jumătate de pe valea Mureşului. 22
Numărul de descoperiri monetare din perioada stăpânirii romane este net
mai mare în Banat (la vest de linia Lederata.: Tibiscum) 23 decât în zona, 'ldeană.
Numărul descoperirilor dintre Crişul Alb şi Tisa (la nord) 24 este însă ech.valent cu
cel al descoperirilor dintre Mureş şi Crişul Alb. Ţinând cont de întinderea zonelor
comparate se poate lesne observa relativ marea concentraţie de monedă romană
imperială în zona arădeană, în special pe Mureşul inferior.
·
Răspândirea mai accentuată a monedei imperiale pe Mureşul inferior şi
aceasta mai ales în perioada stăpânirii romane în Dacia, vine în sprijinul ipotezei
privind desfăşurarea graniţei provinciei pe acest curs de apă,25 respectiv privind
existenţa drumului strategic şi comercial Micia - Partiscum - Lugio. 26 Pe de altă
parte, Câmpia Aradului a oferit condiţii de trai mult mai favorabile decât zona
mlăştinoasă a Banatului, fapt care explică şi el concentraţia mai mare de monedă.
În ce priveşte desfăşurarea graniţei de vest a provinciei în această zc '1ă, la poalele
Munţilor Zarandului, închizând defileul Crişului Alb,27 peisajul descoperirilor
monetare nu oferă argumente conclu4ente.
Revenind în final la aureusul de la Şepreuş trebuie menţionat că în zona
arădeană s-au 111ai descoperit în timp alte monede romane imperiale de aur: una,
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tot de la Augustus, la Neudorf; una, de la Nero,1a Vărădia de Mureş; două, ambele
de la Marcus Aurelius,.la Buhani. Raportat la numărul total de auraeii descoperi\i
în Dacia, peste 1481.1, cei din zona arădeană sunt, din punct de vedere cantitativstatistic, de importanţă minoră. În contextul zonei tn care au fost descoperi\i,
auraeii de la Şepreuş, Buhani, Neudorfşi Vărădia de Mureş au însă o semnificaţie
deosebită , pornind de la constatarea lui R. Ardevan potrivit căreia în peste 80 %
din cazuri auraeii din Dacia sunt în legătură directă cu prezenţa militară romană
în zonă. 29 Astfel, nu este lipsit de interes să men\ionllm că Vărădia de Mureş este
situată în imediata vecinătate a presupusei fortificaţii de.la Bulci30 (pe malul opus
al Mureşului), că la Neudorf este semnalat în literatura mai veche un punct
fortificat roman 31, iar prin vecinătatea satului Buhani trece un val de pământ care
blochează intrarea dinspre vest pe Valea Crişului Alb, val atribuit de unii 32
sistemului defensiv al provinciei Dacia. în zona Şepreuş încă nu se cunosc urme
relevante ale unei prezente romane efective. în consecin\ă, credem noi, aceste piese
nu pot fi atribuite, cel pu\in în zona avută în vedere, exclusiv mediului dacic sau
celui roman, deşi înclinăm să credem că prezenţa acestor monede de aur indică cel
pu\in apropierea imediată a unor puncte direct subordonate Imperiului.

NOTE
,•Piesa a fost găsită de Ileana Bogdan şi oferită spi:e achizi\ionare Muzeului Jude\ean Arad.
1. A Bouche-Leclercq, M1111uel des lmlltutlones romaloes, Paris, 1986, p. 601.
2. RIC, 334; Cob. 2, 1S3, 1S8; R. Kaukelitz, Romlscbe Munzen, Munchen, 1974, p. S2; P.
Gucschi, Monete romane, Milano, 1907, p. 226.
3. I. Winkler, Cootrlbuţil oumJsmatlce la Istoria Daciei, fn SCŞ Clq,1, VI, 1 - 2, 19SS, p. 13
-180; Gh. Lazin, Cln:ula\la monetari Io vestul RomioJel, fn Aluta, 2, 1970, p. 109 - llS; S. Dumitraşcu,
Dacia apuseaol, Oradea, 1993 (redactarea lucririi s-a încheiat fn 1972); I. Glodariu, Rela'ţ1J comerclale
ale Daciei cu lumea elenJstkl şi romani, Cluj, 1974; Repertoriul arheologic alJudeţulul Anld, Cluj,
197S, inss.; Al. Săşianu, Moneda 1111tlcl Io vestul şi nord-vestul RomioJel, Oradea, 1980.
4. I. Glodariu, op. cH.,p. 98.
S. D. Benea, fn Foncb1111po uod Berlcbte zur Vor- uod Friibpscbkbte Io Badea WBrttenbe'I, 20, 1986, p. 4SS.
6. S. Dumitraşcu, op. cit., p. 124 - 126.
7. I. Glodariu, op. cit., p. 96 sq.
8. Idem, p. 94.
9. Jdem, p. 94 - 96.
10. D. Benea, op. cit., p. 4SS - 4S1.
11. S. Dumitraşcu, op. cit., p. 124 -126.
12 M. Macrea, Viai■ Io Dacia romani, Bucureşti, 1969, p. 43 - S3; I. I. Russu, Dacia ,1
PIIDDOola Inferior Io lumina diplomei mWtare din 1111ul 123, Bucureşti, 1973, p. 47 - S2.
13. 8. Mitrea, fn SCJV, S, 3 - 4, I:· 478 - 482; M. Macrea, cip. cit., p. SS sqq
14. M. Macrea, op. cit., p. 61 sqq; H. Daicoviciu, I. Piso, tn Acta MN, 12, p. 92 sqq; M. Moga,
D. Benea, fn Tlblscus, S, 1978, p. 136 -139.
ts; D. Benea, op. cit., p. 4Sl sqq.
.
16. M. Macrea, op. cit., p. 43 - 7S; I. I. Russu, op. cit.;, p. S2 - 62.
17. P. Hugel, Valea Mureşului Io perioada romani, comunicare la Sesiunea tinerilor istorici,
Cluj, 1992
.
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18. H. Schonberger, în JRS, 59, 1969, p. 144 - 149.
19. D. Benea, op. cit., p. 457; D. Benea, Ov. Bozu, Das Banat ID der riimlscben Kalsenelt,
în BlbUotbeca Tbracologlca, 9, 1992, p. 45.
20. E. Domer, în Apulum, 9, 1971, p. 681 - 692.
21. N. Kiss, în Zlrldava, IO, 1978, p. 807 - 815.
22. Monede din secolele III - IV provin de la Arad (municipiu şi C.eala), Cenad, Dorobanţi,
Felnac, Horea, Mişca, Pecica, Nădlac, Satu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru German, Santana.
23. D. Benea, op. cit., p. 455 - 457 citeal.ă 66 de puncte.
24. S. Dumitraşcu, op. cit., p. 124 - 126 menţioneaz.ă 28 de puncte.
25. I. Ferenczi, în Zlrldava, li, 1979, p. 137 cu întreaga bibliografie pană la data respectivă;
cel mai recent, vezi la D. Benea, Ov. Bozu, op. cit., p. 45.
'
26.1. Ferenczi, în Tlblscus, 3, 1974, p. 111 -127.
27. S. Dumitraşcu, in Acta MN, 6, 1969, p. 463 -491 versus I. Ferenczi, în Zlrldava, 11, 1979,.

p. 135 sq.
28. R. Ardevan, Ape~u sur la monnale d'or dans la Dade romalne, in Actes du. XI-leme
Congres lntematlonal de NumJsmatlque, Bruxelles, 1991 (sub tipar).. Mulţumim şi pe această cale
colegului Radu Ardevan pentru permisiunea de a consulta manuscrisul.
29. Ibidem.
30. I. Ferenczi, M. Barbu, în Zlrlctava, 10, 1978, p. 67 -81; Idem, în MCA, 1979, p. 289-290.
,
31. S. Mărk.i, Aradvarmegye Arad szabad klraly
II, I, Arad, 1892, p. 23 semnaleaz.ă
un'propugnaculum'roman la Neudorf.
32. Vezi infra 27.

es

varos,

ANEXĂ

REPE'R TO RIU
1. Arad: a. de pe raza municipiului, 10 denari de la Otho, Vespasian,
Domitian, Nerva şi Hadrian; la Kunsthistorisches Museum Wien; b. denar de la

Traian, descoperit accidental în 1972 în grădina imobilului de pe strada Remus colţ
cu strada Bârsei; c. din zona Ceata, denari de la Nero, Antoninus PiusiFaustina
Senior şi Faustina Junior; d. din pământ adus din zona Ceala pentru nivelări în
cartierul A Vlaicu, un denar de la Hadrian, descoperit accidental, 1992; e. la 8 km
vest de centrul oraşului şi 1,5 km nord de şoseaua Arad - Pecica, denari de la Titus
(Coh 2, 312), Antoninus Pius (BMC, 811), Faustina Senior (BMC, 93), probabil
într-o necropolă sarmatică, descoperită în 1964; f. din zona Ceala, denar de la
Caracalla, dintr-o aşezare daco-romană se secolul III - V; g. din zona "Cetăţii
Ceata•, doi denari de la Aurelian; h. din zona Complex Sere, un denar de la Faustina
Junior (Coh 2, 111 ), descoperit 1969.
·
,
BlbllograJle: a. J. G. Seidl, înOsterrelcblscbe BlăturfiirLlteraturund Kunst,3, 1846, p.147;
Repertoriul arheologic al Jude\olol Arad, Cluj, 1975, sv. Arad, mss. (I. H. Crişan) (se va cita în
continuare RepArhAr menţionându-se în paranteză autorul capitolului respectiv); b. sc:rv, 24, I, 1973,
nr. 44; Dacia, 17, 1973, p. 410, nr. 44; c. sc:rv, 19, I, 1968, p. 176, nr. 46; Gh. Lazin, în Aluta, 2, 1970,
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p. 1970, p. 109, p. 109, nr. 1; S. Dumitraşcu, Dacia Apuseaol, Oradea, 1993, p. 125; d. loedJt; e. SCIV,
17, 2, 1966, p. 420, nr. 17; E. Doner, rn Materiale, 9, 1969, p. 449; RepArbAr,sv Arad (I. H. Crişan); D.
Bene.a, rn Fonchunaeo IUld Berkhte zurVor-lUld Friihgeschkhte 1n Badeo-Wiir1tembe'I, 20, 1986,
p. 459 (citeazA şi o monedă de la Lucius Verus); S. Dumitraşcu, op. cit., p. 125; f. SCIV, 14, 2, 1963, p.
469, nr. 17; Gh. Lazin, -op. cit., p. 109, nr. 1; RepArbAr, sv Arad (I. H. Crişan); D. Benca, op. cit., p. 4S9;
g. s. Marki, Aradvarmqye
Arad 11:mbad VIU'Oll lor1eoete, II, 1, Arad, 1982, p. 27; N. D. Covaciu,
Urmelestrlmoşllor iojude\ul Arad, fn Biblioteca Âllln ( Arad), 2, 1944, p. 23; Gh. Lazin, op. cit., p. 109,
nr. 1; RepArhAr, sv Arad (I. H. Crişan).
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2. Beliu; - mai multe monede romane (imperiale?), fără alte precizJlri,
descoperite în secolul trecut.
BlbUogralle: S. Borovsky, BlbanaresNqyvlll'lld, 1901; A. Dudaştn RevMoz,4, 1970, p. 3S8,
nr. 17; RepArbAr, sv Beliu (V. Vasiliev).
3. BArzeşti: - tezaur de monede republicane şi imperiale (peste 1.000).
BlbUogralle: S. Me.rki, op. cit., p. 28; I. Winkler, fn SCŞ Cluj, III, 1-2, 19SS, p.128, nr. 23; N.
Kiss, fn Zlrldava, 10, 1978, p. 811.

4. Bruznic: - denari de la Hadrian, Septimius Severus şi Filip Arabul,
descoperiţi în 1879; la Muzeul Banatului Timişoara.
Bibliografie: B. Mitrea, fn EDR, 10, 194S, p. 88; RepArhAr, sv Bruzolc (M.

Bărbulescu).

5. Buhani: - doi auraei de la Marcus Aurelius; la Magyar Nemzeti
·
Muzeum Budapest.
BlbUografle: S. Me.rki, op. cit., p. 27; N. D. Covaciu, op. clL, p. 24 (men1ioneaz.ă monede de
bronz şi de argint de la Marcus Aurelius); Gh. Lazin, op. cit., p. 110, nr. S; RepArhAr, sv Bubam (M.
Bărbulescu); S. Dumitraşcu, op. cit., p. 125

6. Caporal Alexa (fost Cherechiu ): - tezaur de monede imperiale de argint
din care au fost recuperaţi denari de la Nero (1), Vespasian (4), Domitian (4),
Traian (13), Hadrian (1), Faustina Junior (1), Lucilla Veri (1).
BlbUogralle: N ummnatlka.l Kiizliioy, 11, 1912, p. 11; E. Do mer, U noe ale culturii materiale
daclcepeterltorlularldean,Arad, 1968, p.18; RepArbAr,svCaporalAlaa(V. Vasiliev);S. Dumitraşcu,
op. cit., p. 124.

7. Cenad: a. denar de la Hadrian (leg. av-L. AELIUS CAESAR; BMC,
975);colecţia Nussbaum, Timişoara; b. denari dela FaustinaSenior(l), Commodus

( 1), Aurelian ( 1); c. monedă de bronz de la Gallienus (Coh 2, 932), descot>erite 1930;
într-o colecţie particulară la Timişoara.
BlbUografie: a. SCIV, 18, 1, 1967, p. 198, nr. 46; b. D. Benca, op. cit., p. 4S9; c. SCIV, 17, 2,
1966, p. 421, nr. 24.

8. Chisindia: - denari de la Titus (1 ), Antoninus Pius (2), antoninian de la
Filip Arabul.
Blbllografie: S. Me.rki, op. cit., p. 27: N. D. Covaciu, op. cit., Gh. L.azin, op. cit., p. 110, nr. 7;
I. Winkler, fn SCN, 5, 1971, p.154; RepArhAr, sv Cblslndla (M. Bărbulescu): S. Dumitraşcu, op. cit., p .
. 126.
9. Chişineu Criş - denar de la Elagabal (Coh 2, 1), descoperit în 1952;într-0
colecţie particulară.

Crl§ (E.

BlbUografie: SCIV, 16, 4, 1965, p. 613; Gh. Lazin, op.cit., p. 110, nr. 8; RepArbAr, svCblfloeo
S. Dumitraşc1;1, op. cit., p. 126.
·

Chirilă);

10. Cicir;-a. denar de la Vespasian, foarte uzat şi perforat, folosit ca
pandantiv, descoperit într-un bordei dacic; denar de la Domitian; c. denar de la
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·

insulă a Mureşului.
BlbUografle: a. I. H. Crişan, fn Apulum, 7/1, 1968, p. 248; Gh. Lazin, op. clL, p. 110, nr. 9;
RepArbAr, sv Cklr (I.H. Crişan); b. SCIV, 18, 3, 1967, p. 528, nr. 47; SCIV, 19, 1, 1968, p. 177, nr. SO;
S. Dumitraşcu, op. clL, p. 126; c. SCIV, 14, 1, 1963, p. 469, nr. 24; RepArbAr, sv Cklr (I.H. Crişan); S.
Dumitraşcu, op. clL, p. 126; D. Benea, op. clL, p. 459.

Traian (Coh 2, 74), descoperit pe o

11. CovăsAnţ: -în hotarul comunei, spre Horia, tezaur de monede imperiale
(500), din care au fost identificaţi denari de la Nero (2), Galba (1), Vitellius (3),
Vespasian (46), Titus (2), Domitian (1), Traian (34), Hadrian (23), Sabina (1),
Faustina Senior (1), descoperiţi în 1872; parţial î~ Muzeul Banatului Timişoara.
BlbUografle: I. Miletz, fn Toru!nelml ls Regesutl Ert.esito, Timişoara, 11, 1876, p. 168; S.
Mariei, op. clL, p. 26sq; N. D. Covaciu, op. clL, p. 24; E. Domer, op. dL, p.18; Gh. Lazin, op. clL, p. 110,
nr. 10; RepArbAr, sv CovlsAnţ (V; Vasiliev); S. Dumitraşcu, op. clL, p. 124.

12. Dezna: - în vii, mai multe monede de bronz şi de argint de la Marcus
Aurelius.
BlbUogralle: S. Miirki, op. clL, p. 27; N. D. Covaciu, op. clL, p. 24; Gh. l..azin, op. clL, p. 110,
nr. 12; RepArbAr, sv Dema (E. Chirilă); S. Dumitraşcu, op. clL, p. 126.
13. Felnac: - denar de la Hadrian (Coh2, 252); într-o colecţie particulară la

Sânpetru German (A Hamerak).
BlbUografle: SCIV, 20, 1, 1969, p. 168, nr. 41; RepArbAr, sv Frlnac (E.

Chirilă).

14. Firiteaz: - denari de la Antoninus Pius (1), Marcus Aurelius (1).
BlbUografle: SCIV, 14, 1, 1963, p. 470, 'nr. 30; RepArhAr, sv Flrlteaz (E. Chirilă); D. Benea,
op. clL, p. 459.

15. Frumuşenl: - denar de la Commodus, descoperit la "Schanzberg".
BlbUografle: D. Popescu, Studii, 2/1, 1949, p. 92; RepArbAr, sv FrumuşenJ (E. Chirilă).
16. Guraho~t= - denari de la Nero (1; Coh2, 121) şi Traian (1; Coh2, 276),
descoperit 1973, cu ocazia construirii cantinei liceului.
BlbUografle: Fl. Dudaş, in Acta MN, 12, 1975, p. 136, nr. 22, 23, RepArbAr. sv Gurahonl (V.

Vasiliev).

17. Ineu - denar de la Antoninus Pius (Coh 2, 164); colecţia E.

Pădureanu,

Arad.
Bibliografie: Fl.

Dudaş,

op. clL, p. 136, nr. 21; RepArhAr, sv Ineu (E.

!ratoşu: - 91onede romane (imperiale ?)
BlbUografle: T~. 13, 1877, p. 24; RepArhAr, sv !ratoşu (E.

Chirilă).

18.

Chirilă).

19. Lipova: denari de la F~ustina Senior (1) şi Filip Arabul (1).
Bibliografie: I. Berkeszi, in TRET, 23, 1907, p. 28; BSNR, 121 - 123, 1975, p. 322, nr. 70;
RepArbAr, sv Lipova (E. Chirilă); D. Benea, op. clL, p. 459 (în plus: "Im Kreismuseum finden sich

Munzen aus dem li. und III. Jahrhunden").

20. Nădlac: a. de pe raza oraşului, denari de la Traian, Hadrian, Antoninus
Pius, Iulia Domna şi Severus Alexander; b. la "Holumbul Izvorului", denar de la
Severus Alexander.
Bibliografie: P. Ţuicrea-Pribeagul, în' Hotarul' ( Arad), 11, 1934, p. 1O; Idem, Pietre rămase,
1936, p. 233; RepArbAr, sv Nldlac (M. Bărbulescu); b. P. Ţuicrea-Pribeagul, op. clL, p. 237;
RepA:1~,.sv Nldlac (M. Bărbulescu).

Bucureşti,

· ·, 21. Neudorf: a. auraeus de la Augustus; b. tezaur de monede romane
imperiale (220), denari de la Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius,
Lucius Verus şi Aurelian, într-un vas lucrat cu mâna, descoperite în 1916; c. denar
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de la Antoninus Pius.
Bibliografie: a. I. Berkeszi, op. cil., p. 44; I. Winkler, în SCŞ CI"', III, 6, 1 - 2, p. 141' nr. 118;
193;
I. Glodariu, Relalll comerciale ale Daciei cu lumea elenJstlcA şi rollllllll, Cluj, 1974, p. 28.
RepArhAr, sv Neudorf (V. Vasiliev); b. Inv. vechi al Muuulul Banatului Tlm.lşoara, p. 424, apud
RepArhAr, sv Neudorf (V. Vasiliev); c. 8. Mitrea, EDR, 10, 1940, p. 103; RepArbAr, sv Neudorf (V.
Vasiliev).
Păuliş: - denar de la Hadrian.
Blbllograne: SCIV, 15, 4, 1964, p. 577, nr. 60; Gh. Lazin, op. cil. p. 111, nr. 24; RepArhAr, sv
(V. Vasiliev).

22.

Piullş

23. Pecica: a. pe teritoriul comunei denari de la Antoninus Pius (1; RIC,
300), Faustina Junior (1) şi antoninieni de la Etruscilla (Pick, 137) şi Aurelian; b.
un denar şi o monedă de bronz de la Traian, semnalate la locuitorii din comună; c.
la "Şantul Mare", un denar de la Traian (Coh 2, 83); d. la 2 km vest de comună, o
monedă fouree de la Crispina şi un denar de la Iulia Domna (Coh 2, 123); e; la est
de comună, între calea ferată şi şoseaua spre Arad, un antoninian de la Gallienus
(Coh2, 388).
Blbllograne: a. SCIV, 19, I, 1968, p. 179, nr. 66; Rep.\rhAr, sv Pecica (I. H. Crişan): SCIV,
24, 1, 1974, nr. 74; Dacia, 17, 1974, p. 413, nr. 74; S. Dumitraşcu, op. clL, p. 126: Gh. Lazin, op. cil., p.
111, nr. 25; b. SCIV, 20, 1, 1969, p. 169, nr. 49; RepArhAr, sv Pecica (I. H. Crişan,); c. SCIV, 15, 4, 1964,
p. 578, nr. 61, I. H. Crişan, în Acta MN, 3, 1966, p. 98-99, fig. 4; Idem, în Apulum, 7/1, 1968, p. 242; E.
Dorner, op. clL, p., p. 111; RepArhAr, sv Pecica (I. H. Crişan); I. H. Crişan, Zlrldava (monografia), Arad,
p. 149, nr. 3; D. Benea, op. clL, p. 459; d. SCIV, 19, 1, 1968, p. 179, nr. 66; Gh. Lazin, op. cil., p. 111;
RepArhAr, sv Pecica (I. H. Crişan); D. Benea, op. cil., p. 460; Ş. Dumitraşcu, op. cil., p. 126; e. SCIV,
17, 1966, p. 423, nr. 38; Gh. Lazin, op. clL, p. 111; RepArhAr, sv Pecica (I. H. Crişan); S. Dumitraşcu,
op. cil., p. 126.

24. Peregu Mic: - în hotarul satului, pe câmp, o
Traian (posibil mai multe).

monedă

de bronz de la

Blbllograne: S. Mârki,!IP· cil., p. 27; N. D. Covaciu,op.cll., p. 24; RepArhAr,sv Peregu Mic
(V. Vasiliev); S. Dumitraşcu, op. cil., p. 126.

25. Pilu: - denar de la Aurelian.
Bibliografie: RepArhAr, sv Pliu (E.

Chirilă)

26. Seleuş: a. denari de la Antoninus Pius (3); b.
Aurelian; c. "La dig", monedă imperială romană.

monedă

de bronz de la

Bibllograne: SCIV, 18, 1, 1%7, p. 200, nr. 65; SCIV, 19, 1, 1968, p. 180, nr. 75; Gh. Lazin, op.
cll.,p. 111; RepArhAr, sv Seleuş (E. Chirilă) b. Fl. Dudaş, Flacira Roşie (Arad), din 7 iunie 1973;
RepArhAr, sv Seleuş (E. Chirilă): c. Fl. Dudaş, RevMuz, 4, 1970, p. 358, nr. 6.

27. Sânnicolau Mare: - denar de la Commodus.
Blbllograne: I. Berkeszi, op. cil., p. 38; D. Benea, op. cit., p. 460 (mai men\ionează: "Im
stădtischen Museum werden niehrere Miinzen aufbewahrt, die aus dem 2. - 3. Jh. stammen und im

Weichbild der Ortschaft gefunden wurden").

28. Sânpaul: - denar de la Lucius Verus.
Blbllograne: BSNR, 121 - 123, 1975, p. 324, nr. 84; RepArhAr, sv Sânpaul (E.
Benea, op. cil., p. 460;

Chirilă);

D.

29. Sânpetru German: a. denar de la Antoninus Pius (Coh2, 973); b. în,
"Satul Nou", denar de la Traian, descoperit 1955.
Blbllograne: a. SCIV, 13,. 1962, p. 222, nr. 41; Dacia, 6, 1962, p. 539, nr. 41; RepArhAr, sv
Sînpetru German (E. Chirilă); b. RepArbAr, sv Sînpetru German (E. Chirilă).
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30. SAntana: - monede de la Hadrian.
Blbllognlle: S. Muti, op.cH.,p. '27; N. D. CoYaciu, op. cH.,p. 24;1lepArhAr,svSAntaaa(V.
Valiliev).

31. Şeltln: - denari de la Lucilla (1) şi Marcus Aurelius (1).
Blbllognlle: M. Blljan, fn Crt.la, 5, 1975, p. 70; RepArbAr, r,v Şellln (V. Vuiliev).

32. Şepreut: auraeus de la Augustus (Cob2, 153, 158), descoperit tn 1991.
Blbllognlle: - Inedit.
33. Şimand: - denari de la Domitian.
Blbllognlle: RepArbAr, r,v Şlman4 (M. BirbulCIICU)
34. Tauţ: doi denari din a căror legendl s-a putut citi •Severus• (Septimius

Severus sau Severus Alexander).
Blbllognlle: S. Mlirki, op. cit., p. '27; N. D. Cavaciu, op. cit., p. 24; Ob. Lazin, op. cit., p. 112,
nr. 29; RepArbAr, svT■■I (M. Bărbulescu); S. Dumif.rafCu, op. cit., p. 126 (menţionC87Ji dte o monedă
de la Septimius Severus şi Severus Aleunder).
35. Troaş: - monedă de bronz de la Filip Arabul (Pick, 28), descoperită în

1963 la Gomili.
Blbllognlle: SCIV, 15,4, 1964,p. 579, p. 74; Oh. Lazin, op. cit., p.112, nr.30; RepArbAr,sv
_ Troaş (I. H. Crişan); S. Dumitraşcu, op. cit., p. 126.

36: Variaşu Mare: - monedl de bronz de la Marcus Aurelius.
Blbllognlle: I. Berkeszi, op. cit.,

p. 45; RepArbAr, p. 45, r,v Varlaşa Mare (E. Chirilă).

37. Virădia de Mureş: - monedl de bronz de la Augustus, auraeus de la
Nero, denari de la Titus şi Vespasian.
Blbllognlle: I. Glodariu, op. cit., p. 296, nr. 342; RepArbAr r,v

VlrMI■

de

Manş

(V.

Vasiliev).

38. VAnitorl: - tez.aurde monede imperiale romane, din care au fost salvate
150 de piese, pe o mare parte din monede s-a putut descifra numele împăraţilor
Domitian şi Hadrian.
Blbllognlle: S. Muti, op. cit., p. 'l7 eq; N. D. Cavaciu, op. cit., p. 24; E. Domer, op. cit., p.
18; Oh. Lazin, op. cit., p. 112: RepArbAr, svVAnllort (E. Chirilă); S. Dumif.rafCu, op. cit., p. 124.

39. Vladimirescu: denar de la Antoninus Pius (RIC, 61), descoperit în

1971.
Blbllognlle: SCIV, 23, 1972, p. 146, nr. 87; Dacia, 16, 1972, p. 364, nr. 87; RepArbAr, sv
Vladlmlresc■

(I. H.

Crişan).

40. Zidirenl: - doi denari de la Marcus Aurelius (Coh2, 1031, resp. cu leg.
av- DIVVS ANTONINVS, rv- CONSECRATIO) descoperiţi în 1957, respectiv
1958; dintr-un mormânt sarmatic.
Blbllognlle: SCIV, 13, 1, 1962, p. 222, nr. 45; Dacia, 6, 1962, p. 539, nr. 45; RepArbAr, sv

ZldArenl (E.

Chirilă).

ROMISCHE KAISERZEITLICHE MUNZEN AUS DER ARADER GEGEND
(Zusammenfassung)
Von dem Fund eines Auraeus von Augustus (Coh2, 153, 158), in der Nahe
der Ortschaft Şepreus (Kr. Arad), ausgehend, wirddie Listeder Fundorte romiscber
71
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Milnzen aus der Zeitspanne I. - IIIJh. in der Arader Gegend (Gebiet zwischen dem
unteren Lauf der Marosch und der WeisM:n Krejsch) auf 40-erweiten. Verglieben
mit der Anzahl der gleichartigen Funde aus dem Banat und dem Gebiet nordlich
der WeisM:n Kreisch, lăsst sich eine relative grosse Konzentration von Fundorten
in der Arader Gegend feststellen und vor aliem entlang der un teren Marosch. Der
Milnzumlauf liefert hiermit ein noch nicht in Betracht gezogenes Argument fur
den Verlauf der Grenze der Provinz Dakien entlang der Marosch (bis hin zu ihrer
Milndung in die Theiss), beziehunpeise fiir ~e Existenz des strategischen
.
Handelsweges Mlcla-Partiscum-Lugio.
Die meisten Funde stammen aus der Zeitspanne Traianus - Marcus.
Aurelius, inklusive drei der fiinf bekannten Horte enden in dieser Periode. Die
Tatsache ist wohl mit den politischen und militarischen Ereignissen dieser
Zeitspanne (Eroberung Dakiens, Kămpfe mit den Jazygen und freien Dakem, bzw
Markomanische Kriege) in Verbindung zu setzen. Moglicherweise ist auch mit
Subsidien zu rechnen welche Rom den freien Dakem aus dieser Gegend zahlte um
sie den Interessen des Imperiums unterzuordnen. Die Existenz von exploratores,
wie auch in anderen Gebieten des Reiches bekannt, sollte auch fiir die Gegend
entlang der unteren Marosch angenommen werden.
Ethnisch sind die Funde hauptsachlich der dakischen, bzw. dakiscb~'
romischen Bevolkerung zuzuordnen und in geringerem Masse der sarmatischen.
Die fiinf Goldmilnzen welche. in der Arader Gegend entdeckt ·wurden
scheinen auf die nachste Nahe effektiver Anwesenbeit romischer Truppen
hinzuweisen, deren Angehorigen sie auch, mit einiger Vorsicht, zuzuschreiben
sind.
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Fig. 2. Zona aradeana (hasura).
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UN ATELIER METALURGIC LA CRICIOVA
(Judeţul Timiş)

~inaBeriea
În vederea îndeplinirii prevederilor contractului I.C.P.G.A Bucureşti,
Filiala Timişoara, referitor la regulam.arca cursului râului Timiş, pe sectorul
Lugojel -Jena au fost întreprinse săpături arheologice de salvare în punctul "Râtul
lui Mocrean" de pe teritoriul com\lnei Criciova.
Aşei.area se află la circa 300- 350 m vest de calea ferată îngustă Găvojdia
- Nădrag, pe o terasl înaltă din apropierea râului Timiş. în antichitate, aşei.area a
fost ferită de inundaţii, cursul râului fiind cu totul altul. Alegerea acestui loc pentru
aşei.are pe acest loc a fost determinată de necesitatea stringentă a unei surse de apă
mai bogate. Suprafaţa aşezării este cuprinsă intre 200 x 250 m.
Secţiunea S 1/1988 (Fig. I )a fost trasată în partea de nord a aşezării şi a avut
dimensiunile de 40 x 1,20 m şi a fost adâncită până la solul viu, respectiv 1,15-m.
Totodată pentru dezvelirea unui complex arheologic a fost trasată o casetă de 5 x

4m.

·

În secţiune a fost surprinsl urynătoarea situaţia stratigrafică:
1. o,oo - o,JO m apare un strat de pământ de culoare castanie deschisă
deranjat tn cea mai mare parte de lucrările agricole. În acest nivel, alături de piatra
de râu apar şi fragmente ceramice provenind din stratul următor care aparţin
pivelului următor colportate de către arăturile adânci;
2. 0,30 - 0,50 m - strat de pământ de culoare neagră în care apar fragmente
ceramice lucrate cu mâna de tradiţie autohtonă dacică, dar şi fragmente provenind
de la vase mari de provizii, lucrate la roată, de culoare cenuşie, zgură, lupe din fier
fragmentare etc.;
·3. 0,50 - 1,15 m - strat de lut aluvionar, roşcat, steril din punct de vedere
arheologic.
Cercetările arheologice întreprinse au identificat în secţiune mai multe
complexe de locuire între: m16 - 20; 22 - 26; 38 - 40, ultimul bordei fiind surprins
doar pe o porţiune mică.
Pentru dezvelirea complexului nr. 1 a fost trasată pe latura de est a
secţiunii o casetă (Fig. 3a,b). Complexul a apărut la adâncimea de 0,50 m şi a
coborât în profunzime până la 0,97 m. Complexul avea o formă aproape pătrată, cu
colţurile mult rotunjite de 2,90 x 2,90 m şi a fost distrus de un incendiu puternic. în
interior s-au descoperit fragmente de chirpic legate cu pleavă şi paie în compoziţie
păstrând încă amprenta nuielelor pe care era aplicat (6a,b). Ele nu provin de la
construcţia propriu-zisa a pereţilor complexului, întrucât nu au fost descoperite
urme de gropi de pari, care ar fi putut susţine pereţii şi acoperişul construcţiei.
M~nţionăm că o serie de bucăţi de chirpic aveau prelinsl glazura metalică, ceea ce
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constituie un indiciu pentru a presupune ci fragmentele de chirpic proveneau de
la o instalaţie ,.~ topire a metalului.
în p~:-tea de vest a complexului, care s-a dovedit a fi un atelier, în secţiune
au aparut buci ţi mari de zguri metaliferi din fier, lupe fragmentare, mult clrbune.
De asemenea, au apărut buci ţi din piatră, care, după analizele unor geologi au dus
la concluzia ci reprezintă bulgări de minereu. După demontarea malului dintre
secţiune şi casetă, gros de 0,50 m, în panea de sud a atelierului au apărut urmele
unui cuptor mic, păstrat doar la bază (Fig. 3c). Din pereţi se pistra o mici porţiune
înaltl doar de 15 cm. Podeaua de lut a cuptorului era arsă până la cenuşiu.
Două bu~ţi de lupi par să provină din aceeaşi turti de metal (Fig. 2). Cele
două fragmente păstrează pe părţile exterioare urme de chirpic, care provin de la
pereţii cuptorului. Diametrul tunei formate din cele două buclţi este de circa 26
- 28 cm, iar grosimea de 4,5 cm. In atare situaţie, ar trebui să presupunem existenţa
unei instalaţii de reducere a minereului de fier de dimensiuni relativ reduse, de
circa 36 - 45 cm în diametru. Grosimea tunei ca, de altfel, şi diametrul ei sugerează
o capacitate redusă de producţie pe de o pane, iar pe de alta - judecând după urmele
rimase din instalaţia de reducere.scoaterea tunei de metal presupunea şi distrugerea
instalaţiei de topire pentru scoaterea acesteia.
Inventarul atelierului consta îndeosebi din fragmente ceramice. În partea
de est a înclperii atelierului au apărut mai multe fragmente ceramice lucrate cu
mâna, de culoare brun-roşcată cu mici şi pietricele în compoziţie. Fragmentele
provin mai ales de la vase tip cale-borcan, ornamentate cu brâu alveolar pe umărul
vasului sau pe buza uşor răsfrântă (Fig. 4a). Vasele au o înălţime relativ mici, fiind
recipiente de uz gospodăresc. Totodată au fost descoperite fragmente dintr-o
ceaşc1 dacici (Fig. 4b,c).
Ceramica lucrată la roatl este reprezentată prin categorii de pastă şi
ardere: roşie şi cenuşie. Ceramica roşie, de factură romani, este reprezentată de
fragmentele unei singure cale cu două torţi. Vasul era executat dintr-o pastă fină
şi se încadrează din punct de vedere tipologic în seria vaselor databile în veacul al
III-iea (Fig. 5). Ceramica cenuşie este reprezentată prin vase mari de provizii cu
fundul drept şi de o strachină de formă tronconici, cu buza răsfrântă (Fig. 5).
Un singur fragment mic de terra sigillata a apărut în interiorul atelierului,
databil în prima jumătate a secolului III (Fig. 5).
Statistic, ceramica dacici lucrată cu mâna este în proporţie de 89 % din
întreg inventarul atelierului, ceramica cenuşie 9 %, ceramica roşie 2 % (nu am
inclus în prezenta statistici şi micul fragment de terra sigillata). Deşi ceramica
romani nu lipseşte, ea-nu este semnificativă şi probabil a fost utilizată ca obiect de

lux.

.

În preajma cuptorului a mai fost descoperită o cute din gresie (Fig 6c:).
Inventarul metalic este sărac şi se compune din două cuţitaşe din fier; din care unul
fragmentar (L = 8 cm, respectiv 5,6 cm).
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Două mărgele din sticlă, una plată cilindric.I, de culoare albastră, iar
cealaltl executată în tehnica •Sandwich•cu foiţa din aur reprezintă singurele piese
de podoabă din sticlă descoperite în aşe7.are .. Aceste două tipuri de mărgele sunt
cunoscute ca provenind din atelierul de la Tibiscum şi se dateazA în veacul al Iii-lea.
·
La 2,50 m nord de acest ateUer a fost identificată în secţiune şi o locuinţabordei care, din păcate, nu a mai putut fi dezvelită în întregime. În interior au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna şi cenuşii la ro.ală, împreună cu o
fibulă din bronz de tipul cu picior întors pe dedesubt, în forma sa timpurie, databilă
în a doua jumătate a secolului III.
Materialul arheologic descoperit în cursul cercetărilor arheologice din
anul 1988 impun câteva concluzii preliminare privind aşe7.area, atelierul metalurgic
în special.
Primele săpături întreprinse la •Râtul lui Mocrean" eviden\i;tză existenţa
unei aşezări daco-romane cu caracter complex, o comunitate de meşteşugari care
se ocupă cu~educerea minereului de fier, poate chiar prelucrarea sa(?). Deocamdată
a fost identificat doar un singur atelier. Caracterul săpăturilor întreprinse nu
perviite concluzii revelatoare pentru întreaga aşe7.are, dar oferă câteva indicii
sigure privind (cel puţin până acum) specificul acestui sit arheologic.
Aşe7.area are un singur .nivel de locuire şi formarea ei se pare că a fost
determinată tocmai de activitatea de reducere a fierului. Descoperirea unor buc.Iţi
de chirpic cu zgura prelinsă, a unor buc.Iţi de lupă din fier, a unor bucăţi de rocă,
precum şi a bazei de cuptor evidenţiază prezenţa unei instalaţii de reducere a
minereului de fier. Forma sa, probabil tronconică, nu poate fi preci7.8tă, diametrul
bazei sugerează un cuptor de dimensiuni reduse. După r · m aminteam mai sus,
porţiunea redusă recuperată ~in cuptor,c'onstituie un indiciu că pentru n·~•1perarea
lupei avea loc distrugerea întregii instalaţii. Fragmentele de lupă c Zier mai
păstreazA inc.I urmele chirpiciului de culoare cenuşie pe faţa exterioară J pieselor.
Din punct de vedere tipologic, acest cuptor se încadrează în seria
cuptoarelor de dimensiuni reduse care au o bază rotundă, cu o formă probabil
tronconic.I a pereţilor. De obicei, aproape de bază prezentau câte o perforaţie sau·
două pentru introducerea unor tuburi suflante din lut folosite la suflare~ aerului în
timpul procesului de-producţie. Tipologia.cuptoarelor de re<' " minereu ;n fier
din epoca romană este bine cunoscută. 1 Cuptorul de la Criciova se înca ... za în
seria celorlalte descoperite până acum la: Soşdea, Fizeş, Reşiţa şi mai nou b rzovia,
adic.ă a unor instalaţii de dimensiuni reduse ca formă. Spre deosebire
s;: !ririrle
demaisus,laCriciovaseconstatăogrijădeosebităfaţădeinstalaţic
'• ,ii, _,,merea
ei într-o groapă de dimensiuni mai mari şi unde se constată şi pn .enţa unui alt
inventar arheologic de uz comun, reprezentat prin ceramică, obiecte din fier şi
sticlă. Prin aceasta atelierul s-ar apropia de descoperiri similare din afara limesului
roman de pe teritoriul Cehoslovaciei şi, mai departe, al Poloniei. 2
Cercetătorii polonezi au apreciat pe baza descoperirilor de la
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Swietokrzyskit - e adevăral, datau. ÎI ,,eacu. ~ U-h --cl. pentn.i ,. proclua: }[)( k!, de
zguri, materia primă folosită (i:espectiv hematitu:: lă. c umiditate natural! trebuie
sA fie de circa 200 kg, iar lup1:1 propriu-~ de meta„ avea în jw de 34 kţ Pentru
topirea unul kilogram dt, minere1., estt necesar peste un kilogrc&m de dlrbune de
lemn. Pentru topirea a 6 -- 9 kg de minereu de fier era necesar un timp de o orc&, astfel
tndt o tndlrdltură de 20(; k!, dur&. pestt 2C ore.· li. aceeaş1 aşezare s-11. constatat
prezenţa unor cuptoare c1.1 c capacitate mult maî mica de circa ICI kg, ateliere de
dimensiuni mijlocii ce produceau pânll la 20 kg ş: altele ce puteau produce pânl la
o jumltate de tonă de metal. În descoperirile de 1~ Swietokrzyskie se constata de
fapt dupl plrerea lu, Biefenir,, influenţele celto-dacice Producţia masiv:i: denoUt
probabil un comef\ intens
Lupa de metal obţinut! dupt prim.;. topire er&. scoasl din cupto, şi prin
ciodlnire era indepărtatA zgura şi dt multe on se procedii. l&. o &. doua topire,
necesari pentru purificare& metalufui şi transformarea S<1 în bare pentru
comercializare. îr, Germanici la Eisenberg (PfalzJ au fost descoperite bare de circa
4 - 5 kg şi lungi de 50 cm.
',Deocamdată în ţar„ noastr:i. sum cunoscute doa1 lupele di.L flei scoast
dupl prima topire, unele atingând greutatea de 40 kg. cum a1 fi ce& de la Berwvia 5•
La Criciova, cele doua fragmente de lupf. sunt de dimensiuni mia, metalu! a~nd
o grosime de 4,5 cm.
Sursa de materie primă o reprezint.A în cazUL nostru minereul de fier dilt
Munţii Poiana Rusca. Exploatlrile miniere sunt foarte apropiate, nedeplşind 20 25 km tn linie aeriană, ceea ce reprezenta îr1 antichitate o distanţă obişnui~ pentru
procurarea materiei prime. 6 Un al doilea centru de reducere a minereului de fier Iar reprezenta aşezarea daco-romană de la Jablr. Descoperirea de la Criciova este
prima de acest fel ce atestă exploatarea resurselor metalifere ale Munţilor Poiana

Rusca.'
Materialul arheologic descoperit J„ Criciova constA mai ales în ceramicii
de facturi dacica în proporţie de 89 % după cum remardim mai sus, ceea ce
evidenţiaz.A în mod clar dl aşezarea era locuitl de daci, cu largi contacte cu centrele
militare şi urbane de la Tibiscum şi probabil Micia.
O singură piesă din bronz., o fibulă, a fost descoperit.A la nora de atelier,
databili dupl cum remarcam, în secolul al IIl-lea, .._ doua jumătate.
în atare situaţie, putem conchide că atelierul metalurgic se datează în
veacul al III-iea, am considera mai probabilă datarea în jurul mijlocului acestui
veac, tn parte şi datorit.I prezenţei fragmentului de terra sigillaUt ş1 apoi a fibulei
mai sus amintite.
Aşezarea de la wRâtui lui Mocrean• se datează în plinli epodl romană, la
nici 600 m nord-est de o statio de drum distrusla ÎL cea mai mare parte de e, cale
ferat.I îngustl dintre Glvojdia şi Nădra&, dea ÎL apropierer. drumului roman care
fllcea legătura dintre Tibiscum ş1 Valea MurCjulu1 Nu avem până acum nic un
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element cen care sl ne facA să presupunem prelungirea existenţei aşe7llriî şi în
secolul al IV-iea.
Lipsa de metal constatată în întreg Imperiul Roman şi implicit în centrele
urbane şi rurale ale Daciei este un fenomen care a afectat grav viltţa economica
romană.

Exploatareafierului,decimineleşireducereaminereuluiînsineco~tituiau

proprietatea statului roman şi erau organiz.ate după un sistem centralizat cu sediul
la Roma. Procuratores metallonun aveau o carieră bine stabilită, astfel incAt e1 erau
trimişi la un interval de ani de la un district minier la altul (din Hispania în Nori cum
ori Dalmatia şi Britannia etc.). La rândul lor procuratores8subarendau anumite
exploatări unor conductores (in Noricum sunt atestaţi epigrafie conductores
fetTarium 9 pentru minele de fier. În continuare, sistemul de administraţie roman
cuprinde alte două categorii de funcţionari şi anume vectiga.'ferrariarum care se
ocupau cu mineritul în sine, iar vi/icu officinarum fetTariarum controlau instalaţiile
metalurgice 1°. Ne-am referit doar la exploatările de fier, dar sistemul este aplicat şi
la exploatările de aur şi argint. în mod surprin7lltor, alte exploatări de neferoase
cum ar fi cuprul sau plumbul sunt integrate unui sistem general de metalia„ fiind
considerate de mai micA importanţă.
Lex Meta/li Vipascensis (cap. fines meta/li) defineşte faptul cA teritoriul
fiscal al unei mine este strict separat de restul provinciei. De aici se pot face o serie
de supoziţii privind conexiunile care există între aşe7llrile miniere şi oraşe - aceste.a
din urmă sunt întotdeauna în afarafines meta/lorum. Aşe7llrile care făceau parte
dinfines purtau numele de vicus castel/am sau ceva similar.
Mâna de lucru în mine era formată la începutul secolului l din sclavi, iar
în veacul al Iii-lea baza o formeazA marea masă de populaţie peregrină libera a
provinciet Se constată chiar transferări de colonişti specializaţi în munca miniera
(cum a fost cazul în Dacia cu minieri dalmatini-şi dardani din zona Munţilor
Apuseni: Pirustae şi Baridustae). Munca în mina era organizată pe ba7.a unui
contract temporar cu angaJaţii 11 . Minele erau păzite de detaşamente militare
provenind din cadrul legiunilor sau al unor auxilii care îşi aveau castrul îri preajma
acelor locuri. Ele asigură paza exploatării, a instalaţiilor metalurgice ş1 a
transportului metalului sub forma de lingouri_ sau turte spre fisc ori piaţa de
desfacere propriu-zisă. De pe la mijlocul veacului al III-I~, desele conflicte
militare ale armatei pentru aducerea la tron a unor împăraţi va determina ren un ţar~
la paza minelor, districtele miniere vor decădea, astfel încAt se va folosi tot mai mult
iniţiativa particulară. Instabilitatea puterii centrale va influenţa în mod negati'V
industria minieră şi implicit pe cea metalurgică, ceea ce va determina apari ţi& lipse,
de metal. Fenomenul tezauri7llrii metalului vechi pentru a fi reutilizat într-o nouă
topire este foarte complex şi a avut implicaţii adânci în viaţa economicA a societăţii
romane, creând o stare de nesiguranţa generală în atare situaţie a putut să apara
11n fenomen secundar şi anume iniţiativa particulara locală, astfel încAt extracţia
,,
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metalului, reducerea şi prelucrarea fierului se restrânge la nivelul uoor comunităţi
rurale daco-romane.
Aşe:zarea de la Criciova ar premerge din punct de vedere cronologic
numeroasele aşezări cunOScute după părăsirea Daciel de către romani pe întreg
teritoriul Banatului. Nu putem exclude nici o a doua posibilitate ca aşe:zarea de la
Criciova să se fi aflat sub directul control al administraţiei romane, ba mai mult să
fi fost păzită de undetaşamenl provenit din castrul de la Tibiscumu. tn acest caz este
evident că mâna de lucru o forma populaţia autohtonă dacică. Tot la Criciova, tn
punctul Tramnic, fusese descoperită cu ani în urmă o construcţie din piatră,
actualmente distrusă în proporţie de 80 %, încât este imposibil de reconstituit
edificiul. Construirea căii ferate înguste la sfârşitul veacului trecut, ca de altfel şi
cimitirul medieval care-l suprapune, au produs această distrugere. O ştampilă
fragmentară MID, cunoscută şi în castrul de la Tibiscum, a fost descoperită cu
ocazia primelor cercetări efectuate aici de către F. Medelet. S-a presupus că acest
edificiu ar fi reprezentat o statio, având în vedere şi apropierea lui de drumul
imperial Tibiscum - Mureş; în noile co,ndiţii nu _putem exclude posibHitatea
existenţei aici tocmai a unui punct de pază pentru aşe:zarea de minieri daco-romani.
Cercetările arheologice de la Criciova se impune a fi continuate pentru a
evidenţia cât mai multe complexe din aşe:zarea daco-romană care, după cum
menţionam prin datarea lor în secolul al III-iea în timpul provinciei, pot jalona
dezvoltarea ulterioară a comunităţilor rurale locale. Pe întreaga supcafaţă· a
aşezării de circa 200 x 250 m se observă la suprafaţa terenului bucăţi mari de zgură
şi de metal topit.
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LISTA ILUST_RAŢIILOR
Fig. 1. Criciova. Secţiunea I cu caseta în care a fost descoperit atelierul
metalurgic
Fig. 2. Criciova. Turta de metal din fier (a), un fragment de turta cu urma
de chirpic din podeaua vetrei (b)
·
Fig. 3. Criciova. a - b. Aspecte din interiorul casetei cu atelierul; c. imagine
a vetrei cuptorului de"topit
_
Fig. 4. Criciova. a. Ceramică dacică decorată cu brâu alveolar; b. - c. ceaşcă
dacică fragmentară.

,_Fig. 5. Criciova. Ceramică roşie de factură romană.
Fig. 6. Criciova. a - b. Fragmente de chirpic; c. fragment de cute din gresie.
I

L'ATELIER METALLURGIQUE DE CRICIOVA (DEPARTMENT TIMIŞ)
(RESUME)

a

Les fouilles des sauvatage entreprises Criciova au point nomme "Ritul
lui Mocrean" on&,mis au jour un nouveau etablissement daco-romain. Dans la S I
(40 x 1,20 m) situee au nord de cet etablissement plusjeurs habitations ont ete
identifiees, dont une seule-un atelier metallurgique (M 16 - 20) a fait l'objet de
fouilles plus avancees. Le seul niveau d'habitation constate se trouve une
profondeur de 0,30- 0,50 m. On a decouvert ă l'interieur de !'atelier des fragments
de scorie, des morceaux, de loupe de fer, des fragments ceramiques daciques et
romains, rouges et gris, deux petite.couteaux en fer, deux pierres aiguiser.
La datation des habitations au Ilf-~me siecle a ete faite partir ·de
l'inventaire archeologique decouvert et d'une mise au jour 2,50 m au nord de
!'atelier. Les'deux morceauxde loupe de fer ainsi que le plancher d'un four reduire
ont fae a l'ouvest de I atelier. Ce faur de Criciova certîfie pour la premiere fois que
dans la zone du massif Poiana Rusca le'minerai de fer etait reduit sur place au temps
de la province Dacia.

a

a
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a
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Fig. 3a, b,
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UN PROCES D.E \10.STENlRE O.IN Ai~TL l 426, PENTRU
STĂPÎNIRI L-\ GRĂDIŞTE tSAR..I\U'.ZEGETt:SA) ŞI
IMPLICA TilLE
Ll'I Î:S Hl:'SEDOA&-\ SI
lAR..\.i~D
•
•
-\dr•an \ndrei R •JSu
Din foarte miiJţele ,crieri :are ,r!iteazll ,pecia! ':>P t.angent ':>riginile jl
familia lui Iancu <Je H,medoan · ,--au -Jecan~at în timp câteva l1Jcr11ri incontestabile.
Au rămas ~ufkien~e ,ec,rnoscute ::a;:-e, iacă lllJ -ir +'J. vort,a despre o ?eNonalitat.e
istorică de ~rirn .""ang, .ir ':rece ·J,ept :u ,N!.ii ~bişi.ni!e ~n o,a:,or'lllta fragmenta,.ă
pe -:are o posedăm isupn veacu1'J; 1.' XV -,'ea. Cu •.oate -ic,eastea, redescoperirea
ori reciti;:-ea izvoarelor 1p,:ecierea '.or în ;ont.exte -1oi ,au '"eînţelese, prodi1c
uneori aşteptate 1 i neaşteptate concluzii., ::u ~neficii';uplimentarede-:orectit•1dine
li adevăr '.)e ,m 'lSt~el Je :az va fi vort,a •n rinduriJe ::are 'JPneazâ.
,:) informa;•e is:.orică cunoscut'l :ei ou~!:, -ezuma7.iv. fac niciodată desluşit
publicată, ne„a •ef}l1'.lt. ·1:en:ia. Sste vor'>a :!espre m 1ct 'a1.~n, :!mis 1e ,;a1re Lornnd
Lepeş, vicevoievodul Î'"!lnsilvaniei, 1n 1ata Je i_3 !loiembr,e '.42~. El a fost
integral inclus in primul votum ·1e izvoare 'lledievale :,rivir.oare la ~ara Haţegului
în secolul al XV -lea·; Prin internediui 1ui Csanki D. care '· d prezentat to maniera-i
caracteristică, succin'-ă, 1.a •·nceput .!e veac"' 1ocument!ll în :a1Jză a fost reluat, ţn
urma cu 1.rei 1ecenii, Je ·::ăt"'e Elekes L. 1 :u '.mele comentarii, :are, deşi corecte, ni
s-au părut !lem•1lţ1Jmir.oa,e. ')eoarece ia acestea 1in ·mnă vom ivea prilejul 1e a
reveni mai ios, continuam s.1 scriem cA •recerea oesteaceastă infonnaţie a celei mai
temeinice monografii rmn.ineşt! 1 nchmată i,1i 'ancu ie Y•medoara". 1 condamnat„
o la uitare. ~:ipt>1I ,1mâne ·iacă J'J gr'lv măcar nedrept, ?Cntr11 valoarea ştirilor ş,
contuziile care se cereau formtJlate.
La 13 nmemt-rie .'. <iZ9. vicev01evodu~ f~nnd Lepeş emitea 1in Năoiu
(Noway-) ~ corn. Căm.lr,işu, 111d. ·21'1f! 0 ;;cr!SOare .Je ntmducere :statutona), dltre
capitlul din .\.lba l1llia. ')in ~indurate 1:!i 1tlăm dl veniseră în oersoană, înaintea
demnitar1lu1 '!"'lns;rvan, 1=:!ena, soţia lur \foga de.flaJmag, \nea, văduva tilposatului
Ladislau 1icti V'.ilyk Je "-f,medoan, 1po1 3lasiu şi \1arfa, ::opiii lui Gheorghe Je
Brănişca, ş1 Ladislau, Ioan şi -\na, :opiii i1posatului '\ndrei de Brănişca, şi au
cerut să fie puşi în ,tlpânirea unor p:lrţi din posesiunile Văridia, B_naditis şi
Ohabcha, 1~at.e 1n ;om:tal.u/ Y:·Jnedoar'l. \.u "est 1poi 1esemnaţi, conform
·,;utumei, 0amen11 Je măr•:!1ne oos1b1l1, cu '.Oţ!Î iin oreaJma 'ocalităţii Hune!4~an,
respectiv -jm 5ău1eşu, !3uituri, .Băcia jl lă~l.ia. ln -idresa Je pe ver;o ~-a trecut,
. fapt demn 1e •ema:::-~ar . -:are se ida,1gă ~rui,âr.i ,referenţiat teritoriale 1
oemenilor 1e 'llă;-ţune . mi ornn'.ll '>crsona; 1mplîcat., ;:i :ei 1e-al ,1oilea, respectiv
vad1Jva hii '_;u!isiau ~is Va;c :Je '.-{anedoara.
r_.1,m,iriware a:;u;r,ra .ocal.i7..â:'"•.i ,recise a celor 1rei oosesiuni, 1ltfel cu
rtume stâlclle şi, în oarte, neatestate in forme asemănătoare, este' adnotarea făcuta
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pe verso de către capitularii din Alba Iulia. Potrivit acesteia, foarte operativ, la 23
noiembrie, la posesiunea Varhel, se deplasează OgJUI vicevoievodului, Albert, fiul
lui Ladislau de Răe.ăştia, şi diacul Petru, din partea capitlului; şi voind ei să
împlinească porunca de punere în stăpânire, au găsit împotrivire din partea lui
Nenciul (Nenchul) Roman de Kalapathua şi a doamnei văduva Musna de Damsus,
drept pentru care oficialii au fixat termenii de înfăţişare la viitoarea judecată de
panaj. Insemnarea capitulară, făcută în teren sau după vizita în teren, reproducea
toponime aflate în uz, mai puţin deformate, astfel încât, dintr-odată Varadia se
echivala cu Varchel şi se identifica cu Grădiştea (Britonia, Sarmisegetusa ), Braditis
cu Brădet, aşezare dispărută ori contopită în perimetrul Zeicanilor de astăzi, iar
Ohabcha, cu Hobiţa-Grădiştei. Impotrivitorii erau din împrejurimi, anume din
Clopotiva şi Densuş, din familii cunoscute ca demult şi constant implicate în
stăpâniri la Gră_dişte şi în împrejurimile ei.
Cine erau însă pretendenţii la părţile de stăpînire? Asociaţia de persoane
nu avea nici o logică dacă nu admitem dintru început că se baza pe legătura de sânge.
Trebuie, în mod obligatoriu, să fie vorba despre un grup de femei care reclamau
confirmarea unei moşteniri legale în dreptul obişnuielnic românesc din Haţeg, dar
nerecunoscute, ţară acte speciale, de către justiţia oficială. In virtutea dreptului
românesc, fiicele erau îndreptăţite la moştenire egală cu băieţii din toate bunurile
tatălui. Spre deosebire, dreptul feudal maghiar recunoştea numai pătrimea din
aceleaşi bunuri. Presupunem deci ca Elena şi Anca erau surori cu o altă femeie
nenumită, din ~re se trăgeau Gheorghe şi Andrei de Brănişca, iar împreună
fuseseră fiicele unui înzestrat din familia rămuroasă a celor din Grădişte (Britonia,
Sarmizegetusa)7. Anumite indicii stabilesc şi momentul din viaţa personajelor în
care survenea problema redistribuirii stăpânirilor. Se observă fără greutate că
femeile implicate direct erau în plină maturitate, dacă nu în vârstă înaintată: una
dintre surori decedase, după ce avusese cel puţin doi copii, din care unul mort la
rândul său şi cu numeroşi copii, altă soră era văduvă.
O oarecare lumină în aflarea originii personajelor implicate şi aşezarea lor
în poziţii genealogice mai precise aduce identificarea Muşanei (Muşatei). Si
împotrivirea ei avusese desigur un temei legal, care nu putea proveni decât tot de
la o relaţie de rudenie cu vechiul stăpân mort făr~ urmaşi masculini. Absenţa ei din
faţa vicevoievodului, la 1429, o exclude din starea de rudenie de gradul întâi cu
Anca şi Elena. Intâmplarea face să ne fie• transmis, într-un document de la 1417,
menţionarea unei Muşate din Grădişte, fiică a lui Litovoi, şi soţie a lui Grigore, fiul
lui Costea de Grădişte, căreia fratele ei Dan îi lăsa o treime din pământurile aflate
în Grădişte şi Breazova 8• Cedarea nu avea o justificare în vreo moştenire paternă,
ci reprezenta un adaos la ea. Dacă nu a fost vorba despre contravaloarea unei
datorii, atunci am fi în măsură să presupunem ca Dan, fără urmaşi masculini, se
îngrijea de redistribuirea bunurilor sale de moştenire. Pentru legătura cu procesul
de la 1429 rămâne a fi explicat apelativul "de Densuş" cu care Muşana de la
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Grădiştea ar fi fost nu~ită la 1429. Explicaţia nu este greu de găsit, deoar~
tnrudirea de sânge dintre familiile din Grădişte şi Densuş era consolidată şi atestată
încii din veacul al XIV-iea9. Apoi, o altă posibilitate ar fi aceea a unei recăsătoriri
a Muşanei cu un densuşian, după cea consumată cu Grigore, fiul lui Costea din
Grădişte. Instabilitatea patronimelor de nobilitate, în cursul secolului al XIV-iea,
în prima jumătate a secolului al XV-iea şi chiar mai târziu, îndreptăţeşte, de
asemenea, ide~tificarea personajelor din cuprinsul unui cnt:;z.atdesemnatesuccesiv
cu patronime nobiliare diferite, dar strict aparţinătoare limitelor de autoritate
enunţate. Explicaţia cea mai simplă provine de la procesul evolutiv al partajelor şi
de mutare corespunzătoare a rezidenţelor. Un caz extrem'de concludent este oferit
tocm:i de densuşenii printre care locuia, probabil, şi Muşana. La 1360, un Muşana
(Muşat) era socotit "de Densuş", dar la 1380, fiul său Stoian era "de Mesteaciin" 10•
In anul 1404 îş1 menţinea apelativul 11. Mai departe însă, acelaşi Stoian se scria "de
Densuş". Familia a păstrat un timp apelativul, pentru ca la sfârşitul secolului al XViea să se transforme în "de Răchitova", iar peste un alt secol, în preajma sţingerii
familiei,,să-1 foloseascii pe cel "de Hăţăgel" 12 •
La rândul său, amestecul clopotivenilor s-ar justifica la fel ca şi în cazul
Muşatei, tot prin moştenire colaterală. Reţinem prezenţa şi în această familie a
. unui Litovoi care a trăit tot pe la sfârşitul veacului al XIV-iea 13, ca şi precedentul
Litovoi, tatăl lui Dan şi al Muşatei. Drept urmare, arborele nostru genealogic
· dobândeşte un plus de credibilitate. Dacii Clopotiva s-a desprins din vechiul cnezat
al Britoniei14, identitatea personajelor este pe deplin şi în măsură să explice o ·serie
_de relaţii de stăpânire mai târzii, din veacul al XV-iea, inclusiv cu implicarea·
Densuşului1 5 •
Contrustcţia aceasta genealogicii ar pleda deci pentru situaţia în care Dan,
fiul lui Litovoi de Britonia (Grădişte) a fost tatăl împricinatelor de la 1429 şi frate
cu Muşana şi Nenciul. Schema o reproducem mai jos (p.94), subliniind prin semne
cuvenite relaţiile de rudenie care nu sunt sigure ci doar presupuse.
Să revenim acum pe un teren mai sigur, dat tot de către documentul din 13
noiembrie 1429.
După cum mărturiseşte documentul, Elena şi Anca apar secondate de
către soţii lor. Cel dintâi arătat, adică soţul Elenei, fusese Moga de Halmag.
Localitatea de origine a personajului nu se găseşte în perimetrul comitatului
Hunedoarei. Suntem deci îndreptăţiţi să-l identificăm cu voievodul de la Crişul
Alb, din Hălmagiul zărăndean, frecvent amintit de documente. Ne propunem să
comentăm acea căsătorie ceva mai departe, după ce vom fi trecut în revistă şi pe
celălalt consort. De altfel, numai atunci se disting clar implicaţiile matrimoniale.
. Soţul Ancăi a fost Ladislau zis Voicu de Hunedo'ara. Or, în vremurile
document ului, sing~ra familie care stăpânea cu a utoritatede necontestat Hunedoara,
era aceea a lui Iancu de_ Hunedoara. Există, într-adevăr, un personaj cu numele de
Ladislau sau, cum îi arată un înscris din 12 ianuarie 1419, •~adul cu alt nume
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Ladislau• 1•. Ei poate f. fratele lui Voica.., ta'ili.1u. lancu.. or. v:i,•u săL, !'11~11eptat şi
inexplicabil rământ, cognomenu1
\'oict.' ca:-t St. aconil s..,(uJu. :-~JX>sat al
Andli. Pecitecunoaştem, Voicu,fratelt;Ju1 Radu-...adislaL ~• LaI~.1u. Jam:u,numai
trăia sigur în anu. ,419. Fratelt ce, mit a. lu. fancL St' num~ s t:. V.:Jtct, Jadl se
nllscuseînsldupA 1409, iar în 1419, iLacrn,dt.a:mfi"mc.1:ru. swp~ni,i Hunedoarei,
nu se mai aminteşte, trebuie că ... murit foortt tână1. In·aceastl sirna\tt: e. "a fi scos
obligatorju din cercul bănuiţilor. Dea smguru1 membrL al familie. H unedoreştilor
care rămâne a fi recunoscut în desemnare& at 1... 1429 estt kadL1--:....adislau, unchiul
dinspre tatl al lui Iancu 10 • Mai trebuie sA c:ău'ilim însa, explic..Itt. plauzibila pentru
originea acestei ~recit insolite, cu care personaju. fusest în~ara1 înainte de
moarte şi cu care ... răm& în amintireo cel01 apropiaţ,, respecîÎ' c s0\1e1, cumnatei
şi nepoţilor. Fenoment a_e preluart a unu. antroponirr, peri_,Tl <Jt>.serrmarea unei
filiaţii on chiar familii ai. fost frecvente ir1 Haţe[I u. Jens~. îmălnirr. aae., feudali
care s-au numil ş1 s-au scris •zis Muşana', ia1 fa RâL dt Mo:·. "zii Cândt' s--a alipit
până şi unui indivio care se numea tot utnde.lil f'ern:.:-u cl. numel(; dt Voicu 'se
întâlneşte la urmaşii lui Şerbu de 1... Hunedoara, ir. d,Jui gene:·aiL succ..esivf.. în mod
analog ca ş1 în genealogiile familii101 mai s~ ciicllt cart transformaseră un
antroponim în gen tilici1.a, poate fi adm~ di şi e1 a ară (a~ n umelt tatăl u. or, bunicului
lui Şerbu. Asimilarea lui Voicu cu un numt; de "familie' part posibil~ s. convenabilă
şi pentru faptul dl el avusese concret înţelesu! lui viteaL. w,ink 11 0:-icurr. ffebuie·
să notăm folosirea şi persistenţa poreclei date unui membn„ al imponamei familii
a Hunedoreştilor ca un argument esenţial ir, favoar~ îrHărz1e:-il procesului de
integrare a aceleia în cadrele nobilimii maghiarofont. Dad. kadL ~M, schimbat
numele nu a făcut-o ca semn ai renunţări1 I& ongineo Sa t:,md.. c. numai pentru
intrarea sa într-o religie nouâ Ne rămâne tulburătoarec. im:-eba:-t. uad:i îr, mediile
româneşti, hunedorene în primul rând, apelativul •zu, Voicu' m: a însoţit cumva şi
persoana lui Iancu. Răspunsul poate fi afirmativ doar pentn. vremurile dinainte de
ascensiunea sa politică majoră, după care, funcţiile deţinute 1-aL individualiz.at şi
l-au făcut mai uşor de recunoscut fără oricare alt apelativ suplimentar decât acela
care ii indica nobilitatea.
Reamintind adresa specială a actului din 1429, ca ş, originile geografice ale
martorilor desemnaţi la viitoarea înstăpânire, 01.a facem decât să evidenţiem rolul
major al Hunedoreştilor la geµeza sa şi chiar recunoaştere.. acestu, lucru de către
cancelaria vicevoievodală. Io spatele Ancăi, văduvă în anui procesului, au stat in
mod sigur sfătuitori şi sprijinitori însemnaţi sau ambiţioşi
Deci trebuie considerat cert că unchiul lui Iancu dt: Hunedoara a ţinut prin
dlsătorie o haţegancă din Grădişte şi i-a avut cun'maţ1 pe v01evodul de la Hălmagiu
şi pe un anonim din familia maghiara de la BJ"ănişoi. Totalitate:. acestor înrudiri s-a
transferat şi în relaţiile pe care Iancu deHunedoara le-& avut mai 1ârziu, în calităţile
sale succesive de voievod, guvernator ş, dlpitar! suprerr, al regaculu1 Este de
presupus dl la moartea ml tuşii sale Anca, ir; li1>54 altm urmaşi. lancr de Hunedoara
1

M~
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a primit autom.::.t drept uri de moştenire la Grădişte şi în vecină tă ţi. Aceste posesiuni,
ca desigur şi Jlte interese de familie, ar explica, printre altele, popasurile, altfel
subiective, pe care le-a înregistrat în cursul itinerariilordincarieră, atât la Grădişte 19,
cât şi la Densuşie. Familii feudale româneşti d,e la Grădişte, Clopotiva, Densuş şi
Peşteana se puteau prevala de înrudirea, mai mult sau mai puţin îndepărtată, cu o
personalitate politică de prim rang; şi urme au rămas. Trecută cu vederea a rămas,
de pildă, invocarea, ca un om de mărturie, a lui "Ioan" de Hunedoara, la o danie
confirmată pentru Stefan Muşina de Densuş, în 2 martie 143821 • O serie de acte
recompensatoare, intetmediate ori acordate direct de către Iancu, se cer privite şi
din această nouă perspectivă. Acum ştim de ce, în noiembrie 1453, nobilii dinBrănişca porniseră la Praga alături de românii haţegani şi, în sfârşit, de ce pe seama
lor s-a emis un act special şi deosebit, care întrerupea un şir comun 22• De la acele
familii, rudeniile se înmulţesc într-o proporţie incontrolabilă, dar cu siguranţă
ştiută şi urmărită atunci, ca un bun preţios.
Dacă discuţia asupra contextului hunedorean nu mai prezintă nici o
noutate surprinzătoare, dincolo de sublinierea unor raporturi acum determinate
ca fiind de familie, între Hunedoreşti şi nobilii haţegani, mai importantă ni se pare,
peste toate, relaţia constituită prin căsătoria unei haţegance cu un zărăndan. Moga
de Hălmagiu şi-a căutat, şi-a ales ·şi s-a însoţit cu o mireasă dintr-un alt areal
administrativ, dar în parte deosebit şi din alte puncte de vedere, care trecea drept
model şi referinţă printre toţi românii din ţinuturile apropiate Hunedoarei, la
mijlocul veacului al XV-iea. Nu întâmplător, desigur, preotul Simion din satul
numit "Satu Mare de la Hălmagiu" îşi aprecia, la 1450, lucrarea ca fiind scrisă "în
zilele lui Io Inacu Voievod" 23•
/
Descendent dintr-o familie cnezială locală, cu ambiţii de ascendenţă
rapidă, Moga trebuie să-şi fi încercat norocul într-o carieră militară nu îndeajuns
de strălucită pentru a lăsa urme, dar suficient de călătoare pentru a-i deschide
orizonturile şi cercul cunoscuţilor. ~titorirea bisericii de la Hălmagiu în spiritul
celor mai bune zidiri hunedorene 24, iar apoi întreţinerea la'Hălmagiu a unei vieţi
culturale româneşti, nu sunt decât un rezultat de sinteză. De aici plecând vom intui
şi vom reface întreaga ridicare social-politică a lui Moga. După anul 1429, când se
înregistra întâia dată într-o postură secundară, numele-său începe să fie remarcat
abia după ce Iancu de Hunedoara a preluat stăpânirea asupra domeniului Şiriei,
respectiv centrul administrativ oficial al Ţării Crişului Alb. Devine evident că în
virtutea căsătoriei cu mătuşa lui Iancu, din acea ~lipă i se asigură o poziţie de
favoare. In anul 1445 era menţionat numai primus inter pares25 , ca în anul următor,
în mod semnificativ, Iancu să-i serie direct, cu o formulă reverenţioasă de nobilis
vir-26. Se întrevede că Moga voievodul dobândise în cursul ultimului an competenţe
asupra exploatării aurului la Baia de Cri·, Va rămâne în continuare în strânse
contacte cu Simion, monetarul sibian a1 tui Iancu. Guvernatorul a înţeles să-i
recompenseze credinţa şi strădaniile printr-o danie excepţională menită să-i
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supradimensioneze sfera de autoritate de la voievodatul patrimonial la un teritoriu
foarte generos, cuprinzând nu mai puţin de 120 de sate. Caracterul deosebit al
actului privjlegial a fost de altfel remarcat şi comentat ca atare 27, scutindu-ne de
reveniri sterile. Suplimentar trebuie adăugat doar ci Moga a beneficiat din plin de
rudenia cu Iancu, iar cel din urmă a găsit un om potrivit, din propria familie, pentru
a duce pe făgaşul dorit organizarea socio-politică a românilor de pe Crişul Alb.
Multe relaţii româneşti hunedoreano~zllrăndenestau în spatele acelei înrudiri dar,
din păcate, ele trebuie doar intuite din lipsa informaţiei documentare scrise.
In sfârşit, prezenţa familiei de la Brănişca în ţesătura procesului din 1429
reconfirmă un alt adevăr, de multă vreme cunoscut: familiile nobiliare maghiare
din Transilvania au primit ades infuzii de sânge românesc. In secolul al XV-iea
realitatea nu era nici neobişnuită, dar inel nici înfierată ca o degradare, dimpotrivă,
făcea parte din practica socială curentă. Cu atât mai mult \n comita tul Hunedoara,
încrucişările matrimoniale de acest tip erau bilateral privite ca posibile şi cu
avantaje reciproce. Desigur, frecvenţa lor nu era deosebită, limitându-se teritorial
numai la zone de contact între stăpâniri nobiliare româneşti şi maghiare. Cei în
cauză, adică nobilii din Brănişca, nu au fost niciodată mai mult decât nişte feudali
modeşti, cu un domeniu de vreo şase sate, plasate lângă Mureşi.s. Chiar daci
, fuseseră mai apropiaţi decât Moga voievodul de satele haţegane revendicate, nu au
reuşit niciodată să devină stăpâni acolo.
Procesul din anul 1429 nu are un final ajuns până la noi. După evoluţia
ulterioară a stăpânirilor din zona Grădiş tei, moştenitorii im pricina telor au pierdut
treptat drepturile I)( care le aveau şi le-au cedat localnicilor. Foarte fărâmiţată,
întinsa moşie de pe ruinele capitalei• Daciei romane nu a mai produs familii
notabile pentru istoria haţegană a veacurilor următoare.
1n încheiere ne rămâne să operăm câteva sublinieri necesare, concluzive.
Dincolo de originile româneşti foarte limpezi dar estompate şi refăcute de
ulterioare comandamente politice ori de altă natură, familia Hunedoreştilor era
adânc înrădăcinată în mediul din care provenea. Calităţile primare care i-au extras
din obşte au fost moştenite şi însoţite de altele nu mai puţin potrivite pentru
ascensiune în piramida societăţii medievale a regatului maghiar. Actul din 1429 îi
surprinde pe Hunedoreşti în clipele urcuşului, bine orientaţi şi exersaţi în practicile
judiciare, dar fără să le uite pe cele din dreptul românesc. Se găseau la moartea
reprezentanţilorgeneraţieicareobţinuserăconfirrnareadomeniuluicutitlunobiliar,

dar inel lipsiţi de capul de familie care să continue şi să încoroneze procesul. Abia
peste câţiva ani, Iancu de Hunedoara îşi făcea intrarea oficială şi independentă în
focarul izvoarelor istorice. Anturajul şi grupul familiarilor români de care s-a servit
şi, invers, l-a susţinut, s-a opus în complicate raporturi personale, din care cele de
rudenie se iau de acum înainte în considerare. A fost nucleul şi începutul acelei
"partide româneşti" surprinse la curtea regelui Matia 29• El a menţinut propaspăt
interesul public pentru o problematică românească specială, cu efecte concrete în
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planuri diverse 30•
Datele procesului
converg dltre o altă importantă încheiere. Atrag atenţia
I
asupra caracterului deschis al societăţii româneşti, cel puţin aceleia de la nivelul
clasei feudale. Autarhia este contrazisă de surprinz.ătoarea serie de căsătorii dintr-o
singură familie. Dincolo de ele se întrevăd interrelaţii complexe care par să certifice
solidarităţi importante tocmai prin faptul dl se constituie pe etnicul românesc.
Dimensiunile "lumii" feudalilor români se identifidl şi pe harta de recrutare a
mirilor, analogiile artistice, gruparea în jurul guvernatorului român etc., alături de
cunoscutele coordonate socio-juridice şi socio-economice comune.
Mai străbate, o dată în plus, rolul preeminent pe care feudalii români din
Grădişte îl avuseseră în ambiţia locală. Căsătoriile sunt dovada raporturilor lor
îndepărtate, dar şi a prestigiului de care se bucurau. Momentul din deceniul al
treilea al secolului al XV-iea. prinde crepusculul unei familii odinioară foarte
înzestratA şi cârmuitoare a Ţării Haţegului.
NOTE
1. O trecere tn revistă cu caracter general, vezi la Camil Mureşan, laocu de HUDedoara, Ed.
a 2-a, Bucureşti, 1968, p.13-22. Realii.arca unei bibliografii "Iancu de Hunedoara" estetncă un deziderat
2. Arh. Na\. Magh., Budapesta, D1.29.462.
3. Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan Drăgan, Izvoare privind evul mediu rominesc.
Ţara Haţeplul în secolul al XV-iea (1402 -1437), Cluj-Napoca, Edil. Dacia, 1989, nr. 61, p. 79-82
4. Magyarors1.B11ărllnelml l'Hlm'1'Jsza Hunyadlakkoriban. Voi.V., Budapesta, 1913, p.79,
118,153
5. Huuyadl. Budapesle, 1952, p. 79
6. C. Mureşan, op. cit.
7. Relaţia de rudenie este admisă şi de către Elekes L (op.clL, p. 79)
8. Arh. Na\. Magh., Dl.74.660.
9. Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţeplul. Bucureşti, 1988,

p. 88'
10.C81Ulld,p.208
11. Radu Popa, op. clL, p. 95
12. Ibidem. Vezi şi Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Familia uoblllarA rnmlne11SCI
Arca dlu Ţara Haţeplul (sf4rlltul sec.XV-începutul sec.XVI). tn AclaMN, 21, 1981, p. 211-223:
13. A Hunyadmegyel Wrtenelml '5 r'8Jszell tiusulat i!vkiinyve. III, p.24-27
14. Radu Popa, op. clL, p. 175
15. Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Popa, op. clL, p. 215
16. Arh. Naţ. Magh., Dl.37.593
17. De aceeaşi opinie şi Elekes L., op. clL, p. 79
18. N.A Constantinescu, Dkţiouar onomastic romiuesc, Bucureşti 1968, p. 410
19. 26 august 1448 (Arh. Naţ. Magh., Dl. 93.105), (Intre 3-8) mai 1451 (E. Hurmll7Jlki,
Documente prlvtloaft la Istoria romiullor. Vol.11/2, Bucureşti, 1981, p. 9)
20. 7 iunie 1443 (Arh:Naţ. Magh., Dl. 55.260)
21. Marh. Na\. Magh., Dl. 29.465
22. Arh. Naţ. Magh., Dl. 29.496. Vezi despre conte.xtul său Adrian Andrei Rusu, Un formular
al caocelarlel ftlale, dlu epoca lui laocu de Hunedoara, pentru uobllll rominl din Transllvllllla, tn
ActaMN, 20, 1983, p. 156-157 şi urm. Devine şi mai limpede că deşi tnrudiţi cu guvernatorul, ei nu
fuseseră integrali decAt familiarilor săi, fări a fi integrabili categoriei foarte bine circumscrise de uoblles
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valacbL
23. Radu Constantinescu, Note privind istoria bisericii romAne fn sec.XUI-XIV, tn SMIM, 6,
1973, p. 185, nota 62
24. Conform datelor arheologice pubOcate; biserica cu hramul"Adromirea Maicii Domnului"
este cea mai veche toălţare de zid (sf. sec. XIV-tncep.sec. XV), urmată de biserica, acum fn ruină, de "la
criptă" ( a doua jumătate a sec. XV). Vezi Dan C1pli\4ni, Cen:etlrl arbeolop:e la HllmaclutlVArfwile
(Jud. Arad), tn RMN, 45, or. 2, 1976, p. 78-80 fi, respectiv, p. 77-78. Mai recent, despre biserici, firi
cunoaşterea art. cit. mai sus, Vasile Dudaf, Vecblle biserici de platrl tlln Hllmapa fi cititorii lor, to
Mluopolla Banatalal, 37, nr. 2, 1987, p. 4347
25. HurmU7.3ki, XV/1, p. 33
26. Ibidem, 1/2, p. 729
27. V. &kenasy, Hllmapa, an sat medieval tlln Ţara Crlfulul Alb (secolele XIV-XV).
ConslderalU Istorice, tn Zlrldava, 5, 1975, p. 26; Stefan Pascu, Voievodatul Transllvanlel. Voi. III,
Cluj-Napoca, 1986, p. 524
28. Vezi Caanld, p. 153-155
29. Ioan Drăgan, RomAn.11 tlln Translhanla în lapla antlotomanl·t11n a douaJumAlate a
veacului al XV-iea, tn AIIA, Cluj-Napoca, 27, 1985 -1986, p. 75-76
t
30. O situaţie specială şi o schiţare a problemelor vezi la art. nostru Un rormular... , 165-167.

UN PROrn ri HERITAGE DE 1429, AYANT POUR OH.JET DES POSSESSIONS DE GRĂDIŞTE (SARMIZEGEfUSA), ET SES IMPUCATIONS DANS
LES CONTREES DE HUNEDOARA ET DE ZARAND

(Resume)
En 1429, Ies Roumaines Helene, femme de Moga de Hălmagiu, et Anca,
veuve de Ladislau dit Voicu de Hunedoara, et un groupe de nobles hongrois de
Brănişca demandaient d'etre mis en possession de quelques terres du territoire de
l':mcienne capitale de la Dacie romaine. Muşata de Densuş et Nenei ul Roman y ont
fait opposition. On reconstitue un schema genealogique selon lequel trois soeurs
sont Ies herititres du noble Dan, fils de Litovoi de Sarmizegetusa. II est interesant
remarquer le mariage d 1Helene avec le voivode roumain Moga du Pays de Zarand,
et celui d' Anca avec I' oncle en ligne patemelle du fu tur gouverneur du royaume de
11Hongrie, Iancu de Hunedoara.
acte du proces fait ressortir une serie compliq uee de reia tions de pa ren te
interroumaines dont Iancu de Hunedoara s I est pleinement servi et dont ont
profite beaucoup de nobles roumains des comitats de Hunedoara et de Zarand. Audelh deces relations ii y avaient des formes de solidarite ethnique importantes, qui
ont joue un rt>le dans la vie politique du royaume au milieu et dans la deuxieme
moitie du XV• siecle.
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ORAŞUL HĂLMAGIU LA MULOCUL VEACULUI
AL XVIII-LEA. DATE..,OFERITE DE CONSCRIPŢIA
FISCALA DIN ANUL 17S8
Elena Rodica Colta
Reglementările

în sistemul fiscal introduse în austrieci în anii imediat
s-au materializat pe parcursul veacului al XVIII-iea
într-un important număr de conscripţii.
Aceste recensăminte, făcute de funcţionarii destatsub prestare de jurământ,
ce urmăreau în fond îmbogăţirea unui imperiu, au devenit cu trecerea anilor
pre\ioase surse documentare, oferind cercetătorilor din diferite domenii o bogată
sursă de date despre vechile ţinuturi româneşti.
Conscrip\ia Districutului Hălmagiu din anul 1758, păstrată în fondurile
Muzeului de Istorie din Arad 1, reprezintă un asemenea document.
Cronologic, urbariul urmeaz.ă recensămintele din anii 1715, 1720, 1737 şi
1748, fiind comparativ cu acestea cel mai complex.
La redactare, comisia a utilizat pe lângă declaraţiile locuitorilor şi
constatările făcute în teren, un pachet de documente din Arhiva Provizorală 2, care
ulterior au avut o soartă necunoscută, menţionarea lor de către conscriptori şi
permanenta trimitere la coo\inutul lor devenind din această pricină cu atât mai
următori războiului racoţian

importantă.

Modelul de conscriere urmat este cel stabilit prin

instrucţiunile

din anul

1751.
După

cu tipurile de pământuri
practicate, recoltele obţinute, urmează
consemnarea în ordinea numerelor de casă a tuturor familiilor trăitoare în district
la data conscrierii, cu numărul de membrii, avere şi ocupaţii, pe chinezii şilocalităţi.
în sfârşit, în fiecare localitatesuilt stabilite obligaţiile fiscale ale comunităţii
respective.
,
Din ansamblul acestor informaţii care privesc districtul, ne-am limitat în
această lucrare doar la datele referitoare la oraşul Hălmagiu, capitala de odinioară
a ţinutului, acel "capul bonorum" al zonei, cum îl numesc conscriptorii .
descrierea

generală

a

fiecărei aşezări

aparţinătoare, calitatea acestora, culturile

•

• •
I. DESCRIEREA ORAŞULUI. Descrierile de oraşe şi sate din acest
geografic sunt până în veacul al XIX-iea puţine. Rarii călători, puţinii
geografi care au inclus în cărţile lor zona situată la poalele Munţilor Apuseni, neau lăsat despre oraşul Hălmagiu simple menţiuni.
O asemenea menţiune găsim în prima jumătate a veacului al XVIII-iea în
cartea geografului maghiar loannes Tomka Szaszki, intitulată "lntroductio in orbis
antiqui et hodiemi geografiam" 4•
Szaszki se mulţumeşte să pomenească în lucrarea sa, un fel de manual de
geografie istorica, des pre cetatea fortificată care a existat înainte vreme la Hăi magi u,
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fără să-şi

actualizeze informaţiile pentru veacul al XVIII-iea, în ciuda ambiţiei
în titlu de a prezenta date până la zi.
Treizeci de ani mai târziu, un alt geograf, Matthias Bell, în compendiul său
de geografies, notează în legătură cu acest oraş din Comitatul Zarand, la fel de
sumar: wHălmagiu, aşezat la hotarele Transilvaniei, este un oraş populat. Odinioară
a avut fortificaţie cu ziduri şi şanţuri de apărare. Acum începe deja să fie lipsit de
frumuseţea şi afluenţa din trecuC 6
Comparativ cu aceste informaţii absolut generale, descrierea făcută în
anul 1758 de mărunţii funcţionari locali, chiar greoaie şi lipsită de imaginaţie,
abundă de amănunte ce ne permit să reconstituim atât vechiul plan urbanistic al
aşezării cât şi atmosfera târgului de odinioară.
Construită pe un platou înalt7, localitatea era tăiată în două de râul lazul
Morii 8• În secolul al XVIII-iea avea o arteră principală 9, numită popular strada
Ciungani, în raport cu care fusese organizat centrul administrativ al oraşului.
Acest centru includea, pe lângă clădirile oficiale, terenurile şi anexele
gospodăreşti ale cur\ii domeniale, piaţa oraşului, biserica, cârciuma şi moara
anunţate

domenială.

Zona locuită de iobagii fiscali era amplasată, pornind de la limitele acestui
nucleu central, periferic.
Descriind după cum lis-a cerut ceea ceau văzut la faţa locului,conscriptorii
au înregistrat, la fiecare edificiu, aspectul exterior, dimensiunea, materialul de
construcţie folosit, starea clădirii. Pe baza acestor date putem stabili tipurile de
case construite în zonă şi tehnicile de construcţie utilizate în veacul al XVIII-iea
Nici una din construcţiile care formau în anul 1758 centrul administrativ
al oraş1,1lui,exccptând biserica de piatră, nu au rezistat în timp dincanza materialului
de construcţie perisabil utilizat.
O parte din case vor dispărea până la finele veacului al XVIH-lea, iar
celelalte care continuă să-şi păstreze funcţionalitatea şi în se.:olul următor, vor fi
reconstruite din fundatie într-o formă nouă.
Din acest pun~t de vedere, descrierea făcută de conscriptori are valoare Je
document, reprezentând imaginea unei secvenţe dispărute din istoria urbanistică
a localitătii.
în anul 1758 orasul avea Curie Provizorală. 10 Incinta curiei se întindea
pe o suprafaţă de 29 pe 26 de stânjeni nemţeşti, 11 către marginea de răsărit a
oraşului, până la râu, pe un teren plan şi destul de plăcut la vedere.
Era împrejmuită cu bârne-susţinute de stâlpi de stejar înfipţi în pământ,
având pe partea interioară o wrezemătoarew tot din lemn, renovată nu cu mult timp
înainte de conscriere.
în interior se găsea Casa Provizorală, capela catolică, locuinţa reverendului,
o brutărie, o casă pentru străjeri şi câteva anexe gospodăreşti.
Casa provizorală era, în anul 1758, singura construcţie din Hălmagiu cu
faţadă de cărămidă. În rest fusese construită, asemeni celorlalte edificii, din stuf
amestecat cu văiugă şi var nestins.
Era formată din cinci camere comunicând între ele, şi o bucătărie, toate
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de scânduri, cuptoare ţărăneşti de pământ, fetestre de
în exterior în obloane. Uşa exterioară avea două canaturi şi era
întărită cu patru drugi de fier.
.
Aici locuia Provizorul şi era păstrată arhiva locală. c.asa era păzită.
Străjerul stătea într-o căsuţă de lemn cu pergolă, lucrată grosolan din secure,
situată la o distanţă de 9 paşi12•
Conscriptorii pomenesc, în registru, de măiestria cu care fusese realizată
c.asa Provisorală de către meşterii locali la darea în folosinţă, constată starea
proastă în care se găsea la control şi recomandă grabnica ei reconstrucţie din
fundaţie, altfel existând pericolul să se prăbuşească.
În mijlocul curţii domeniale, tăind perspectiva din jur, se ridica capela
catolică 13, cu un turn, construită în întregime din lemn. în apropierea acesteia se
găsea locuinţa reverendului. 14
Obiectele de cult din inventarul capelei, modeste ca număr, vor fi copiate
în urbariu sub formă de listă. O parte din piese care figurau potrivit menţiunii şi în
urbariul din 1748, fuseseră împrumutate probabil la darea în folosinţă a capelei, de
la Conventul Minorit din Deva 15 • Celelalte proveneau din donaţii făcute de diverşi
având tavan

şi pardoseală

sticlă, prevăzute

binefăcători. 16

Singurul menţionat dintre aceştia şi cu numele este baronul Friedericus
Wilhelm de Dietterich ex Zelo care a dăruit oratoriului o monstranţă de armă.
Conscriptorii mai specifică şi faptul că domnul de pământ <11J n-a oferit nimic.
Pe lângă aceste edificii, Curia Proviwrală mai avea în incintă o brutărie
înzestrată cu două cuptoare, un şopru pentru căruţele administraţiei, un grajd în
care încăpeau 20 de cai şi o cocină pentru şapte porci.
Casa străjerilor din incintă, în întregime din lemn, prevăzută cu patru
camere şi cu carceri noi, solide, în care erau închişi vinovaţii în vederea judecării,
era amplasată lângă poarta principală a curţii domeniale care dădea în strada
Ciungani.
În afaf'a incintei, însă, ţinând tot de proprietăţile domeniului, se întindeau
mai multe terenuri agricole, îngrădite cu gard de spini, pentru a fi forite de animale,
prevăzute toate cu porţi duble pentru căruţe: o suprafaţă cultivată cu grâu, o
grădină de legume, o livadă şi o fâneaţă. 18
_
,
În plus, domeniul avea într-un loc mai ferit o păşune pentru cele zece vite
ale oficialităţilor, prevăzută cu staul pentru iernat şi câteva anexe: două gr~nare,
unul din lemn, altul din stufllriş şi văiugă, un hambar de piatră, o gheţărie, un
hambar mai vechi din se.ioduri de fag şi tei şi 13 cotărci.
P~ strada Ciungani, administraţia mai avea ·o casă de lemn cu patru
camere, tQt pentru folosul străjerilor.
2. La mijlocul veacului, în oraş funcţiona un Oficiu al Sării, care îşi avea
propriile terenuri şi construcţii, desemnate de notari cu termenul general de "Curia
Salinaria" (Domeniul Sării).
Această "Curia Salinaria" includea o casă pe strada Ciungani, prevăzută cu.
grădină şi anexe (de dimensiuni mai reduse decât cele ale Provizorului), în care
locuia Înaltul Funcţionar al Sării, Depozitul Sării unde, pe lângă sare se depozita
.
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şi

lemnul aflat în tranzit prin oraş, un teren cultivat cu cereale, o

fâneaţă şi

Casa

Trigesimală 19 din piaţa oraşului.

în vecinătatea arterei princ_ipale, avea p dublă
urbei, ca loc de târg, fiind amenajată în acest sens cu hale de
piatră şi ca loc de supliciu pentru cauzele criminale judecate în oraş de un "tribunar
constituit din •vice-comite, vice-judecător şi din asesorii comitalului, conform
dreptului de judecată obţinut de Hălmagiu. 20
4. Oraşul avea în anul 1758 ~ singură cârciumă, construită nu departe de
râu.
Clădirea, aşei.ată într-o curte împrejmuită cu gard de spini, era alcătuită
din două camere despărţite printr-o tindă în care se găsea un cuptor de pâine, o
cămară şi o pivniţă (având o capacitate de opt butii mijlocii de vin) 21 , în care se
cobora printr-o trapă.
Una din cele două camere servea drept locuinţă pentru cârciumar, iar
cealaltă era utilii.ală ca birt, fiind mobilată în acest scop cu trei mese lungi şi cu
3.

Piaţa, amplasată

funcţionalitate în viaţa

laviţe.

Din registrul Provizorului şi din declaraţiile cârciumarului, în birt se
anual între 2.300 şi 2.100 urne de vin. 22
5. Moara domenială fusese construită pe râu, pe proprietatea Curiei
Salinaria, mai jos de artera principală, spre pădure, în vecinătatea grădinii de
legume a domeniului.
Potrivit mărturiilor vremii, era acţionată de c;louă roţi.
În continuarea clădirii morii fusese construită o căsuţă de lemn ce servea
ca locuinţă pentru morar. întreaga construcţie era acoperită parte cu şindrilă, parte
cu paie.
Cu toate că era bine întreţinută, unii pereţi începuseră să putrezească,
motiv pentru care Provizorul a.declarat în faţa conscriptorilor că intenţioneal.ă să
o reconstruiască din temelii cât de curând.
Cele două pietre de moară fuseseră şi ele înlocuite de puţină vreme cu
altele noi, cumpărate în satul Ţebea.
6. în sfârşit, ultimul edificiu înregistrat de conscr:iptori în centrul aşel.ării
din veacul al XVIII-iea (ordinea prezentăriilor în lucrare respectă descrierea
conscriptorilor, care nu le prezintă în funcţie de valoarea lor în viaţa ur~ei ci de
dispunerea lor spaţială, după cum le-au intrat în câmpul vizual la con,trol) a fost
"biserica uniţilor", construită în întregime din piatră şi prevăzută cu turn.
Referitor la această biserică, urbariul mentionează că dateal.ă din vremuri
străvechi şi că a aparţinut iniiial ortodocşilor care'continu1ă să o revendice.
Amănuntul este important atât pentru istoriaaceste.i biserici foste ortodoxe,
cât şi ca indiciiu în datarea celeilalte biserici româneşti din oraş 23 care, după cum se
poate constaita din recensământ, în anul 1758 încă nu începuse să fie ridicată.
Biserica cea veche, transferată printr-o hotărâre imperială 24 uniţilor, avea
împrejur vechiul cimitir al oraşului, îngrădit cu un gard de spini.
La data conscrierii, biserica era în interior simplă, fără pictură şi ornamente,
vechea frescă fiind deja acoperită cu var.
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În ceea ce priveşte bunurile bisericii, dintr-o pricină sau alta, conscriptorii
nu fac nici un fel de menţiuni, cu toate că, potrivit altor surse documentare, aceasta
avea în secolul al XVIII-iea icoane şi cărţi.
Dincolo de acest "centru", cercetat de funcţionarii de stat cu pasul,
începeau casele de coloni, răsfirate pe văile din jur.
Nu avem informaţii în registrul acesta despre felul cum arătau aceste
gospodarii de iobagi. Conscriptorii nu dau amănunte despre aspectul şi dimensiunea
lor. Din listele întocmite pentru impozitare reiese doar că, după-obiceiul vremii, în
unele familii fraţii trăiau nedespărţiţi, în aceeaşi vatră, ceea ce presupune, \irHind
seama şi de femei, c:Ate cinci - şase suflete.
Aceasta nu înseamnă că locuinţele erau de mari dimensiuni. Majoritatea
caselor în acea vreme erau monocelulare sau formate din două încăperi (camera de
locuit şi tinda), cu geamuri mici, care nu se puteau deschide. 25
Comparativ cu acesreconstrucţii modeste, edificiile administraţiei păreau
desigur impresionante.
În perimetrul acestor gospodării ţărăneşti funcţionau în anul 175810 mori
probabil cu o roată, 2 distilerii de bere şi 22 de cazane de fiert ţuică.
II. FUNCfIONARII DESTATŞIPERSONALULSALARIAT. Oraşul
avea în veacul al XVIn-lea un anumit număr de funcţionari şi alţi angajaţi mărunţi,
plătiţi din trezoreria provinciei.
Lista de salarizare pe anul 17561.6, copiată în Urbariu, stipulează cu
exactitate drepturile băneşti şi în natură, aprobate pentru fiecare angajat.
Provizorul, Franciscus Frundl27, primea anual un salariu de 300 fl. Rh. şi
în natură 40 cubuli de grâu, 40 cubuli de ovăs, 20 de care cu fân, 20 de miei, 80 de
urne de vin şi 4 porci graşi.
Subprovizorul Ignat Schmidt era retribuit cu 150 fl.Rh. în natură primea
20 de cubu li de grâu, 20 de cu buii de ovăs, 15 care de fân, 1Omiei, 40 de urne de vin
şi 2 porci graşi.
Judex horrei, Turc Petru 28, primea anual 24 fl. Rh., 6 cubuli de grâu şi 24
de căruţe cu lemne pentru foc.
Câ~iumarul, Martinus Trunka 29, primea un salariu anual de 24 fl. Rh., 6
cubuli de grâu şi 17 occa de seu.JO
Str.ăjerii (hajdones curiales), în număr de 20 în tot districtul, între care se
găseau şi fraţii Faur Giurgi şi Toader şi Ciugudean Ioan din Hălmagiu, primeau,
fiecare în parte pentru serviciul adus la paza oraşului şi a domeniului, 24 fl. Rh., 6
cubuli de grâu şi 24 de căruţe cu lemne pentru foc.
Grădinarul domeniului, nenominalizat, era retribuit cu 10 fl. Rh., 3 cubuli
de grâu şi trei cubuli de porumb.
Tot din trezorerie erau plătiţi cu 300 fl. Rh. pe an, conform înţelegerii
făcute la convertire, fără însă să fie înscrişi pe listele de salarizare, cei doi preoţi
greco-catolici care serveau la biserica din Hălmagiu.
Conscriptorii nu me~ţionează numele lor, care ni s-au transmis prin alte
surse. 31
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Cu toate dl locuiau în oraş, un ul pe proprietăţile bisericii, iar al doilea întro dlsuţă construită lângă cimitir, ei n-au fost trecuţi pe listele de conscriere, fiind
scutiţi, asemeni reverendului catolic, de obligaţii fiscale.
III. LOCUITORII HĂLMAGIULUI. Populaţia o~aşului, la fel ca şi cea
a întregului district, era, conform specificaţiei de la începutul Urbariului, formată
în întregime din români. 32
·
în ţinut încă se mai păstra vechea organizare româneasdl, districtul fiind
împărţit în cinci chinezii, fiecare având în frunte un chinez ales din rândul
locuitorilor.
În anul 1758, chinez în Hălmagiu era inquilinul Cizmaş Gheorghe, ţăran
cu o avere modestă. El fusese numit în locul nemeşului Pârva Iştoc, chinezul care
semnase în 1754 plângerea către episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului. 33
Conform obiceiurilor statornicite în district (acea Jus Valachicum, potrivit
dlreia pricinile mărunte ce nu depăşeau plata sumei de 3 fl. Rh. erau judecate de
juzii şi juraţii satelor), chinezul, împreună cu 12 juraţi, rejudecau în zilele de
sâmbăta la curtea domenială contestaţiile,dădeau o nouă sentinţă şi o înaintau spre
ratificare Provizorului. 34
Cu toate dl era prevăzută de această veche legislaţie, Urbariul nu faCf nici
un fel de referiri la funcţia de jude al oraşului, în care, la anul 1754, îl găsim semnând ·
pe Faur Petru. Acesta figurează, patru ani mai târziu, pe lista iobagilor la poziţia
55, fără nici o menţiune.
Subaspectreligios,întreagapopulaţieaoraşuluieraortodoxă,recunoscută

ca aparţinând spiritual de dieceza episcopului de Arad.
Menţiunea aceasta, făcută de nişte oameni de altă religie, este extrem de
importantă, dacii luăm în considerare tulburările religioase care avuseseră loc în
zonă.în ani~ ~nteriori şi numeroasfle anchete falsificate de autorităţi în favoarea
greco-catohcllor. 35
·
În anul 1758 lucrurile se liniştiseră. Locuitorii fuseseră lăsaţi în credinţa
lor, drepturile episcopului ortodox de Arad asupra zonei - recunoscute.
Recenzorii notează, confonn constatărilor făcute la faţa locului, dl oamenii
refuză să meargă la biserica unită, slujbele ţinându-se fără credincioşi, dl localnicii
obişnuiesc să-şi facil înmormântările după tenebroase ritualuri schismatice şi că în
oraş trăiesc şapte preoţi ortodocşi, trei servind la satt:ledin jur şi patru în Hălmagiu.
Numele acestor preoţi nu sunt trecute în conscripţie cu funcţia respectiv,ă,
încât este greu să-i identificăm din mulţimea de iobagi.
Utilizând surse paralele şi luând în considerarP,cuvântul "popa" transformat
în nume propriu, am reuşit să identificăm totuşi doi: pe popa Ianoş şi popa Giurca. 36
Sub aspect social, în anul 1758, conscripţia înregistrează trei stări: nobili,
iobagi şi jeleri.
Dintre numeroasele familii de tărani români înnobilati în veacurile XVII
- XVIII pentru merite militare, 37 Urbari~I menţionează ca recunoscută de autorjtă\i
doar familia Sida.
Eliberată din iobăgie şi înnobilată în anul 1701 38, familia Sida era
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reprezentată

la data conscrierii prin Sida DăniUl şi un oarecare tanăr Sida Iuon.

c.a avere deţinea o jumătate de sesie nobiliară şi o jumătate de moară,

înscrisă

tot ca "moară nobiliară".
.
Construită în locul numit Sulupina, această moară este împărţită cu
iobagul fiscal Irimie Petru. 39
La cercetările făcute de recenzori s-a c-..onstatat că ea nu figura în diplomă,
iar pământul pe care fusese ridiC:tă era şi el un pământ arendat, ceea ce-i va .
determina pe funcţionarii de stat să reromande impozitarea ei.
Tot aici mai consemnăm o informaţie legată de nobilii din satul Buceva,
care priveşte însă oraşul Hălmagiu.
Astfel, Urbariul menţioneazjl că, murind nobilul Slăv Iuon 40 şi rămânând
fără moştenitori pe linie bărbătească, o parte din pământul Slăveştilor a revenit
fiicei sale Aniţa, morăriţă, măritată cu Morar Ghi9rghi alias "Grek", negustor în
Hălmagiu. Titlul nobiliar nu s.-a transmis odată cu pământul.
Exceptând familia Sida, prezentată în registrul de conscriere separat, toţi
ceilalţi locuitori ai oraş ului vor fi înregistraţi cu întreaga avere, în vederea impozitării,
pe două liste distincte, a iobagilor şi a inquilinilor, în funcţie de statutul social pe
care l-au avut la acea dată 41 •
Totalizând bunurile înscrise pe liste, populaţia oraşului deţinea în anul
1758 următoarea avere:
HOSPITES (105 familii): 14cai, 104 boi, 92 vaci,33 juninci,65 oi şi capre,
188 porci, 4 coşuri de albine, 14 l(lsesii, 93cdtuli arători, 2 merţe, llOcarecu fân,
8 mori, 18 cazane de fiert ţuică, 3 distilerii de bere.
INQUILINES (25 familii): 13 cai, 2 boi, IO vaci, 2 juninci, 8 oi şi capre, 25
porci, 3 cubuli arători, 1 merţă, 7 1/2 care cu fân, 1 moară, 4 cazane de fiert ţuică.
Elementele constitutive ale acestei averi colective ne dezvăluie nu numai
specificul zonei, ci şi inventarul unei gospodării ţărăneşti din ţinut în veacul al
XVIII-iea, anumite preferinţe, obişnuinţe şi necesităţi ale locuitorilor.
Suprafaţa cea mai mare de teren agricol arendată o deţin iobagii. Ei
utilizau ca animal de tracţiune boul, majoritatea transporturilor efectuându-se cu
carul.
Inquilinii în schimb figurau cu puţine animale, pământul arendat
reprezentând, de asemenea, ca su pra faţă o cifră nesemnificativă. în schimb deţin un
mare număr de cai şi apar înregistraţi ca practicând comerţul sau anumite meserii,
motiv pentru care şi preferă acest aninai mult mai rapid, pe care îl folosesc la
transportarea mărfurilor pe la târguri.
Revenind la agricultura practicată, constatăm că cea mai mare suprafaţă
arabilă este cultivată cu grâu, aceasta reprezentând o cultură foarte importantă în
viaţa comunităţii.

Îl găsim semănat atât

pe terenurile alodiale cât

şi

pe cele colonicale.

Figurează, de asemenea, calculat în cubuli, în retribuţiile funcţionarilor ca impozit
şi

ca

marfă

de târg.

Importanţa
reflect~ză

grâului în viaţa cotidiană a comunităţii şi reroitele bune se
într-un fel şi în numărul mare de mori care funcţionau în oraş.
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Dintre animalele crescute pentru came, localnicii preferi porcul, cu toate
dl to oraş sunt tnregistrate numeroase şi frecvente tlieri de vite.
Apicultura, to ciuda numeroaselor fâneţe şi plduri, a fost, cum se vede din
numlrul mic de stupi înregistraţi, o ocupaţie mai mult ocazionali. 42
Viţa de vie nu creşte to zonl, excepţie făcând cei câţiva butuci plantaţi în
livada Provizorului.
Nici în piaţa slptlmânall nu pot fi cumplraţi struguri, semn dl nu existau
vii nici în satele din jur.
Vinul pentru cârciumi este adus de iobagi cu carele, în cadrul obligaţiilor
fiscale, de la o distanţi de 5 mile ungureşti, 43 tocmai din Comitatul J-Iunedoara.
înainte el fusese procurat, conform menţiunii lisate de conscriptori, din
zona Orlzii Mari şi din Promotoriile de la Miniş.
Fâneţele trebuie corelate şi ele cu numlrul animalelor de tracţiune
existente în oraş, livezile cu cazanele de fiert ţuicii.
Fructele se vindeau şi pe piaţă, proaspete şi uscate, reprezentând una din
mlrfurile obişnuite.
IV. OBLIGAŢII ŞI IMPOZITE. Districtul achita o taxă anuali de 1.701
O. Rh. 44 Aceşti bani erau adunaţi, în fiecare localitate, în doul rate, prima to
preajma slrbltoririi Sf. Gheorghe şi a doua înainte de Crăciun.
Dintre vechile obligaţii plătite în natură (nona şi decima), în anul 1758,
decima era rlscumplrată şi achitatA integral în bani.
Nona se socotea atât la cereale cât şi la legume, fructe, şi animale mici. Ea
putea fi data în natură, dar putea fi şi rlscumplrătă la preţul de piatl al produselor
dijmuite..
Un alt impozit plătit în ţinut era cel dat pentru porcii scoşi ta'.,ghindl pe
plmâriturile stlpânului. În anul 1758, în Hllmagiu se plătea: 9 1/2 cr. pentru un
porc mare, 4 1/2 cr. pentru un porc mijlociu, 2 1/2 cr. pentru un purcel.
Darea untului după vacile cu lapte, considerată iniţial un "cadou", devenise
la mijlocul veacului şi ea obligatorie şi fusese răscumpărată, districtul plătind anual
·
domnului de pămârit 12 O. Rh.
·
Pentru activităţile şi meseriile considerate monopol feudat se plătea, de
asemenea, un impozit. Proprietarii de mori colonicale şi de distilerii de bere
plăteau anual 3 O. Rh., iar proprietarii de cazane de fiert ţuicii 2 O. Rh.
La aceste obligaţii în bani sau produse se adăugau şi unele munci:
repararea sau reconstruirea când era cazul a edificiilor domeniale, asigurarea
materialului de construcţie necesar, asigurarea lemnelor de foc, a altor mărfuri şi
produse şi a hranei pentru funcţionarii oraşului, cultivarea şi recoltarea t~renurilor
domeniale, efectuarea unor transporturi.
V. MONOPOLURJLE FEUDALE. Morăritul, crâşmăritul, ltlăcellritul,
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fabricarea berii şi a rachiului, pescuitul tn apele domeniului şi vânătoarea erau
considerate monopoluri ale domnului de pământ.
Moara domenială era tntreţinută gratuit prin munca iobagilor. Cu toate
acestea nu era scutită de anumite cheltuieli pentru munci ce depăşeau competenţa
unor oameni simpli. Astfel, anual se plătea pentru ungerea părţilor din fier .ale
morii două merţe de grâu de categoria a li-a, reprezentând în bani suma de 24 cr.,
preţul pieţii.

De asemenea, se rambursau anual câte 50 cr., până la acoperirea sumei de
12 fi. Rh., cât costaseră cele două pietre de moară, cumpărate din Ţebea.
în ceea ce priveşte venitu1Jle morii, acestea scăzuseră de la 100 fi. Rh. 40
cr., cât fusese declarat în Urbariul din 1748 la 48 fi. Rh. 36cr. Morarul primea drept
plată pentru munca prestată a treia merţă din fiecare măcinat.
Cârciumăritul. Conform înţelegerii dintre domnul de pământ şi orăşeni,
primul exercita cârciumăritul în folosul său, revenindu-i toate câştigurile obţinute
din vânure de la 1 ianuarie până la Sf. Mihai (8 noiembrie), de la această dată până
la sfârşitul anului dreptul de a vinde băuturi fiind concesionat hălmăgenilor.
Preţul unei urne de vin varia în funcţie de an intre 9 şi 6 cr.
Măcelăritul. Pentru orice tăiere de vite se plătea o taxă. Tăierile erau
prohibite în cele 2j de săptămâni de post după calendarul ortodox. Nu erau
impoute în schimb tăierile de animale mici (capre, oi, miei, porci).
Pescuitul. În Hălmagiu, stăpânul de pământ avea angajaţi doi pescari
domeniali, pe Bălan Ianoş şi Nicoară Ianc, scutiţi de alte obligaţii, care trebuia să
asigure cantitatea de peşte necesară acestuia. Surplusul sevind,?. Anualse obţinea
din vânurea de peşte suma de 20 fl.Rh.
"
Vânătoarea. ln pădurile din jurul oraşului trăiau lupi, vulpi, cerbi, vidre,
mai rar urşi şi mistreţi, anima-le ce nu puteau fi vânate de iobagi decât în folosul
stăpânului.
.
Vânatul care prisosea şi blănurile animalelor aduceau şi ele nobilului un
venit anual de 50 fi. Rh.
VI. ,TÂRGURILE DIN HĂLMAGIU. Oraşul avea în veacul al XVIII-iea
drepJul la târg săptămânal şi la târg anual.
Târgul săptămânal se ţinea sâmbăta. Pentru toate mărfurile expuse spre
vânure se plătea o taxă, înscrisă de conscriptori în Urbariu.
încasator al pie\ii era negustorul Georgius Nika, numit tn anul 1756,
printr-un contract păstrat în Arhiva Provirorală, pe zece ani.
· Potrivit celorstabilite în contract, el era obligat să depună anual la casieria
oraşului 20 de monede de aur, plătibile în două rate.
Prin funcţia pe care o îndeplinea, de responsabil cu ceea ce se întâmpla în
târgul de sâmbăta, Gheorghe Nika trebuia să ia măsuri contra incendiilor, să
controleze preţurile şi să asigure vânurea mărfurilor necesare ronei.
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PREŢUL PRODUSELOR NATURALE ÎN TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL

DIN HĂLMAGIU< 46>
cal. I

cal. II

cal. III

(47)

- grâu curat (mertreta)
- grâu amestecat
- orz
- ovăs
- făina nulla
- mazăre (cupa) 48
- fasole (cupa)
- prune uscate (cupa)
- prune crude (cupa)
- mere (cupa)
- pere (cupa)
- gulii, ridiche neagră, morcovi
- făină (vica)49
- pleavă (vica)
- porumb (vica)
- mei şi linte
- fin (un car)
- paie (o legătură)
- ceapă si usturoi (un mănunchi)
- o balantă ordinară de peşte
- patru dpătîni de varzl
- came de bou si berbec (o livră) 50
- o limbă de vit~
- o portie de rinichi
- hrană' pregătită într-o zi de lucru cu mina
- hrană prgătită într-o zi de lucru cu căruţa
- o găini
- un pui de găină
- un porc gras
- un bou (cum obişnuieşte să se vîndă
aici în mod curent)
- o vacă
- un vitei de un an
- o oaie cu lapte
- o capră cu lapte şi ied
- o oaie stearp~
- o capră stearpă
- un berbec
- un ţap
- un miel
- un stup
- un purcel
- o piele de vulpe
- o piele de lup
- un car de lemne pentru foc
- cărbune (o octal!)
- ocaua de cereale şi prune

34 cr.

24 cr.
17 cr.
12 cr.
9 cr.
7 cr.
6 cr.
8 1/2 cr. 6 cr.
4 cr.
nu se vinde. în acest tîrg
12 cr.
lU cr.
13 cr.
12 cr.
10 cr.
24 cr.
18 cr.
34 cr.
8 cr.
6 cr.
3 cr.
12 cr.
9 cr.
4 cr.
12 cr.
9 cr.
5 cr.
12 cr.
9 cr.
6 cr.
12 cr.
10 cr.
7 cr.
15 cr.
13 cr.
8 cr.
15 cr.
13 cr.
8 cr.

nusecultiYăînJlţ.ea~tăZQnă
l n. Kh. 3U cr.1 n. Rh.

4 n. Rh.
3 cr.
7 cr.
2 cr.

2 1/2 cr.

6 cr.

1 1/2 cr.
1 1/2 cr.
1 1/2 cr.
_
1 1/2 cr.
_
1 1/2 cr.
_
9 1/2 cr.
_
27 cr.
3 cr.
_
2 cr.
5 n Rh 4 fi. Rh.
·
·
8 n. Rh. 6 fi. Rh.
6 fi. Rh. 5 fi. Rh.
1 n. Rh. 50 cr.
1 o. Rh. 50 cr.
1 n. Rh. 50 cr.
24 cr.
20 cr.
24 cr.
20 cr.
51 cr.
40 cr.
51 cr.
40 cr.
24 cr.
18 cr.
2.fl. Rh. 1 1/2 fi. Rh.
9 cr.
7 cr.
2 fi. Rh. 1 1/2 fi. Rh.
2 fi. Rh. 1 1/2 fi. Rh.
15 cr.
10 cr.
30 cr.
24 cr.
19 cr.
17 cr.

110
https://biblioteca-digitala.ro

11/2 cr.
5 1/2 cr.
1 cr.

2cr.
11/2 cr.
30.Rh.
50.Rh.
40.Rh.
34cr.
24cr.
34cr.
34 cr.
34cr.
15 cr.
1 fl.Rh.
6cr.
7 cr.
20 cr.
9 cr.

Târgurile anuale. Erau tn

număr

de trei

şi

se ţineau tot sâmbăta, primul

tn manie, după Sf. Toader, al doilea în mai, după fnălţarea Domnului, iar al treilea
tn septembrie, după Naşterea Maicii Domnului.

Taxa de târg sau • vama •, pentru cei veniţi cu marfă, indiferenţ dl erau
locuitorii districtului sau veneau din alte comitate, -era stabilită, în funcţie de
calitatea şi de n,atura produsului, de la 3 până la 6 cr.
Funcţia de supraveghetor domenial al târgului o deţinea în 1758 chinezul
Georgius Cizmaş, având tn această calitate, ca sarcină principală, strângerea
banilor.
VII.COMERŢULŞIMEŞTEŞUGURILEPRACTICATEÎNORAŞ.Înafarăde

ocupaţiile de bază

ale locuitorilor (agricultura şi creşterea animalelor) o parte din
iobagi şi majoritatea inquilinilor apar înregistraţi, la conscriere, ca negustori sau
mici meseriaşi.
Cu toate dl meseriile nu fuseseră tndl împărţite pe clase şi nu erau
impozitate, Urbariul avea deja rubrica ce se referea la ocupaţii, intitulată aici •
Condicio •.
Examinând datele completate la această rubricii de recenwri descoperim
tn oraş trei negustori: Nika Ghiorghi, Manole şi Alexa.
După nume, asemeni lui Morar Ghiorghi, zis Grecul, (menţionat deja în
lucrare când ne-am referit la urmaşii nobilului Slav din Buceva, unde conscriptorii
îl consemnau ca • negustor în Hălmagiu "), ei sunt români macedonieni, veniţi
asemeni celor din Comitatul Arad, în veacul al XVIII-iea, atraşi de avantajele
materiale acordate de austrieci, tn părţile de răsărit ale imperiului.
Prezenţa lor în Hălmagiu, până acum necunoscută,completează istoria
acestei ramuri de·români din sudul Dunării, cu noi date, privind existenţa lor
ulterioară părăsirii oraşelor înfloritoare din Pind.
Asimilaţi de comunitate ei se vor impune în oraşul Hălmagiu ca cetăţeni
de vază, vor dobândi anumite funcţii, se vor îmbogăţi din negustorie şi vor susţine,
cu bani şi daruri, biserica onodoxă.
.
Funcţionarii de stat vorbesc şi ei despre hărnicia acestor oameni.
Tot cu negustoria par a se fi îndeletnicit şITnquilinii Perva Avram şi Perva
Iştoc, înregistraţi ca şi românii macedonieni doar GJl un cal, chiar dadl Urbariul nu
face în cazul lor, nici un fel de menţiuni la rubrica de ocupaţii.
Ne bazăm, de data aceasta pe alte surse documentare paralele, în care
Perva Iştoc, fostul chinez al oraşului apare ca• nemeş•, şi pe tradiţia potrivit dlreia
acest• negustor• a fost unul din ctitorii biserifrÎi ortodoxe. 51
în ceea ce priveşt~ meşteşugurile şi meseriile, am consemnat deja câteva,
când ne-am referit la impozitul plătit pentru activităţile considerate monopol
feudal.
&te de la sine înţeles dl proprietarii de mori şi distilerii lucrau ei înşişi la
aceste instalaţii.
Din listele de conscriere deţineau mori şi se ocupau cu morăritul familiile:
Olar, Cârste, Turc, Brislaş, Lucaci, Hub şi inquilinul Chiş Toader.
Familijle Faur, Trimpoian şi Hub aveau distilerii de bere iar familiile
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Cainab, Lazar, Cainab Vasile, Olar, C.ârste, Baltă, Cizmaş, Maghiar, Borza, Lucaci,
Rob, Popa C iurca, Vuzdugan, Crovuc şi Rob Iuon cazane de fiert ţuică.
Ultimul grup este cel al micilor m~riaşi care lucrau în anul 1758 pe cont
propriu.
Ei produceau la comandă şi pentru a vinde la târguri, lucruri de primă
necesitate în viaţa de fiecare zi a oraşului: haine, încălţăminte, vase de uz casnic.
La data conscrierii erau înregistraţi în Hălmagiu doi pantofari (Aron
Pascu şi Cătană Ioan), cinci cizmari (Olar Adam, C.ârste Petru, Cizmaş Lazar, Rob
Ion, Chiş Toader), trei olari (Olar Ilie, Niamţ Urs şi Tămaş Giurgiu), un cojocar
(Baba Medre), trei croitori (Vuzdugan Adam, Szabo Petru şi Petru, fiul lui Szabo
Petru) şi un pieptănar (Anton Cheptenaru).
Toţi aceşti meşteşugari sunt, în ciuda modului de scriere a numelui,
români, produsele lor înscriindu-se în tradiţia zonei.
Singurii străini erau în oraş, după cum s-a văzut în celelalte date fumizate
de conscriptori, funcţionarii domeniali, cârciumarul şi reverendul catolic, care
lipsesc de pe liste.
.
Potrivit unei alte menţiuni 1lin conscripţie, nici în oraş, nici în district nu
existau în veacul al XVIII-iea ţigani.
În sfârşit, un ultim aspect pe care ii semnalăm este cel al calităţii morale
a locuitorilor oraşului Hălmagiu.
Comparativ cu alte localităţi din ţinut, în Hălmagiu sunt înregistraţi doar
doi iobagi fugari, în ciuda numeroaselor persecuţii şi silnicii la care au fost supuşi
orăşenii pentru a-şi părăsi religia ortodoxă.
După cum arată însă numeroasele petiţilşi chiar unele observaţii făcute de
conscriptorii din 1758, aceşti locuitori au preferat să-şi revendice drepturile,
susţinuţi de chinezii, juzii şi juraţii lor, dea1t să fugă.
Revenind la valoarea documentului prezentat putem conchide în final,
chiar şi la această prezentare parţală de date, că el oferă o informaţie complexă
despre ţinut, care completează şi corectează datele obţinute din alte izvoare fiind,
din acest punct de vedere, una dintre cele mai importante surse documentare din
veacul al XVIII-iea publicate până acum.

NOTE
1. Vezi Biblioteca Muzeului de Istorie Arad, nr. inv. 1425. Înstrainată din Arhiva Provizorală
a oraşului Hălmagiu la o dată necunoscută, Conscrip\ia Districtului Hălmagiu din 1758 ajunge în secolul
al XIX-iea rn biblioteca avocatului Tagany Sandor din Arad, de unde va fi donată Bibliotecii Palatului
Culturii. De format 1n folio, legată rn piele trasă pe lemn, asemeni vechilor tipărituri româneşti, ea va fi
multă vreme confundată cu o carte scrisă cu mlina, rimlinlind din această pricină tn afara circuitului
arhivistjc. Traian Mager, rn cea mai completă lucrare despre ţinut, utilizea7.ă pentru mijlocul secolului
al XVIII-iea, tn absenţa dateloroferite de o arscrip\ie fiscală, statistici religioase. Vezi Traian Mager,
Ţinutul Hllmaglulul, Arad, 1938.
2. Sub litiul "Specllkatlo lnstnunenloram penes DomJnlum HaJma&ylens e exlstendum,
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et Serie .eqaentl repslntoram", conscriptorii prezintă actele din arhiva locală utilizate la redactarea
Urbariului: Conscripţia fiscală pe anul 1748; Conscripţia iobagilor fiscali fugari ti care au fost restituiţi,

redactată tn anul 1754; O specificaţie simplă despre iobagii fugari; Un faacicul cuprinzAnd dispoziţiile
regale privind activităţile de cult aprobate Bi fie i;:xercitate de episcopul ortodox al Aradului tn zonă;
Protocolul judiciar pe anul 1754; Anchete privind afaceri importante ti nelnţelegeri legate de pămAnt;

Doul fascicule conţinAnd diferite ordonanţe din mai mulţi ani, primite atAt de la-lnaltul Tezaurariat
Regal al Transilvaniei, cAt fi de la Prefecturi; Fascicole conţinănd două Protocoale judiciare, unul pe
anul 1750, celălalt pc 17~6;-lmtrucţiunile Înaltului Tezaurariat cu tabela de salari7.are pe anul 1756
pentru Provizoratul Hălmagiu.
3. Vezi "Instructlo pro Comcrlptortbus Comcrlptlonem domestlcarum 1n Principatu
TnmsylvanJae peniaentlbus. .."tn D. Prodan, Problema loblglel în Tnmsllvllllla, 1700 - 1848, Buc., p.
22-23

4. Vezi loannis Tomka Szaszki, Introductlo 1n orbls antlquJ et bodler ni aeop1lflam, Pojon, _
ed. I, 1748, apud Traian Mager, Ţinutul Hllmaalulul, Arad, 1938, p. 140
'
\.
5. Vezi Matthias Bell, Compendium Hunprlae poarapbkum, PoJon, 1777
6. Vezi Matthias Bell, op. cit., ed. li, Pojon, 1779, p. 279
I
7. Acest platou este cun01Cutsub numele de Dealill Frumos. Vezi Melequrl aridene. Ghid
tartstlc,Arad, 1972,p. 129
8. Magersusţine, pe baza anchetelor flcute tn localitate că, la sfArşitul veacului al XVIII-iea,
vechiul cun al rtului a fost mutat fi odată cu el ti vechea vatra a aşezării. Vezi Traian Mager, op. cit., p.
143
9. Denumită de conscriptori "platca", strada principală din Hălmagiu se suprapune peste
vechiul drum ce cobora din Munţii Apuseni spre cAmpie
10. Reşedinţă sau curte domenială. Vezi Instltulllle feudale din Ţlrlle Rom&ne. Dicţionar.
Buc., 1988, p. 131
11. Un stânjen austriac = 1,896 m. Măsura diferea UfOr de la o zonă la alta. Vezi Nicolae
Stoicescu, Cam miaunu strAmofll, Buc., 1971, p. 44 ·
12. Urma sau talpa = 0,316 m. Unitate de măsurat distanţa reprezentAnd a şasea parte dintrun stAnjen. Vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 70
13. Capela catolică din incinta curţii domeniale a funcţionat pană fn anul 1848, cAnd a fost
incendiată. Vezi Traian Mager, op. cit., voi. I, p. 91
14. Paginile 11 - 12, tn care este descrisă casa reverendului catolic lipsesc din registrul de
conscriere
15. PAnă to anul 1748, to inventarul capelei figurau următoarele obiecte de cult: o cupă cu
patemi, un portatil, o albituri (material textil), un vas din argint pentru licori sacre, o stofl groasă, o
cingătoare, un clopoţel mic, o haină preoţească veche cu glugă, stolă şi manipul cu năsturei, un cruciflX
de bronz, un cruciflX de lemn, patru Corpondla, două Mlssalla, un şerve_t mare, două şervete mai mici,
un tabernacol, f8SC candelabre, f8SC PuUlcatorla, o cădelniţă, patru statui mici de lemn
16. La aceste piese se vor adăuga, prin donaţii, fn următorii zece ani, o cupă cu patemă, un vas
pentru licori sfinte din cupru aurit, o haină preoţească cu stolă şi mani pul, un steag mic, o lampă de sticlă,
o pAD7.i pentru darea binecuvAntării fi doi clopoţei montaţi fn turn
17. În anul 1758domn de pămAnt era losif~a. consilier aulic al Transilvaniei. Vezi Traian
Mager, op. cit., voi. I, p. 64
18. Conform sistemului vremii de măsurare, conscriptorii indicau nu suprafaţa ci cantitatea
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=

de produse semănate pe această suprafa\l, calculată în cubuli sau gile\i de Oradea 42,4 I. ,
19. Numele clădirii vine de la triceaima=vamă plătită 1n Transilvania pentru mărfurile
imponate, exponate sau·Jn tranzit. Vezi lmUtulfl feudale, p. 477
20. Vezi Urltarlal din 1751, p. 373
21. O butie mijlocie avea o capacitate de 40 de vedre, fiecarevadri misuntnd 10,861. Vezi N.
Stoicescu, op. clL, p. 178
22. Un sinonim cu vadra, termen utilizat în Transilvania
23. Aprobandu-li-se construirea unei biserici noi, după atribuirea vechii biserici uni\ilor,
ortodocşii o vor ridica la mijlocul veacului al XVIII-iea. Nu aistă fnsi date precise despre anul începerii
lucririi. Se ştie doar că a fost terminată tn anul 1761, conform pisaniei lisate de meşterul zugrav. Vezi
Traian Mager, op. clL, p. 85_
24. Vezi Decretul regal din 7 septembrie 1754
25. Vezi Tereza Mozes, Zona elnopalld Crtşal Repede, Bucureşti, 1984, p. 121
26. Vezi Urbariul din 1751, p. 375
27. Provizorul Franciscus Frundl n înlocuieşte pe Samu Tatay, amestecat în tulburările
religioase din 1754 şi transfe~t pentru proceduri incorectă. Vezi Traian Mager, op. clL, p. 72
28. lnregistrat tn lista de conscriere a iobagilor la pozi\ia 15. Vezi Anexa
29. Nu figurează în nici una din liste fiind, după cum indică şi numele, străin, angajat de
administra\ia domeniului
30. Occaua = 1,288 litri. Vezi N. Stoicescu, op. clL, p. 182
31. Cei doi preo\i care au acceptat unirea sunt Simion şi Petru Popovici. Vezi Traian Mager,
op. clL, p. 85
32. La p. 4 tn Urbariu apare scris: ''Unlveni buJus Domlnll lncolae Valacbl sunt".
33. Vezi Radu Constantinescu, I. D. Suciu. Documentele Mitropoliei Banatului, Timişoara,

1981,p.201
34. Vezi Urbariul din 1758, p. 373 - 374
35. Vezi Silviu Dragomir, Istoria dearoblrll rel.lpoaae • rominilor din Anleal,,~ol. I, Sibiu,
1920
36. lnregistrati pe lista de conscriere a iobagilor la pozitia 41 şi 96
37. La începutul secolului al XVIII-iea, în oraşul Hălmagiu existau mai multe familii
înnobilate: Faur Mihai, Halga Ioan, Rat Ştefan, Sida Daniel şi fratele său George. Vezi G. Ţarcuş, R.
Rădulescu, Conslden\U privind eUbenrea din lobigle şi innobllarea unor familii de ţ.lnml r o ~
din pnutnl Hilmaglulul în sec. XVII - XVIII, fn Zlrldava XI, Arad, 1979, p. 1025 - 1058
38. Familia Sida a fost înnobilată de împăratul Leopold I, prin diploma emisă la 5 aprilie 1701.
Blazonul indică merite militare. Vezi copia diplomei, reprodusă tn Anexa 2 la G. Ţarcuş, R. Rădulescu,
arL clL, p. 1044 - 1046
39. lnregistrat pe lista de conscriere a iobagilor la poz. 14, fări moari
40. Diploma de înnobilare a lui Sliv luon se găseşte la Muzeul de Istorie Arad, fond feudal
41. Vezi Anexa.
42. Termenul vine de la modul deconstructie al stupului, care era împletit din nuiele ca un coş,
ti lipit cu

bălegar

43. O

milă ungurească=

9 -10 km. Vezi N. Stoicescu, op. clL, p. 99 -100

44. Taxa era cunoscută sub numele de ~ns. Vezi lnalUulfl feudale, p. 89
45. Urbariul nu specifici numele morarului angajat la acea dată
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46. Liata de preţuri este traDBCri&i 1n Urbariu 1n modul 1n care o prc,.entim
47. Mertreta sau merţa, unitate de mlauri utilizati tn Tranailvania, diferi ca mirime de la o
zoni la alta, avAnd capacitate varfabilă, de la 22,S I pAnl la 33,21. Vezi N. Stoicacu, op. cil, p. 200
48. Cupa sau octalia, considerati tn general parte a vedrei, avea o capacitate tntre 1,3S ti 1,47
litri. Vezi N. Stoiccscu, op. cit., p. 181 - 182 .
49. Vica sinonim cu merţa.
SO. O libri sau un font = 636,955 I. Vezi N. Stoicacu, op. cit., p. 282
51. Vezi Traian Mager, op. cit., p. 89

DIE STADT HĂLMAGIU UM DIE MITTE DES XVIII. JAIIRHUNDREI'S.
DATEN DER FIS.KALKONSKRIPTION AUS DEM JAIIRE 1758.
(Zusammenfassung)

Durch die Auswertung der Informationen, welche einem bisher
unveroffentlichten Dokument, der Fiskalkonskription aus dem Jahre 1758,
entnommen wurden, bringt die vorliegende Arbeit neue Daten iiber die Stadt
Hălmagiu um die Mine des XVIII. Jahrhunderts.
Nach einer Beschreibung des damaligen administrativen Zentrums, so
wie sie von den rezensierenden Staatsfunktionaren herriihn, werden weiterhin die
feudalen lnstitutionen, ihr Funktionierungssystem, die Gesetzgebung, wie sie
verstanden und angewendet wurde, das soziale, wirtschaftliche und religiose Leben
der Stadt untersucht.
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DIN ACTMTATEA REVOLUTIONARĂ DESFAŞURATĂ ÎN
BANAT DE TRIBUNUL HAŢEGAN BENIAMIN DENSUŞIANU
ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1849
Ioachim La?Ar
Eveniment de mare însemnătate în trecutul istoric al poporului român,
1848 a dat o puternică lovitură orânduirii feudale, pregătind terenul
pentru unirea românilor într-un singur stat naţional. Desfăşurarea revoluţiei
române în Transilvania a evidenţiat năzuinţa şi lupta poporului român pentru
realizarea aspiraţiilor sale naţionale. La chemarea inteligenţei sale poporul român
din Transilvania a răspuns cu zecile de mii, adunându-se pentru prima dată în
asemenea proporţii la Blaj, pe Câmpia Libertăţii, unde avea să confirme ca unirea
nu e o dorinţă împărtăşită doar de tineretul entuziast al vremii, ci o dorinţa
unanimă, o aspiraţie cu rădăcini puternice într-o conştiinţă naţională închegată 1.
în pofida politicii de învrăjbire naţională dusă de stăpînirea habsburgică,
în timpul revoluţiei s-a manifestat hotărârea maselor de români de a acţiona în
strânsă unitate şi frăţie cu celelalte naţionalităţi, împotriva reacţiunii, pentru
eliberare naţională. Astfel, în Proclamaţia redactată de Aron Pumnul la 10 aprilie
}848, pentru convocarea primei adunări de la Blaj, se releva puternica dorinţă a
românilor de a colabora strâns cu maghiarii, saşii şi secuii, pentru obţinerea
aceloraşi mari deziderate ale revoluţiei2. "Spuneţi ungurilor, săcuilor şi saşilor ca
noi îi iubim ca pe fraţii noştri cu care locuim într-o patrie, spuneţi-le cu cuvântul
şi le arătaţi şi cu fapta ca noi îi iubim, însă îi drept ca şi ei să ne iubească şi să
corespundă iubirii noastre ce o avem către ei; spuneţi-le în gura mareea noi nu voim
a câştiga drepturile omeniri(i) prin sabie ci prin legile minţii sănătoase şi pentru
aceia ne adunăm sa ne înţelegem care sunt drepturile acelea, căci dreptul câştigat
cu sabia nu îi drept ci răpire şi uzurpăciune"3. Proclamaţia este copiată în sute de
exemplare de către elevii liceului din Blaj şi prin plecarea lor în vacanţă răspândite
în toată Transilvania. Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, prin maturitatea
dovedită în cumpănirea lucrurilor şi a hotărârilor luate a fost o manifestare fără
precedent. Printre cei 40.000 de români adunaţi la Blaj se afla şi tânărul Beniamin
Densuşianu, originar din Ţara Haţegului. "După absolvirea şcoli.lor am fost şi eu
prezent la adunarea românilor din 15 mai a aceluiaşi an (1848, n. n.), în Blasiu"4•
Beniamin Densuşianu era fiul mai mare al preotului Vizante Pop din
Densuş. S-a născut la 24 iulie/5 august 1829, petrecându-şi copilăria în satul natal
unde deprinde şi primele noţiuni de învăţătura. "A ceti românesce cu cirile şi cu
litere, precum şi latinesce m-a învăţat tatăl meu şi la anul 1836, în etate de 7 ani m-a dat
la şcoală de mănăstirea Franciscanilor R(omano) Cath(olică) în Haţeg, unde pre
lângă ceva studii normali am învăţat şi limba maghiara•s. Între anii 1839 - 1848
urmează cursurile liceului din Blaj unde îl găsesc evenimentele din primăvara
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anului 1848. Răspândirea celor 40.000 de români, participanţi la adunarea din 3/15
mai, prin satele din care se adunaseră pe Câmpia Libertăţii,a însemnat şi amplificarea
tensiunii revoluţionare, a luptei pentru drepturi sociale şi naţionale. În calea
voinţei lor naţionale, românii din Transilvania au întâmpinat opoziţia înverşunată
a nemeşimii şi poziţia lipsită cu totul de realism pe care au adoptat-o conducătorii
revoluţiei ungare faţă de revendicările lor. Proclamarea "uniunW Transilvaniei (.."U
Ungaria şi înăsprirea măsurilor de represiune îndreptate împotriva românilor a
determinat ridicarea maselor româneşti la luptă. Hotărârile şi programul adoptat
la Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 au determinat cursul evenimentelor din
Transilvania fiind coloana vertebrală a întregii revoluţii a românilor din
Transilvania.
În Ţara Haţegului, în satele Sântămăria Orlea, Vâlcelele Bune şi Cârneşti,
la începutul lunii iunie 1848, tăranii refuzăsăsemaisupunăautorităţilor. Haţeganii
refuză să-şi trimită. reprezentanţi în Adunarea de la Deva, unde se urmărea
obţinerea adeziunii maselor la uniunea votată la Cluj. Românii din pretura
Haţegului îşi motivau refuzul declarând că ei "se orientează după hotărârile luate
la Adunarea de la Blaj"6• Pentru reprimarea mişcărilor revoluţionare româneşti,
autorităţile comitatense au cerut sporirea unităţilor militare staţionate aici,
considerând insuficiente forţele locale. Teroarea şi samavolniciile dezlănţuite
împotriva românilor au dus la mari frământări. Situaţia grea creată a determinat
convocarea celei de-a treia adunări de la Blaj, din 15 septembrie, ce hotărăşte
ridicarea armată a românilor pentru apărarea drepturilor lor seculare, pentru
înlăturarea vechiului regim social perimat. Transilvania este împărţită în 15
prefecturi civile şi 15 legiuni militare, iar în multe părţi ca Făgăraş, Zarand, Alba
Iulia, Blaj, Cetatea de Baltă, Haţeg etc., a fost izgonită administraţia feudală şi au
fost aleşi funcţionari români, introducându-se totodată şi limba română în
administratie.
În· fruntea prefecturii hunedorene este numit Nicolae Solomon. La
începutul lunii octombrie 1848, prefectul comitalului Hunedoara, Kun Gothard,
solicita sprijinul episcopului Andrei Şaguna pentru a interveni în vederea calm~rii
tulburărilor revoluţionare mai ales în cercul Haţegului "unde sunt adunaţi 4- 6.000
oameni. "7 La 11 octombrie 1848, grănicerii români din Haţeg s-au declarat alături
de români. Vechiul regim feudal se prăbuşea sub loviturile revoluţiei române.
Solgăbirăii atât de urâţi de popor sunt cei dintâi funcţionari înlocuiţi cu români.
Maiorul Riebel de la Haţeg ordona printr-o circulară că "de vreme ce solgăbiraele
care au fost până acuma nu mai voieşte naţia română a le cunoaşte aşa, capătă toate
satele poruncă în care va publica dumnealui Densuşianu· Beniaminus porunca
aceasta, de aici încolo să-l recunoască ocârmuitor"8• În toamna anului 1848, tânărul
Baniamin Densuşianu se înrolează în oastea revoluţionară română. "Sub prefectul
Nicolae Solomon am acceptat un post de tribun al poporului în ţinutul Haţegului".'
El acţionează cu mult entuziasm şi hotărâre pentru a impune noile organe
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administrative în satele cercului Haţeg şi recrutarea de luptători pentru oastea
prefectului Nicolae Solomon, ceea ce îi atrage ura vechilor funcţionari. •în 1848,
toamna, dUătorind prin tribunat în comuna Pasciana (Peşteana n. n.) oferindu-mise un dejun de către un dregător mag(h)iar, secui, după acel dejun simţindu-mă rău,
cuprins de ameţeli şi mari dureri de cap, m-am retornat acasă î~ Densuştu, unde am
zăcut 10 septimane, probabil dejunul a fost intoxicat după aserţiunea medicului
care m-a curat•. 10
Evenimentele din Transilvania, din toamna şi iama anului 1848 - 1849 se
succed cu repeziciune. La 18 noiembrie 1848, trupele imperiale ocupau Clujul, iar
generalul comandant Puchner ordonă Comitetului român să dezarmeze legiunile,
ameninţând că altfel va întoarce tunurile austriece împotriva românilor. Situaţia se
schimbă după intrarea în Transilvania, în decembrie 1848, a generalului polonez
Iosif Bem. La 9 februarie 1849 are loc bătăliil:le la Podul Simeriei, luptă ce a rămas
indecisă,deşiarmataimperialăave.asuperioritateaîncepriveştenumărulsoldaţilor.

Refăcut după boala suferită, Beniamin Densuşianu îşi reia activitatea revoluţionară.

în timpul bătăliei de la Podul Simeriei el se afla în oştile prefectului Nicolae
Solomon, care urmăreau desfaşurarea luptei. "Bătaia de la Simeria... am văzut-o şi
eu" 11, relata tânărul tribun în memoriile sale. După bătălia de la Simeria, Bem se
îndreaptă spre Sibiu, pe care îl ocupă la 11 martie 1849, iar peste opt zile cucereşte
şi Braşovul.
Deşi generalul Bem, prin decretul său din 24 decembrie 1848, reînnoit în
ianuarie 1849, instituie amnistia pe tot cuprinsul Transilvaniei, clasele conducătoare
maghiare au folosit cele mai straşnice mijloace de represiune împotriva populaţiei
româneşti. Au fost instituite din nou faimoasele "tribunale de sânge• însărcinate cu
pedepsirea revoluţionarilor români, precum şi "echipele de vânătoare" care s-au
dedat la tot felul de excese. Deosebit de active au fost tribunalele din Târgu Mureş,
Cluj şi Deva, care au pronunţat o su~edenie de sentinţe capitale. 12 Alte tribunale
au mai funcţionat şi la Baia de Criş şi Haţeg. 13 Un număr mare de comune
româneşti vor sângera căzând pradă răzbunării sălbatice. în faţa teroarei românii
se refugiază în păduri, unde îi urmăresc echipele de vânătoare. O asemenea acţiune
este condusă de Hauk în regiunea Geoagiu - Balşa - Săcărâmb. 14
La începutul lui aprilie 1849, oştile maghiare de sub conducerea generalului
Bem se îndreaptă prin Haţeg spre Banat. Prefecţii şi tribunii legiunilor române din.
afara munţilor se refugiază unde pot, unii în munţi la Iancu, alţii în Banat. Oştile
prefectului Nicolae Solomon, în care se afla şi tribunul Beniamin Densuşianu cu

luptătoriisăi,seretragpelaPoarta~eFierînBanatDupAce"armelerevoluţionarilor

sub generalul lor Bem învingând preste cele austriace şi în scurt timp acupând mai
toată Transilvania - afară de munţi unde se susţine Iancu au ai săi - am fost silit şi
eu cu alţi consoci ai mei, cu prefectul Solomon şi cu un mare număr bun de lănceri
şi iageri, din tribunatul meu (Densuşului, n. n. ), a părăsi patria mea şi a ne retrage
în graniţa banatică" 15 •
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Prin .nanifestul din 2/14aprilie 1849, Iosif Bem cerea grănicerilor români
i se alat•.re, dl: •...de lucraţi contra noastră va aşteaptă pedeapsă, moane şi
pustiire, iar de lucraţi cu noi vA aşteaptă iertarea, viaţa şi libertate" 16• Prima
rezistenţă din partea grănicerilor şi a oştirilor revoluţionare romane o tntampina
la Voislova. •Armele revoluţionare (maghiare, n. n.) urmărindu-ne şi aici ... la satul
Voislova am luat parte şi eu şi acia pen oamenii mei, care s-a întâmplat a doua zi
de la Pascile românesci, dar armele revoluţionare fiind în prepoderenţa ne-am
retras pre la satul Crâşma în munţii mărginaşi". 17 "Prdectul Nicolae Solomon, cu
ceilalţiconsociai mei n-au participat la acest atac,ci mai de timpuriu s-au fost retras
dltre Mehadia". 18 Tribunul Beniamin Densuşianu, împreuna cu o ceată de luptători,
s-a desprins de grosul oastei române. "Noi ceşti şiepte indivizi - relata tribunul în
memoriile sale - prin aceasta întâmplare rătăcind şi mai mult de ceilalţi ... am
pribegit vreo trei zile fllra mâncare prin aceşti munţi, în urma am scoborât la satu(I)
Teregova, unde de mai înainte scrise o se(a)mA din campioni noştri, dar nu toţi şi
unde erau trupele Ces(aro) Reg( eşti), resosite din România, sub generalii Malkovski
şi Kaliani". 19 Cartierul general al trupelor austriece se afla la Mehadia.
La Teregova, Beniamin Densuşianu îşi regăseşte o parte din tovarăşii săi
de lupta, originari din ,Ţara Haţegului şi anume pe tribunii SAIAşan, Bociat,
Suşman, Ul pian, Darie, Vasile Moga etc. Oupa retragerea oştilor române în urma
bătăliei de la Voislova, trupele conduse de generalul Bem se îndreaptă spre
Caransebeş. El întâmpina o noua rezistenţa în comuna Marga "unde soldaţii lui
Bem încercând sa rechiziţioneze cu forţa vite pentru aprovizionare, locuitorii se
opun cu îndârjire. Drept pedeapsa satul este incendiat şi ard 27 de case din totalul
de 81 ". 20 Bem intra în 17 aprilie în Caransebeş, apoi se îndreaptă spre Lugoj, pe care
îl ocupa la 18 aprilie 1849. Trupele austriece şi regimentul româno-bănăţean
staţionau în strâmtorile de la Mehadia. Generalul Malkovski ordona organizarea
unei patrule de recunoaştere compusă din 50 luptători sub conducerea ofiţerului
român Morariu. •fn aceasta patroila, jumătate militari regulaţi şi jumătate
transilvăneni retraşi, am luat parte şi eu cu consocii mei tribuni, de mai sus, în 10
zile patrulând pâna pre la satul Mărul şi de acia mergând eu cu comandantele
Morariu la Mehadia, unde era ca~elul general am încunoştinţat generariul cu
succesul patrulării noastre... " 21 Mulţumit de modul cum şi-au îndeplinit misiunea,
generalul le-a ordonat sa efectueze o noua patrulă, de asta dată pe partea stânga a
Timişului. "Toţi aceiaşi bărbaţi ... am resoluat şi la aceasta şi am umblat cu
comandantele susnumit, în vreo alte 10 zile pâna pre la Târnova şi Agerişiu; aici ni
s-a făcut scire dl trupele C(aesaro) R(egeşti), retrăgându-se fllra vreo lovire, s-au
retras toate de nou în România, aşia noi am ramas în mijlocul insurgenţilor". 22
La 15 mai 1849 trupele generalului. Bem ajungeau la Orşova silind
regimentul româno-bănăţean să se retragă la Cerne\, în Ţara Româneasdl23•
Ramaşi izolaţi în teritoriul ocupat de trupele maghiare membri patrulei se furişeazA
noaptea prin păduri, trec Timişul pe la Slatina şi ajung la Ilova. Aici "Morariu cu
să
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câţiva militari şi cu tribunii Ul pian, Suşman şi Bociat s-au resoluat pentru România
şi noi ceştilalţi, adică

Moga, Saturn, N. Peucian, P. Cetaţian, D. Darie, eu şi tnca alţi

câţiva, toţi în nr.11 ne(-)am resoluat pentru Ardear. 24 Intenţia lui Beniamin

a

Densuşianu şi a însoţitorilor săi era de ajunge în Munţii Apuseni, la Avram Iancu.

"Trecând preste tot şirul munţilor acestora de către România, viile, pădurile şi
prăpaştiile lor, în timp de 5 zile, abia am ajuns în murtţi deasupra comunei
Păucineşti. "25 Aici "adăpostindu-ne într-o colibă de păstori de vite, am trimis pre
tribunul Peucean, care era din acea comună, ca să ne procure merinde şi
încăl\ăminte .. ."25 Apoi consecvenţi planului lor de a trece în munţi la Iancu, tinerii
revoluţionari "au trecut in dealurile şi pădurile de către Densuş şi ajungând la satul
Ştei ... am încunoştinţat pe tatăl meu ... ca să-mi aducă bani de susţinere, caci
·gătasem tot ce avusesem". 26
_Avertizaţi de Vizante Pop, tatăl lui Beniamin Densuşianu, asupra gravelor
primejdii la care se expun, grupul se împarte în mai multe părţi. Beniamin
Densuşianu este determinat de părintele său să se întoarcă acasă, în Densuş.
"Saturn, Peuceanşi Darie se reîntoarnă iarăşi la Carpaţi,şi au rămas pre acolo până
s-a frânt rebeliunea, Cetăţianu a pribegit singur prin satele Rechitova, Ciula Mica
şi Ciula ~are, a devenit prins de unguri şi întemniţat în Haţeg. Moga cu ceilalţi
consoci ţinând calea peste păduri ca să treacă la Iancu, în un sat... din pădurile
deasupra Hunedoarei au fost prins... •TT
Ajuns în Densuş, Beniamin Densuşianu a "fost trădat ... şi dus la Peşteana,
la szolgăbirăul Papp Ianoşiu, care apoi între patru gardişti armaţi ... m-a spediat la
Haţeg şi prin mijlocul târgului m-a dus la sângerosul ':Omandant de pre atunci
Kleeberg". 28 în închisoarea din Haţeg se afla şi vice tribunul I. Cetăţianu de la
Subcetate. Cei doi revoluţionari români au fost ţinuţi în închisoare din 28 mai până
în 20 iunie 1849. 29 Au scăpat de la moarte numai prin intervenţia lui Vizanţe Pop
la Constantin Papfalvi, vicarul Haţegului, care la rândul lui a intervenit la generalul
Bem, fiind eliberaţi, deoarece "t.ribunalul de sânge din Haţeg îi judecase, pe
Beniamin şi pe vicetribunul Cetăţianu de la Subcetate la spânzurătoare". 30
După înfrângerea revoluţiei, Beniamin Densuşianu îşi reia studiile la Blaj.
Intre anii 1854 şi 1857 este profesor la şcoala preparandială 31 de la Haţeg care a
pregătit 35 de învăţători. Apoi îmbrăţişând cariera ecleziastica, activează cu mult
entuziasm pentru organizarea învăţământului din zona Săcarâmbului. Scrie
numeroase articole în presa româneasca, mai ales în ziarul "Concordia", impunânduse ca un dârz luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, contribuind
prin activitatea desfăşurată pe plan politic, cultural şi spiritual la emanciparea
poporului român.

ANEXE
I

•în 1848, toamna, călătorind prin tribunat în comuna Pesciana (Peşteana,
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n. n.) oferindu-mi-se un dejun de dltre un dregător mag(h)iar, secui, după acel
dejun simţindu-mă rău, cuprins de ameţeli şi mari dureri de cap, m-am retornat în
Densuş, unde am zăcut 10 septimane probabil dejunul a fost intoxicat după
aserţiunea medicului care m-a curat. în primăvara anului 1849, după ce armata
imperială de sub conducerea generalului Puchner a fost respinsă în România de
dltre armata rebelă, condusă de generalul rebelilor Bem şi după ce aceasta s-a
reintornat iarăşi ca învingător, trecând prin Co(mi)t(a)tul Hunedoarei, pe Valea
Haţegului şi pe la Poarta de F(i)er, în Banat, noi tribunii de pe Valea Haţegului şi
cu prefectul Solomon, îndl a trebuit să ne retragem spre Banat, dar şi de aici am fost
constrânşi a ile retrage.
După ce armata imperială' reintornată din România în strâmtorile de la
Orşova şi Mehadia dub comanda generalilor Malkovski şi Caliani, a fost de nou
respinsă de dltre Bem în România şi Banatul ocupat de rebeli, dar divergiind noi
în părerile retragerii, o parte cu prefectul Solomon s-au retras şi anume Ulpian,
Suşman, Bociat, Hobiţia. Iar eu cu Vas(ile) Moga, Saturn, Damian, Cetăţian şi
Darie şi cu 5 feciori români ne-am resoluat a ne retrage înapoi în Ardeal şi a trece
în munţi la tabăra lui Iancu - deci suind preste comuna llova în munţi dltre
România, am urmat cu mari pericule de viaJă, pre culmile acestora acoperite îndl
de multă neauă (fiind în luna lui Mai), trecând preste tot şirul munţilor acestora de
dltre România, văile, pădurile şi prăpastiile lor, în timp de 5 zile abia am ajuns în
munţi deasupra comunei Păucinesci (Păucineşti -n. n.), din Ţara Haţegului, unde
adăpostindu-ne într-o colibă de păstori de vite; am trimis pre tribunul Păucean,
care era din acea comună, ca să ne procure merinde şi îndllţărninte, dlci merindea
o gătasem şi îndllţămintea ni se ruinase cu totul.
Păucean ne-a procurat merinde iar pentru îndllţăminte ne-a adus opinci
din piele de bou neargăsite şi cu părul îndl pre ele; şi sforile necesare pentru a le
putea·Jega pre picioare. Astfel adiustaţi ne-am coborât din munte şi am trecut în
dealurile dinspre comunei Stei şi Densuş, cu propusul de a trece şi preste dealu"rile
şi pădurile deasupra Hunedoarei, apoi preste apa Mureşului în munţi şi la armata
lui Iancu - dar ajungând la comuna Stei şi oprindu-ne la casa unui om de acolo 111ie
cunoscut, pre acesta l-am trimis în Densuş, la părinţi, ca să vină tatăl meu şi să-mi
adudl ceva bani şi merinde de dllătorie, dlci le sfârşisem pe toate.
. Tatăl meu venind m-a desfătuit de la această dllătorie periculoasă şi m-a
despărţit de dltre ceilalţi consorci, care apoi îndl s-au despărţit de olaltă; aşa dl
tribunii Saturn, Păucian, Cetăţian şi Darie şi cu cei 5 feciori români s-au reînturnat
iarăşi în munţii Păucineştilor, unde au petrecut până la devingerea revoluţiunei;
dar Vasile Moga, fiind el din cîmpia Ardealului, retrăgându-se singur preste
dealurile şi pădurile Hunedoarei, într-o comună din aceste păduri a fost prins şi dus
în Hunedoara şi trădat ungurilor de acolo, care apoi cu escortă l-au trimis la Alba
Iulia unde l-au înrolat la honvezi şi de aci l-au eliberat.
Eu cu tatăl meu în deseara acelei zile coborând acasă în Densuş pre cale
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ne-am întâlnit cu un plăieş din Densuş, care în noaptea aceea m-a şi trădat la nişte
dregători dominali unguri de acolo, care până la ziuă au şi venit la casa părintească,
m-au arestat şi m-au escortat la solgăbirăul din Peşteana, Pap Ianoş, care la rândul
său, intre 4 unguri călăreţi şi înarmaţi (oz szentes huszarok), tot din Peşteana, ma escortat la Haţeg predându-mă comandantului de piaţa şi maior de honvezi numit
Kleeberg, de origine din Oradea Mare, care iară la rândul său m-a_ aruncat tn
temniţa gardei principale de honvezi de acolo, în care am aflat şi pre vicetribunul
Cetăţianu de Subcetate, unde am lâncezit ambi 24 de zile, din 28 mai până tn 20
iunie 1849, când prin intervenirea deputatului dietal şi vicari ul Haţegului, Papfalvi,
care tocmai pre acel timp se afla în Haţeg, la comitele supr(em) al Co(mi)t(a )tutui,
Kunn Gothard şi cu acesta la generalul Bem, care se afla pre atunci în Sibiu, am fost
eliberaţi din temniţa numită pre garanţia lui Papfalvi. C.ând ne-au eliberat am fost
escortaţi mai înainte la cancelaria comandantului numit Kleeberg, unde se afla şi
vicariul Papfalvi şi acolo în prezenţa lui Papfalvi ne-a apostrofat cu cuvinte în
ungureşte, - szerencsesek vagytok ezzel a honveddel, partfogasban allt es kozben
jarasban mert ma nem lehetnetek meg eletben - (aveţi noroc în protecţiunea şi
intervenirea acestui domn, că astăzi n-aţi mai fi în viaţă) şi adevărul l-au mărturisit
acest om prin apostrofarea făcută, căci fusesem judecaţi la spânzurătoare de
tribunalul marţial (verbirosag) maghiar din Haţeg care spânzurase până aci mai
mulţi români şi chiar în ziua când am fost escortat eu din Peşteana la Haţeg mai
spânzura în furcile de lângă drumul de către comuna Toteşti căpitanul meu de
lănceri români din Peşteana (numele mi-a scăpat din memorie) pre lângă care
trecând unul din escortatorii mei m-a apostrofat cu cuvintele wa holnap te is it
lesner.
B.AR. Bucureşti, Arhiva Densuşianu Beniamin.
Mapa I, Ms. 3, p. 1 - 3
II
absolvirea şcolilor am fost şi eu prezent la adunarea românilor din
15 mai, a aceluiaşi an în Blasiu. In acelaşi an erupând revoluţiunea maghiarilor
contra dinastiei domnitoare, precum toţi românii aşa şi eu, după jurământul pus la
Blasiu, am stat pre partea dinastiei şi sub prefectul Nicolau Solomon am acceptat
un post de tribuun al poporului în ţinutul Haţegului. în 1849 după bătaia de la
Simeria (Piski) care am văzut-o şi eu; armile revoluţionarilor sub generalul lor Bem
învingând preste cele austriece şi în scurt acupând mai toată Tran(silva)nia - afară
de munţi unde se susţine Iancul cu ai săi - am fost silit şi eu cu alţi consoci ai mei,
cu prefectul Solomon şi cu un număr bun de lănceri şi jageri din tribunatul meu, a
părăsi patria mea şi a ne retrage în graniţa banaticil.
Armile revoluţionare urmărindu-ne şi aci, la satul Voislova, ne-au constrâns
la un atac, în care am luat şi eu parte cu oamenii mei şi aceasta s-au (în)tâmplat a
doua zi de pascile româneşti, dar armile revoluţionare fiind în preponderenţă ne-am
woupă
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retras, pre rasatul Crâşma, în munţii mărginaţi. în acest atac, la satul Crâşma, cu
militari, rătăcind de ceilalţi conmilitari ai noştri, avem să fie, împreună
cu ei, prada unei cete de insurgenţi, ce din nebăgarea noastră de seamă, au dat
preste noi de după un colnic; după schimbarea celor câteva puşcături resolute, niasucces a ne retrage către pădurice ce nu era departe, în care am scăpat de măcelu(l)
ce ne era menit, insurgenţii şi aci ne-au urmărit până la un loc şi apoi s-au retras.
Noi ceşti şapte indivizi prin această în(tâmplare) rătăcind şi mai mult de
ceilalţi campioni ai noştri, care mai de timpuriu apucaseră în munţi, am pribegit
vreo trei zile fără mâncare prin aceşti munţi; în urmă am scoborât la satu(l)
Teregova, unde de mai naintesosise o seamă din campioni noştri, dar nu toţi şi unde
!rau trupele Ces(aro) Reg( eşti) resosite din România sub generarii Malkovszki şi.
lCaliani; aci am aflat şi pe câţiva din consocii mei tribuni, cum pre S. Sălăşan,
Păucean, Bociat, Cetăţian, G. Suşman, S. Ul pian, D. Darie şi cu ei pre V. Moga. Aci
am şezut vreo câteva săptămâni şi căpătând şi eu ca un soldat 20 cr. la zi şi pâine,
de aci cu lăncerii şi jagarii câţi au mai rămas la comanda militară.
în timpul sederii noastre în Teregova, generalul Malkovszki ordinează: ca
comandantul companiei noastre Morariu cu vreo 50 de feciori să întreprindă o
patroilă prin satele mărginaşe de către munţi, care acuma erau sub cârmuirea
şase consoci

insurgenţilor. în această patroilă,jumătateinilitari regulaţi şi jumătate transilvăneni
retraşi,

am luat parte şi eu cu consocii mei tribunii de mai sus, în 10 zile patrulând
pre la satul Mărul, ne-am reîntors iar îndărăpt la Teregova şi de acia mergând
eu cu comandantele Morariu, la Mehadia unde era cartelul general, am încunoştinţat
generariul cu succesul patroilării noastre - de aci ne-a ordinat de nou la o altă
patroilare pe partea stângă a Timişului, tot aceiaşi bărbaţi şi am resoluat şi la
aceasta şi am umblat tot cu comandantele sus numit în vreo alte 10 zile până pre la
Târnova şi Ageriş; aici s-a făcut scire că trupele C(aesaro) R( egeşti) retrăgându-se
fără vreo lovire, s-au retras toate de nou în România - aşa noi am rămas în mijlocul
insurgenţilor. De aci ni-a succes prin păduri a ne retrage, noaptea, pre lcţ Slatina,
preste Timiş şi am ajuns pre la llova în Carpaţii mărginaşi. Ajungând aci ne-am
consultat, ce să facem? Încotro să ne tragem acuma? Munţii erau încă încărcaţi de
neaua, nu era a străbate prin ei, pre cărări laterali în România, pre la pasuri le ştiam
a fi ocupate de insurgenţi. Conducători buni ne lipsea, căci militarii bănăţeni ce au
fost în patroila noastră toţi ni-au părăsit, retrăgându-se pre la ale sale acasă, am
rămas numai ardelenii.
Morariu ţine la aceia că cu orice pericol să ne retragem în România la
trupă; noi tribunii ţinem a ne trage prin Carpaţi către Ardeal şi de ne va succede,
cu orice preţ, să trecem la Iancu; neputându-se învoi cu toţii la părere, de aci ne-am
despărţit; Morariu cu câţiva militari şi cu tribunii Ulpian, Susman şi Bociat s-au
resoluat pentru România şi noi ceştialalţi, adică Moga, Saturn, N. Păucian, P.
Cetăţianu, D. Darie, eu şi încă alţi câţiva, toţi în nr. 11, ne-am resoluat pentru
Ardeal; după mai multe rătăciri periculoase prin Carpaţi, preste nămeţi de neaua,
până
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flămânzi ca vai de noi, în răstimp de 5 zile am ajuns în Carpaţii din Ţara Haţegului,
deasupra comunei Păucineşti. Aci reparându-ne de foame, c:Aştigându-ne şi
încălţăminte, consecvenţi propusului nostru de a trece către Iancu, am trecut în
dealurile şi pădurile de către Densuş şi ajungând la satul Stei, ascun:zându-ne întrun grajd de vite la un om cunoscut, prin acela am încunoştinţat pre tatăl meu (care
încă mult suferise de la ungurii insurgenţi; I-au întemniţat, l-au bătut şi I-au jefuit
de toată averea sa) ca să-mi aducă ceva bani de susţinere, căci gătasem tot ce
avusem.
Venind tatăl meu ne desfătueşte de la propusul nostru. ba pe mine me
învinge ca să vin acasă, că dânsul (î)mi va umbla în rând Ia vicarul şi deputatul
Papfalvi, care era în comital ca comisariu dietal şi nu voi păţi nici o răutate. Mă
amăgesc a veni acasă, las pre consocii mei - care încă se dezbinase, Saturn, Păucian
şi Darie reîntoamă iarăşi la Carpaţi şi au rămas pre acolo până s-a frânt rebeliunea;
Cetăţianu a pribegit singur prin satele Răchitova, Ciula Mică şi Ciula Mare, a
devenit prins de unguri şi întemniţat în Haţeg. Moga cu ceilalţi consoci ţinând calea
preste păduri ca să treacă la Iancu, în un sat, nu-mi duc aminte, din pădurile
deasupra Hunedoarei a fost prins însuşi de români şi trădat ungurilor, care
aducându-l în Hunedoara şi de aici la Belgrad, în urmă l-au înrolat în armata
insurgenţilor şi de aci nu ştiu ce s-a mai (în)tâmplat cu el.
Dar eu venind acasă din neisteţimea şi prevederea bunului meu tată,
îndată am şi fost trădat şi prin nişte unguraşi din loc am fost dus la Peşteana, la
solgăbirăul Papp lanoşiu, care apoi între4 gardişti armaţi, călări şi eu pe jos, în ceea
zi (luni care a fost zi de târg) m-a spediat la Haţeg şi prin mijlocul târgului m-a dus
la sângerosul comandant de pre atunci Cleeberg. Nota bene. Când am sosit în
margineaoraşuluidecătreToteşti,eraspânzuratînfurciledelângădrumcenturionul

din

Peşteana.

Comandantele numit apoi m-a pus în prinsoare sub vegherea secuilor, aci
am aflat şi pre I. Cetăţianu. în prinsoarea aceasta am şezut 24 de zile şi numai prin
întrepunerea vicari uluişi deputatului Papfalvi ( acum canonic în Blasiu) la generariul
Bem am scăpat cu I. Cetăţianu de furci, la care deşi tineri (neavând încă 20 de ani)
ne judecase tribunalu()) de sânge din Haţeg, fără nici un motiv altu(l), decât că am
fost tribuni şi nu militari pre lângă Dinastia Împărătească... ••
B.AR.

Bucureşti,

Arhiva Densuşianu Beniamin, Mapa
I, Ms. 4, p. 1 - 5

• - Părţile car~ urmează se referă la originea familiei (Anexa I) sau rezumă
activitatea lui Beniamin Densuşianu după anul 1849 (Anexa I - II). &te motivul
pentru care nu mai reproducem aceste părţi.
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III
noiembrie (1)848 dllătorind prin tribunat pentru inspectarea şi
organiz.area cetelor de popor annJte, oferindu-mi-se într-o dimineaţă, în comuna
Peşteana, de către un dregător dominai ungur, secui, numai Kovats, un dejun de
cafea cu lapte, încă în ziua aceea am căpătat o cumplită durere de cap şi ameţt:ală
şi întorcându-mă din asta cauză a ~ la părinţii mei, am căzut la pat şi am zăcut
până în ianuarie (1)849.
Părinţii mei şi medicul care m-a curat au susţinut dl a trebuit să fiu
înveninat prin cafeul băut la numitul dregător."

"în

B.AR.

Bucureşti,

Arhiva Densuşianu Beniamin, Mapa
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· variante ale memoriilor lui Beniamin Densuşianu asupra revolu\iei de la 1848, uni dezvoltată (Ms. 4)
!fi o alta rezumativi (Ms. 3). Mai msti ti o scurtă lnsemnare despre fntamplarea din ~muna Pctteana
pe care o reproducem rn AnC'.118 III. Varianta dezvoltată se deosetqte foane pu\ln de cea publicat! de
Ernest Armeanca.
'
25. lbidem;Ms. 3
26. Ibidem
27. Ibidem, Ms. 4
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30. Ibidem, Ms. 3
31. Ibidem, Ms. 4
32. Ioachim Lazăr, Din ac:tMlatea preparandiei din H■ţea (1854 - 1856), lucrare fn
manuscris.
1

AUS CER REVOLUTIONĂREN TĂTIGKEIT DES HATZEGER TRIBUNS
BENIAMIN OENSUSIANU IM FROHJAHR 1849 IM BANAT
(Zusammenfassung)
Unterden tausenden von Teilnehmem an der Revolution der Rumanen
aus Transsylvanien befand sich auch Hatzeger Baniamin Densuşianu. Geboren
in Densuş, warerderl:iltere BrudervonAron und Nicolae Densuşianu. WAhrend
seines Studienaufenthaltes in Blasendorf (Blaj), nahm er an der grossen
Volksversammlung vom 3/15 Mai 1848 teii. Oie ldeen ties revolutionaren
Programmes von Blasendorf verbteitete er in den O0rfem der Hatzeger
Gegend. Im Herbst des Jahres wird er zum Tribun im Heer des·-Prefekten
Nicolae Solomon emannt. Energisch nimmt er bei Aufstellung des Heeres aus
dem Tribunat Densus teii.
'
Im Fri.ihjahr 1849
zieht sicJ:I das Heer des Prefekten Nicolae 'Şolomon,
im welchem sich auch Beniamin Densuşianu befand, aus dem Wege der
vordringenden Armee des Generals Bem, ins Banat zuri.ick. Oie Arrieregarde
der Revolutionaren wird von den Trupppen Bems bei Voislova eingeholt und .
erleidet eine fiacte Niederlage. Beniamin Oensusianu und ein Teii des
rumanischen Heeres verlieren den Kontakt zu den eigenen Trupperi und
erreichen erst nach dreitagigen lnwegen durch die Berge Teregova. Von hier
zieht Beniamin Densuşianu mit 50 Kampfem in eine Patrouillierungsmission
entlang des Timis. Wahrend einer zweiten Erkundungsmission erhalten sie die
Nachricht, dass die 0sterreichischen Truppen und das Grenzregiment in die
Walachei abgezogen sind. Nach einem sehr abenteuerlichen Weg gelingt es
dem Spahtrupp die Gemeinde llova zu erreichen. Hier spaltet sich die Gruppe
in zwei: der Kommandant, Morariu, und ein Teii der Leute ziehen in die
Walachei, wahrend Densuşianu, zusammen mit den Tribunen Vasile Moga,
Saturn, Damian, Cetăţianu und Darie, in Richtung Siebenburgen abzieht um
sich dort der Armee Avram lancus anzuschliesen. Sobald sie jedoch Hatzeg
erreichen uberzeugt sie Vizante Pop, Beniamins Vater, ihren Plan aufzugeben,
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wegen der grossen Gefahren denen sie sich aussetzen wilrden. Die Gruppe teilt
sich in vier, jede mit einem eigenen Plan. Beniamin zieht nach Densu,, wo er
jedoch verhaftet und zu Tode verurteilt wird, zusammen mit seinem
Waffengenossen, dem Vizentribunen Cetăţianu. Beide entgehen jedoch der
Vollstreckung des Urteils durch das Eingreifen des Vikars von Hatzeg, Papfalvi,
der bei General Bem die Aufhebung der Todesstrafe erreicht.
Nach der Revolution nimmt Densuşianu sein Studium wieder auf.
Zwischen 1854 und 1857 wirkter als Professor an der Schule von Hatzeg um
nachtr~glich einer kirchlichen Karriere nachzugehen, wobei er in Sădlrâmb,
Hatzeg un Lugosch Ultig war. Durch seine ganze AktiviUlt zeichnete sich
Beniamin Densuşianu als unbeugsamer Kampfer fur die Rechte der Rumanen
aus Siebenburgen aus.
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AMINTIRILE GENERALUL\ -.,fEFAN ŞT. STOIK&
REFERITOARE LA LUPTA PENTRU UNIREA
PRINCIPATELOR
Radu

inedite cu caracter memorialistic care oferă informaţii
lupta dusă de către poporul român în a doua jumătate a secolului
al XIX-iea pentru unitate şi independenţă naţională, sunt şi memoriile generalului
Ştefan Şt. Stoika (1848 - 1928).
Tatăl său, colonelul Ştefan Stoika, s-a născut la Lipova în anul 1808 şi după
studii primare la Lipova şi Timişoara face studii de specialitate militară, de finanţe
şi contabilitate la Viena. În anul 1830, la vestea reînfiinţării armatei române,
tânărul Stoika trece Carpaţii şi se înrolează în armata naţională în curs de
~nstituire. Datorităcunoştinţelorşi aptitudinilor sale, urcă toate treptele ierarhice
militare până la gradul de colonel, şef al statului major al armatei Ţării Româneşti
şi secretar general la Ministerul de Război. 1
Armata română în acea perioadă, după mai multe încercări de reînfiinţare.
reuşeşte în fine să se constituie în timpul ocupaţiei ruseşti a Principatelor,2 avâna
ca şi comandant suprem pe generalul rus Pavel Kisseleff.
Cel de-al treilea fiu al colonelului Stoika, Ştefan Şt. Stoika, militar şi el d,
carieră, este unul dintre participanţii la războiul de independenţă, un luptător acfr
pentru unitatea naţională şi un fin observator al tuturor evenimentelo,
contemporane lui. 3
încă de la o vârstă fragedă, el observă starea de spirit care domnea L
Principate cu ocazia războiului Crimeii, descrie episoade interesante din lupi
pentru unire şi ne dă informaţii preţioase despre diferitele personalităţi ale vremL
Un loc de mare importanţă în amintirile sale îl ocupă tatăl său, colonelul Ştefar
Stoika, un mare patriot şi ~pirit luminat. &te reliefată participarea acestuia : 1
lupta pentru unire şi contribuţia sa la formarea şi educarea armatei român,
moderne. Mai puţine informaţii ni se oferă despre ·participarea sa la războiul el.
independenţă, război pe care l-a făcut în calitate de locotenent, comandant <.k
baterie la artileria de coastă de la Calafat şi a fratelui său, viitorul general Nicol,1-,
Stoika. 4
Amintirile lui Ştefan Şt. Stoika deşi nu cuprind întreaga perioadă pe ca,:.
autorul şi-o propune sunt scrise într-un stil cursiv cu frumoase evocări ale tatăl'•'.
său, ale domnitorului Cuza şi ale altor personalităţi contemporane lui. Amintiri,
se termină oarecum brusc, nu ştim din ce cauză şi sunt nesemnate şi nedatate, c! .'.·
ele fac parte din arhiva generalului Ştefan Şt. Stoika, aflată în păstrare la nepo, -1,
său de frate, ;;,ginerul Titus T. Stoika (1893 -1983). &te însă indubitabil că ace:, "'
amintiri; .., p.'trţ:t: pentru că ele concordă cu amintirile ce s-au păstrat despre e
Printre

lucrările

Păiuşan

preţioase despre
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cu scrierile sale.
Punem în circuitul ştiinţific aceste preţioase amintiri despre personali taţi
şi evenimente din epoca premergătoare şi aceea a Unirii Principatelor cu sentimentul
că aducem o mică contribuţie la cunoaşterea acestui măreţ eveniment din viaţa
poporului român. Totodată ţinem seama să aducem şi pe aceasta cale mulţumiri
familiei inginerului Titus T. Stoika, care ne-a pus la dispoziţie manuscrisele
unchiului lor, generalul Ştefan Şt. Stoika.
Amintirile mele 1854 - 1924
Sunt născut în Bucureşti, în ziua de 25 martie a anµlui 1848. Mama mea era
prima fiică a repauzatului - clucer Ispas Făgărăşanu şi a Mariei Făgărăşanu, soţia
sa legitimă, fiica şetrarului Drăgan Făgărăşanu şi a soţiei sale Luxandra, originari
din Făgăraş.s
Tatăl meu, care s-a născ.u.t în Lipova (Banat), la 8 noiembrie a anului 1808
şi care era fiul cel mai mare al Generalului Sztojka Also-Venectzli,6 sau cum îi
ziceau sârbii "Stoicovici" şi al Raisei de Roswni - veni -to Ţara Românească
(Muntenia) la 1830, unde atunci chiar se ,înfiinţa armata munte'nească (Straja
pămân'tească) de către comitele general Paul Kisseleff; el se înscrie în rândurile
,armatei româneşti, în care servi până la 1860 (30 ani) şi unde ajunse şef de stat
major, având gradul de colonel (polcovniv) 7• căci pe acele vremuri, în armata,
noastră care număra numai trei regimente de pihotă (polcuri de infanterie), şase
escadroane de cavalerie (ulani) şi o baterie de şase tunuri, nu erau generali, ci
numai şase colonei. Unul ca şef al oştirea (spătar), unul şef al statului major
(dejumăţ ştab ofiţer), trei comandanţi-de regimente (polc.comandiri) şi unul
comandantul cavaleriei. (Gradul de infanterişti s-a înfiinţat sub Cuza Vodă în
1860). Părintele meu a fost însumat în polcul al 3-lea de sub comanda polcovnicului
Ioan Solomon (acela care a comandat la 1828 pandurii noştri în lupta de la Băileşti
(Dolj) şi pentru care Rusia l-au şi numit polcovnic, încredinţându-i la organizarea
armatei la 1830 comanda (polcului) regimentului al treilea.
Acel regiment avea drept garniwană Craiova, deci tatăl meu se duse în
gamiwana Craiovei, unde un boer român, Ştefan Bibescu (Robu) ti oferi
ospitalitatea deplină şi la care locui până în 1834.
Atunci se sui pe tronul Valahiei spătarul Alexandru Ghica, fratele lui
. Grigorie Vodă Ghika, primul domnitor pământean, venit la tronul Ţării, după
izgonirea fanarioţilor, care fraternizau cu Eteria lui Ipsilanti.
Amintirile mele cele mai interesante datează de la 1854, când în primăvara
acelui an într-o dimineaţă văzui intrând în Bucureşti, prin bariera Mogoşoaia (azi
Calea Victoriei) un regiment de ulani (lăncieri), peplul cu plastron roşu, valtrap urile
cu roşu şi caii toţi roibi. Era pentru mine, care am fost din pruncie un pasionat
iubitor al armatei şi al gloriei militare, prima încântătoare vedenie!... Aşa că, tot ce
s-a mai perindat înainte ochilor mei de atunci până azi, din scenele militare, sunt
întipărite în mintea mea ca nişte icoane luminoas~ şi pline de farmecul poetic. Ce
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se întâmplase? Rusia pretindea Porţii (Turciei) si-i acorde protecţie exclusiva a
creştinilor din locurile sfinte, ceea ce de altfel şi Napoleon al 3-lea pretindea. Cheile
Sfântului Mormânt fura încredinţate Franţei. De aceea Rusia declara războiul
Turciei. Aceştia din urma i se alătura Englitera, Franţa şi Savoia, încât se încinse
un război, care dura aproape doi ani şi care impuse Rusiei Tratatul de pace de la
1856 din Paris, prin care i se tăie pofta de a se mai apropia de Constantinopol,
încălcând statele creştine de sub suzeranitatea Porţei sub pretextul ipocrit al
ortodoxismului.
Regimentul de ulani ruşi urma sa pat runda în Turcia propriu-zisa şi a cărei
linie de operaţie fatal începea la trecerea Prutului, străbătând Moldova în lungime
pana la Focşani, apoi teritoriul Valahiei pe linia Focşani - Râmnicu Sărat - Buzău
- Urziceni - Bucureşti pana la Dunăre.
Eu văzusem aceasta an te garda de la o fereastra a caselor parin teşti (situate
pe podul Mogoşoaia, în apropierea clădirilor inginerului Cerchez şi Ion Perşu),
care apoi au fost dăruite Eforiei Spitalelor Civile.
.
Pe acele vremuri noi aveam ca guvernanta pe o doamna de vreo 60 ani,
Cristianie, văduva unui ofiţer suedez, care căzuse în luptele de la Lipsea în 1813,
purtate de aliaţi contra Marelui Napoleon.
Câta răbdare avea asta femeie! Înziuasosirei cavaleriei ruse,d-na Cristianie
ne strânse la fereastra camerei de culcare a părinţilor noştri. Îmi amintesc, ca
deschisese fereastra şi cum eu eram abia de 6 ani, ma ţinea sa nu cad, clei eram
extrem de atent şi de emoţionat. La un moment dat, regimentul oprindu-se, un
tânăr ofiţer ce se găsea înaintea ferestrei noastre, ceru un pahar de apa. M-me
Cristianie îi dăduse o dulceaţă şi cum regimentt11 continua sa stea iocului; ma lull
în braţe din mâinile guvernantei, mă îmbrăţişă şi o lacrimă îi curse din ochi, zicând
d-nei Cristianie: "Moi aussi j iun enfant de cet age! Qui sait si jele reverai encore?"
Regimentul înainta, ofiţerul mă dete guvernantei şi porni înainte.
După câteva luni, pe la sfârşitul lui septembrie, armata rusă, fugărita de
turci, se retrase noaptea pe drumul: Bucureşti -Afumaţi - Urziceni către Moldova.
Fu ajunsă de turci la Coşcoeni, unde ruşii distruseră podul de la Ialomiţa, ca sa
poată întârzia urmărirea duşmanilor, iar apoi, bătuţi la Urziceni, Mărgineanu şi
Focşani se retraseră peste Prut.
Turcii, fugărindu-i trecură prin Bucureşti. Era o zi rece de toamnă când
văzurăm, de rândul acesta cavaleria turca, defilând prin faţa caselor noastre şi
îndreptându-se spre Afumaţi. Era compusa din circasieni şi tătari cu căciuli înalte
de blană de oaie de diferite culori. Venea apoi cavaleria de linie: soldaţii, purtând
pe cap fesul şi îmbrăcaţi cu mantale albe de postav şi cu carabina în mână, gata de
a deschide focul.
Când aceşti cavaleri începură sa treacă, trei ofiţeri turci, urmăriţi de trei
călăreţi, ieşiră din front şi intrară la noi în curte, întrebând de tata. în limba
româneasca. Aceştia erau: locotenentul Bordeanu şi sublocotenenţii Străchineanu
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şi Obedeanu, cari, ca mulţi alţi români, formau cu polonezii o legiune sub comanda

lui Beiz.adea Grigorie Sturdz.a (Muhlis Paşa) pentru a lupta contra ruşilor, dlci
românii de la 1848, îndl urau pe aceşti duşmani veşnici ai ~rei.
Mai târziu, cu dlpitanul Bordeanu, am luptat în campania din 1877 - 78
contra turcilor, la Vidin, iar eu an luat de soţie, la 1880, pe nepoata soţiei
colonelului V. Obedeanu, care era o Pâcleasdl.
Turcii, după ce urmăriră pe ruşi până la Focşani (şi cum Austria primise
mandat de la puterile europene, duşmane Rusiei, să ocupe provizoriu Principatele
Moldo-Române şi instalase o armată de ocupaţie sub comanda generalului comite
Coronini în ţară), evacuară ţara şi se retrăsese în Dobrogea. Aci, împreună cu
trupele aliate ale Engliterei, Franţei şi Piemontului, se pregătiră şi trecură în
Crimea, unde se dete acele lupte omerice de la: Alma, Balaclaia etc. şi se termină
cu luarea Turnului Malacov, la 8 septembrie 1855, cu asalt de dltre trupele
franceze, comandate de dltre mareşaalul Peliser. Acesta primi titlul de duce de
Malacov. Puternica cetate a Sevastopolului dlzu, după ce rezistase multă vreme la
asediul aliaţilor. Armata austriadl era compusă din infanterie (croaţi, iliri, italieni
şi români), artilerie (austrieci) şi cavalerie (polonezi şi unguri). Printre ofiţerii
rormâni erau: colonelul Popovici şi dlpitanul Batorin (bănăţeni), care, fiind
compatrioţi cu tatăl meu, veneau adeseori la masă la noi.
·
Cum pe tronul Munteniei era ca domnitor Barbu Ştirbei (bunicul actualului
prin\ Barbu Ştirbei şi al D-nei Elisa I. I. Brătianu), un bărbat foarte inteligent şi ca
bun român, duşman Rusiei, într-o zi se destăinui tatălui meu, căruia îi încredin~
propunerea ce Austria îi făcea prin contele Coronini, dl România să ceară
Puterilor Aliate, a fi anexată la Austria. Tata îi răspunse dl: "Viitorul românilor
este altul, nu să devie o ţară în care Austria să-şi verse toate scursorile, fUm a făcut ·
cu Banatul,Ardealulşi Bucovina".Acest lucru surprinse pe Vodă,careştiinddl tata
fusese un foarte supus austriac, credea dl această perspectivă o să-i surâdă., dar
văzând dl se înşelase, nu a mai revenit.
După retragerea armatei austriece din ţară, părăsi şi Vodă Ştirbei ţara, dlci
se împlinise şapte ani de la numirea sa ca domnitor, termenul fatal prescris-prin
Tratatul de Pace de la Balta Liman.
Vorbinddearmatadeocupaţieaustriadl,estefolositorsăarătămimpresiile
lăsate

de ea în sânul populaţiei noastre, de la mic până la mare, bineînţeles, afară
de boieri, funcţionari şi negustori, pe care austriecii îi mângâiau. Ceilalţi toţi îi
urau. Adesea auzeai de îndlierările ce aveau loc între soldaţii nemţi şi ai noştri -care
îi porecleau şoadlţi. Ei întrebuinţau bombe, iar ţăra~ii, complet dei:armaţi, se
serveau de pari. Mai întotdeauna, nemţii dldeau victime.
Chiar noi, copii, când soldaţii mergeau sau se întorceau de la exerciţii, le
cântam pe melodia marşului lor:
Douăzeci de nemţi voinici
S-au bătut cu doi arici;
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Dar aricii mai voinici
Au gonit pe nemţi de aici!
- ceea ce îi înfuria şi-i făcea sa ne alunge pe uliţă şi chiar sa ne bată.
Tata, care primise de la Vodă Ştirbei o gratificaţie de 600 galbeni austrieci
(ţara noastră neavând moneda sa circulatorie, umblau tot felul de monede străine),
fiindcă organizase grănicerii, după normele grăniţarilor austrieci, îşi duse toată
numeroasa lui familie la Vâlcele (Elopatak) în Transilvania. Călătoriile de acest fel
(nefiind căi ferate) erau foarte grele. Trebuia sa pleci, cum zice românul, cu wcasa
şi cu masaw cu tine. Cu două zile înaintea plecării, sosiră în curtea caselor, două
chervane.
După sfârşitul sezonului, noi revenirăm la Bucureşti, unde, peste puţin
timp, se întâmpla un trist eveniment. Timpul de 7 ani al domniei prinţului Ştirbei
expirând, părăsi tronul, regretat de toţi românii de omenie pentru onestitate,
energia şi dreptatea sa. Acest prinţ ştia să preţuiască pe ofiţerii meritoşi şi
mulţumită acestei mare dar (pe care din nenorocire nu toţi suveranii îl posed), făcu
să propăşească armata noastră. În 1859, cu ocazia alegerei prinţului Moldovei,
colonelul Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei,se găsi în Muntenia o armată
model, superioară în număr şi în calităţi ostăşeşti. Prinţul Carol putu să dovedească
mai târziu lumei, în războiul Neatârnării, marile însuşiri şi virtuţi a acestor urmaşi
ai legionarilor romani, care nu fură cu nimic mai prejos străbunilor lor, ce învinsese
toate popoarele lumei vechi.
Părăsirea tronului de către acest domnitor, pentru care părintele meu avea
o adâncă recunoştinţă,.{) mâhni adânc, dar Dumnezeu îl mângiei în parte, căci se sui
pe tron caimacam (locotenent domnesc) fostul domnitor Alexandru Ghica, care
apoi, în 1834, după plecarea generalului Kisseleff, fu numit domn: Acesta alese pe
tatăl meu de ajutant al său. Vorbind de aceste trei însemnate persoane, mă voi sili
să le descriu după spusele talii.
Generalul conte Paul Kisselef8 era fiul natural al împăf"atului Paul 1-u al
Rusiei, care fusese asasinat la 1801, de către o conspiraţie a câtorva ofiţeri a căror
şef era generalul conte Petre de Pahlen. 9 Conspiraţia sa pusese la cale de către
guvernul englez al lui Pitt, 10 care nu vedea cu ochi buni prietenia împăratului Paul
cu Napoleon cel Mare.
Kisseleff era frate natural al împăratului Nicolai 1-u al Rusiei şi se socotea
trimis de soartă să devie într-o zi domnitorul Principatelor Moldo-Române. De
aceea lucra într-un mod liberal, luând numai măsuri folositoare pentru noi; chiar
Regulamentul Organic cuprinde multe măsuri înaintate, care dacă ar fi fost
aplicate, în spiritul legiuitorului, ţările române ar fi prosperat. Privitor la armata
noastră, pe care dânsul o organiza, dacă ar fi fost o unealtă pur rusească, ar fi adus
în capul ei un corp ofiţeresc muscălesc; dar el convoacă pe toţi boierii mari ai ţării
şi le ceru sa-şi lepede portul turcesc, sa-şi taie bărbiile şi să îmbrace uniforma
ofi,erească, spre a nu fi silit să aducă ofiţeri străini, ori sa alcătuie armata din fiii
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clasei de jos a poporului, lucru ce se credea primejdios pentru ţară.
Boierii, cum erau mari patrioţi, îşi jertfiră; liniştea, privilegiile şi libertatea
şi ascultau apelul acestui om şi atunci se văzu minunea cea mare, cadre superioare
autohtone: banul Alexandru Ghilea, devine spătar (şeful armatei) care în Moldova
se numea hatman; banii: Bălăcea.nu, Filipescu şi Văcărescu -coloneii (polcovnici);
clucerii, maiori; paharnicii, căpitani etc. şi peste trei luni, aceşti bărbaţi de seamă,
deveniseră nişte ofiţeri tot atit de valoroşi şi disciplinaţi , ca şi ofiţerii de carieră.
Kisseleff dorea ca armata să fie o carieră nobilă şi invidiată; de aceea
prevăzuse în Regulamentul Organic textul: fiii de boieri să fie primiţi ca iunkeri sau
cadeţi; copiii de burghezi, comersanţi, industriaşi etc. ca unter-ofiţeri, şi dacă prin
conduită care să nu lase nimic de dorit, şi în urma unei aprobări, poate deveni
iunker, iar fiii din popor, soldaţi de rând; ofiţerii urmând să se recruteze din iunkeri.
Acum cunosc cazuri concrete de subofiţeri care stau la gânduri a-i numi
ajutanţi. Au devenit unii căpitani şi apoi şi-au cumpărat case, vii şi pământuri. Din
ce? De ce oare comandanţii lor nu s-au interesat să afle originea averei lor
fantastice? Apoi ne mai mirăm că ţara are datorii de milioane şi sileşte guvernul să
puie impozite, pe care tot noi, marea majoritate a poporului şi care suntem ruinaţi
din caui.a războiului, trebuie să le plătim.
Generalul comte Kisseleff, bărbat cu mintea luminată, cu o educaţie
aleasă şi cu o vastă cultură, cât a guvemt ţara a făcut-o, pe cât s-a priceput el, de
fericită; înfrumuseţează capitala şi trasă şoseaua şi grădina dintre Bucureşti şi
pădurea Băneasa (aşa numită, căci era proprietatea soţiei Banului Ghika, care
deveni apoi soţia prinţului Gheorghe Bibescu, frate şi predecesor al lui Vodă
Ştirbei), iar la· plecarea sa lasă unanime regrete. Fură însă oarecum atenuate prin
numirea spătarului Alexandru Ghilea ca domnitor. Acesta la rândul ~u, prin o
administraţie cinstită, dreaptă şi părintească a ţării - o făcu să propăşească; iar
poporul, atât de încurcat prin războiul de la 1827 - 28, dintre ruşi şi turci, începea
să se reculeagă şi să mai respire. La retragerea sa din domnie, care avu loc la 1841,
când expirară cei ş~pte ani, fu adânc regretat de norod. Sub dânsul se înfiinţa, la
anul 1835, artileria noastră, înarmând-o cu cele 6 tunuri pe care sultanul Mahm.ud,
le dărui acestui domnitor cu ocazia suirii sale pe tron. Ridicarea ţării noastre, ce se
făcea cu paşi uriaşi, graţie părinteştei oblăduiri a consulului Ion Mavru; acesta
ţesea toate intrigele posibile pentru a vâri zii.ania între Vodă şi boieri. Îşi vedea
astfel periclitată inspiraţia ce R~ia avea, de a ne transforma într-o guvemie
rusească ţara. Din această cauză, cu ocazia rezoluţiei din 1848, iunie 11, Vodă
Bibescu, neputând conta pe sprijinul boierilor, fu silit să părăsească tronul.
în urma lui, revoluţionarii construiră o locotenenţă domnească, care.
cârmui ţara până la 13 septembrie 1848, când fu înlocuită cu Constantin Cantacuzino
(Bădiţa) părintele fraţilor: Iancu, Grigorie ( Grigor) şi Adolf. Acesta ocupă scaun ul
domnesc până la 1849, când Barbu Ştirbei fu numit domn.
Acest domnitor, frate cu prinţul Bibescu, fusese mai înainte vornic din
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lăuntrul

Ministerului de Interne. Era un om ager, isteţ, priceput, aşa dl orânduirea
cum era şi om onest, a lovit fără cruţare în
funcţionarii abuzivi.
Se spune dl numind ca ministru de interne pe vornicul I. M. i-ar fi zis, în
plin Divan: •cucoane I., te numesc vornic din lăuntru, dar bagă de seama, să-ţi tai
unghiile•. Cum poporul era puţinluminat,dlci abiasdlpasedesub famţrioţişi turci,
toate funcţiile erau încredinţate fiilor de boieri, care erau <;ei mai învăţaţi şi care mai
prezentau şi avantajul sa aibă o creştere socială deosebita dlci eu nu aprob sa văd
la cârma ţărei o democraţie rău crescuta şi lipsita de buna cuviinţă, ca astăzi, în anul
1924, după atâţia ani de la domnia lui Ştirbei.
Unde sunt tăbăcarii lui Nae Orăşeanu, care cu macelarii, la 24 ianuarie
1859, umplând curteă Mitropolii, au silit pe opozan\ii sa voteze cu unioniştii,
alegerea domnului Moldovei, colonelul Alexandru I. Cuza. Au. rămas doar unele
strade ca: aceea a Şelarilor, Caraţilor etc.
- În timpul domnii lui Vodă Ştirbei, se găsea în fruntea armatei ca spătar,
banu Constantin Herăscu - Năsturel, ctitorul bisericei Sf. Vineri din Bucureşti,
urmaş al uneia din cele mai vechi familii de boieri pământeni, care, din nenorocire,
s-au stţns. Marele boier a fost spătar până în 1856, când Voda i-a încredinţat aceasta
înalta sarcina fiului său mai mic, Beizadea Gheorghe Ştirbei.
- în timpul domnului Ştirbei, părintele meu, ca şef de stat major al oştirii,
a prezentat lui Voda un proiect pentru organizarea grănicerilor şi a dllăraşilor.
Grănicerii formau doua inspectorate: primul de munte şi al 2-lea la
Dunăre şi care au constituit acele trupe, în număr de 12.000 care au dat naştere
dorobanţilor; iar dllăraşii formau un corp, compus din 17 detaşamente a câte 25
oameni, sub comanda unui tist de dorobanţi. De fi.ecare judeţ, nişte soldaţi dllări,
făceau poliţie şi executau ordinele cârmuirii din judeţele respective.
Tot prinţul Ştirbei dezrobi ţiganii, care erau robii boiereşti şi mănăstireşti,
dându-le o despăgubire băneasdl acelora, care o pretindeau. Dar puţini boieri
pretinseră aceasta despăgubire. Robii familiei noastre fura stabiliţi la Urziceni,
unde locuiesc şi astăzi urmaşii lor.
Cu ocazia dezrobirii îmi amintesc de următoare întâmplare: tata, în zilele
de sărbătoare, după bisericii (noi ţineam de biserica Mavrogheni), ieşea cu fratele
meu Nicolae şi cu mine, la şoseaua Kisseleff, unde adesea întâlneam şi pe Vodă,
care, la rondul al doilea cobora din trăsura, şi umat de un arnăut în costum roşu,
mergea pe jos până la bariera (la intersecţia cililor: Victoriei, Bulevardului,
Şoseaua Bonaparte, Kisseleff, Jiailu şi Basarab).
Voda Ştirbei, era un bărbat de talia mijlocie, oacheş, mai mult slab, purta
pirul capului buclat şi destul de mare şi barba întreaga, şi, cum era civil, uniforma
nu-l prindea, de aceea mai întotdeauna, era îmbrăcat civil.
Odata îmi amintesc dl l-am văzut în uniforma la Sfânta Varvara, ziua sa
onomasticii.
ţarii

se

îmbunătăţi simţitor. Şi
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în curâr d după astea, Voda Ştirbei, părăsind ţara, veni caimacan Alexandru
Ghika Voda, c~.re fusese domn de la 1834 - 1841.
Acesta adusese ca spătar pe paharnicul I. Odobescu, părintele colonelului
C. Odobescu şi al academicianului profesor Al. Odo~u, unul din marii noştri
scriitori. C.olonelul Odobescu de astăzi, descinde din acest spătar.
Pe timpul domniei lui Ghika, se încheie lucrările C.ongresului de la Paris,
prin care se desfiinţa protectoratul rusesc, se aprobă unirea Moldo-Românilor, ni
se restituia gurile Dunării şi districtele: Ismail, Bolgrad şi C-ahul din Basarabia de
Sus (Bugeac) Moldovei; şi cum Alexandru Ghika avea toţi sorţii sa fie ales ca Domn
al Munteniei, căci el şi Barbu Ştirbei erau foarte populari, fu înlocuit cu o
căimăcănie de 3, compusa din Manolache Băleanu, Ioan Manu şi Al. Filipescu
(Vulpache). Spre norocul ţării însă, ea nu avu nici o autoritate morală, aşa că
unioniştii, dintre care făcea parte şi tata, putură lucra pe deîndelete ca sa făptuiască
Unirea. C-aimacanii se mâncau între dânşii: Iancu Manu, grec de origine, ca toţi
grecii, vâra intrigi între Băleanu şi Filipescu, căci, dându-le voie să tulbure tot,
pentru a alege pe Bibescu. Partidul unionist cuprindea toate elementele de
valoare, bătrâni, tineri si
ofiterii
cei mai mari ai ostirei. Între ei era "-iun
tânăr fecior
'
'
"{
de boier, Nae Orăşanu, un exaltat, care puse pe un om al său de încredere, să svârle
în casa lui Iancu Manu, o sticlă sferică de cerneală goală, umplută cu iarbă de puşcă
şi cu un fitil. Pretinsa bombă făcu o mică explozie. Instigătorul dispăruse şi fu
arestat în locul lui, un oarecare Bontilă, un individ de rând, care primise clţiva
icoşari (monedă turcă de argint, în curs pe atunci), să o arunce. Rezultatul fu:
Bontită primi o mică co recţiune la agie (poliţia de atunci), autorul principal nu păţi
nimic, iar sărmana Căimăcămie se făcu de râs, căci i se stârni o satiră, care începea

.

aşa:

Ce făcuşi, măi, frate Mane,
Ce făcuşi, măi, gogomane,
C-aimacami mai suntem noi
Ori otrepe din gunoi? etc.
Unioniştii jubilau şi erau siguri de izbândă.
Cum caimacamul Manu împiedică pe deputaţii munteni să afle cine va fi
alesul Moldovei, la 5 ianuarie 1859 nu s-a efectuat alegerea Domnitorului. Numai
în Iaşi, avu loc alegerea colonelului Cuza, candidatul partidului naţionalist. în ziua
de 24 ianuarie 1859, în urma înălţătorului discurs al lui Vasile Boeresccu şi a unei
mici presiuni, ispravă a lui Nae Orăşeanu, care pătrunsese în curtea Mitropoliei cu
peste 1.000 de măcelari, tabaci, canafi, mahalagii unionişti, votară pe alesul
Moldovei. Napoleon al III-iea jubila căci prin acest act se desfăcu nodul intrigilor:
Austriei, Porţii şi Rusiei.
Îmi amintesc ca, în ziua de 24 ianuarie 1859, tata spuse mamei că ne va lua,
pe fratele meu Nicolae 11 şi pe mine, la Mitropolie, să vedem şi noi cum se alege
Domnul (fratele meu avea atunci 14 ani, iar eu 11 ani). Mama ne dete câte o bucată
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de pâine şi câte o smochină să ne ţie de foame. Alegerea a durat pană seara uu .... -,
partea de jos a Mitropoliei, în faţa palatului lui Bibescu (azi Piaţa Bibescu), era un
regiment de infanterie, dar împotriva dorinţii caimacamului, veniseră fără cartuşe
(patroane).
.
Colonelul Robu, părintel~ actualului general, comanda trupa şi căuta să
nu jignească nici un cetăţean. Era o dovadă dl însăşi armata participa la primul act
al marei epopei, prin luarea Plevnei şi bătăliile de la Mărăşeşti, Măreşti şi-Oituz,
desăvârşeau măreţul vis al tuturor românilor: reconstruirea Daciei - Traiane.
Noi intrarăm obosiţi cu tata acasă. ·
Nae Orăşeanu, care adora pe tata ne însoţi. Parcă-l văd: cu o cuşmă neagră
pe cap, cu o lentă 12 tricoloră, răguşit, ne înveseli, istorisindu-ne cum a sărit porţile
din dosul Mitropoliei, cum apoi Ceata lui Baboi, aşa numea el pe cei 1000, care-l
însoţeau, au dat iureş, şi cum a început să ascută cuţitele, ca să arate lui conu Iancu
Manu, ce-l aşteaptă. Tot cu această ceată, peste câteva zile, Nae Orăşeanu ieşi întn
întâmpinarea Prinţului Ţărilor Româneşti. Păcat,acest om trebuia iubit şi încurajat
Dar ce vrei? Noi nu am avut bărbaţi cu mari calităţi? Invidie, pisma şi răutate!
Aceste trei iazme, de care vorbeşte Andrei Mureşanu, în marşul său genial, au ros
în dauna sufletele, s-au pus în calea noastră, mişeilor strecuraţi printre noi. Câte
măreţe fapte nu s-ar fi putut realiza, de viteazul şi harnicul nostru popor, dacă
1ceste blozne nu se căţărau la putere.
Cu ocazia intrării Voievodului Cuza în Bucureşti, eu aveam capul plin dt
,iruinţele moldovenilor Marelui Ştefan, în numeroasele războaie împotriva saşilor
ungurilor, turcilor, leşilor şi tătarilor, mă aşteptam să văd pe Domnitorul Moldovei
însoţit tot în veacul al XVI-iea. Care îmi fu mirarea când văzui intrând un stat majm
strălucitor, compus din generali, colonei etc., toţi în uniforme franceze, precum şi
două regimente de infanterie (unul de grenadiri şi-altul de vânători), care purtau
curelărie albă, şi care deveniră mai târziu: regimentele 4 şi 5 infanterie ale armatei
Prin ci pa telor Uni te. Apoi venea regimentul de lănceri cu coiful roşu şi plastroanele
şi reverurile roşii (care deveniră apoi regimentul 2 de lăncieri), cum şi o baterie cu
opt tunuri, cumpărate de domnul Grigorie Ghika Vodă, de la armata austriacă, ce
se retrăsese din principate.
Vodă Cuza, ne spunea atât tata, care, ca şef al statului major al oştirei
munteneşti, îl întâmpinase, ca şi d-nul Alois Drasch, care îi ieşise şi dândul întru
întâmpinare, făcuse o admirabilă impresie asupra bucureştenilor, încât câştigase cu iuţeala fulgerului - toate inimile românilor cu dorul de ţară.
După Te-Deumul ţinut la Mitropolie, unde mitropolitul Trifon oficiase,
şi după prezentările oficiale, merse la palatul, azi regal, unde avu reşedinţa sa până
la 11 februarie 1866, data părăsirii tronului.
Se zvonea pe atunci dl D-l A C. care ocupa câteva funcţii prezentându-se
lui Vodă şi începând sa înşire numeroasele sale slujbe, vodă l-ar fi întrerupt: •Dar
m uite pi te mai mănânci!• - ceea ce făcu pe acest demni tar cum ular să mai lase câteva
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slujbe vacante ca şi alţii să mai mănînce "pite". Dar deveni duşmanul domnitorului.
în acest an, 1859, în familia noastră se petrecu următoarele, demne de
reţinut: într-o zi, pe la orele mesei sear:a,. veni colonelul Barbu Vlădoianu, care
ocupa funcţia de spătar, încă desub caimacamia de trei şi găsind la masă şi pe fratele
mamei Ispas Făgărăşeanu, care era pe atunci iunker, în regimentul de lăncieri
(munteni), îl felicita pentru înaintarea sa în gradul de sublocotenent (praporcic).
Peste câteva zile, fratele meu Nicolae intra ca supranumerar în Şcoala
Militară, care avea atunci comandant pe colonelul C.Ostaforu, frate al avocatului,
mai târziu ministru Gr. C.Ostaforu. Această şcoală se găsea atunci instalată în casele
lui Meitani, un comerciant armean vienez, pe care le cumpărase statul şi în care se
instală, mai târziu, prefectura Capitalei (Vechiul local).
Şcoala fu mutată apoi în mânăstirea Mihai Vodă, în care se află astăzi
Arhivele Statului şi unde a stai până la 1871, când fu mutata în·propriul său local
din Calea Griviţei. Aci am intrat eu, în 1873, elev. In 1866, arzând o parte din
clădire, a fost transferată la Iaşi, în casele lui Tudoriţă Ghika, ginerele lui Voda
Ştirbei şi soţul prinţesei Filareta Ştirbei şi sunt situate la C.Opou, unde astăzi este
liceul statului.
Toamna, fratele meu Victor, şi eu furăm internaţi la Institutul "Schewitz",
cel mai bun institut din Muntenia. Victor în a I-a primară iar eu în a 3-a şi aci am
studiat până în iubie 1871, când am intrat în Şcoala Militară: al 3-lea din cei 28
concurenţi reuşiţi din 154 prezenţi la examen. 1-iu a ieşit I. Băscoveanu, 2-lea Matei
Fotino, 3-lea - eu, 4-lea Mihail Drăghicescu etc.
Din aceştia trăim· astăzi: amiralul V. Urseanu, generalii: C. Cica, Em.
Uzărescu, Gr. Zosima, colonelul C. Căpleşcu, generalul R. Boteanu şi eu.
Institutul "Schewitz" puna numele fondatorului său, repauzatul Anton
Schewitz, un profesor prusian de origine, din oraşul Schewitz. Acest erudit şi
înţelept bărbat, fuse adus de către colonelul de Blaremberg, fost ofiţer rus, care
rămăsese în armata noastră şi care luase în căsătorie pe Profiriţa Ghyka, sora
prinţului domnitor Alexandru Ghyka.
Ei aveau trei fii: C.Ostică, Nicolae şi Alexandru (Saşa), care-i medita
Schewitz, până la· 1842, când, căsătorindu-se cu o .domnişoară de origine rusă,
Maria, înfiinţă pensionul "Schewitz". Aci dobândiră educaţie şi cultură toţi fiii
clasei noastre boiereşti din Muntenia, ca: blăneşti, Lahovari,. Chici etc. şi de unde
apoi plecau în străinătate.
La intrarea noastră în această şcoală, personalul profesoral al şcoalei avea
ca subdirector pe Ludovic Chardon, elveţian, din cantonul Genevei, iar ca repetitor
pe: Roben Revonage şi Ludovic Vilars din Lausane, pe Carol Rony, un tânăr ungur
şi pe Prohasca Bolame (austriac). Toţi locuiau în pension, iar pe d. dr. Ştefan
Mihăilescu şi Vasile Stilescu, profesori, cel dintâi de limba română iar cel de-al
doilea de limba latină. La 1875 am revenit în ţara din Berlin, unde stătusem 5 ani,
din care unul în regimentul de artilerie al gărzei regale prusiece, comandat de
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colonelul von Helden - Zarnovschi, cilsătorit cu prima mea soţie, fiica medicului
militar Gronual şi al soţiei sale francei.a din Metz, Eugenia Faunier. Luptam cu
greu sa trăiesc, căci un locotenent abia primea 260 de lei lunar. De aceea am dat
lecţii de algebră şi geometrie în institutul "Schewitz", la şcoala d-lui Alexandrescu
- Ureche14, cum şi la Pirotehnia Armatei, aşa că produsul muncei mele se urca,
împreună cu solda, la 800.lei lunar, care pe aceea vreme însemna bănet. Regretatul
Schewitz, ca şi personalul şcoalei sale, erau nişte adevăraţi apostoli şi se cuvine sai pomenim cu evlavie.
Profesorii elveţieni ne istoriseau mereu episoade eroice şi patriotice
asupra: eliberărei Elveţiei de sub jugul imperial la anul 1291, ceea ce înflăcăra
creerul nostru tânăr; tot astfel făcea şi Rony, care ne istorisea episoade din
revolu\ia ungară de la 1848. Care repaui.atul nostru director nu ştia aceste quazi
conferinţe? Eu cred că da, căci dânsul ca prusian ura pe austrieci. Iar Rony poate
spera că într-o zi, noi românii, vom deveni supuşi unguri! Himere, căci realitatea
a fost alta. Dar câţi ani au trecut de atunci, dela 1863 şi până la 1918, trecură55 ani.
Şi, trăii, din mila lui Dumnezeu să văd marele Ideal împlinit, şi azi, cînd evoc
umbrele acelora care au contribuit să ne insufle în inimă dorinţa şi în creer cugetul,
trebuie să fiu fericit de rezultatul propovăduirei lor!
NOTE
1. G(eneral) N(icolae) S(toika), NoUte din vial,a unul ostaş. Pokovnk:ul Ştefan Stollla,
Bucureşti, 1911
2. Dorina N. Rusu, Contrlbulll prlvtncl îoceputurlle 11n1111tel romioe modeme (1812 •
1830), tn Revtsta de Istorie, nr. 2, 1978, p. 241 - 252
3. Radu Păiuşan, Generalul Ştefan ŞL Stollla - luplitor pentru lndepeudeuţl ,1 unitate
oapooall, tn Zlrldava, nr. IX, 1978, p. 383- 411
4. General Nicolae Stoika, Amlnllrl din ridlolul de Independenţi 1877 - 78, Bucureşti, 1912
5. Pentru descendentă pe linie maternă a generalului Ştefan Şt. Stoika vezi' Ioan Ciolca,
Grindu, Mooop-afle, 1944, p. 168
·
6. Această veche familie romanească este originară din comuna Veneţia de Jos din ţinutul
Făgăraşului. Ea a rost tnnobilată, iar prima diplomă de tnnobilare cunoscută datează din anul 1628 din
timpul lui Gabriel Bethlen pentru aceasta vezi - Ioan cavaler de Puşcariu, Date· Istorice prlvlloaff la
famllllle nobile romioeşll, Sibiu, 1892, p. 159
7. G(eneral) N(icolae) S(toika), NoUte din vial,a unul ostaş. Polcovnk:ul Ştefan Stolka,
Bucureşti, 1911
8. Paul Kisselerr a condus Principatele Romane. tntre anii 1829 - 1834, tn calitate de
preşedinte plenipotenţiar a celor două divanuri
9. Contele Pahlen a rost primul preşedinte a divanurilor celor două principate, tn anul 1828,
vezi şi Anghel Popa, Regulamentul Olpllk: orpobarea 11n1111tel puoioteoe în Moldova, rn Revista
de Istorie, nr. 10, 1979, p. 1873
10. William Pitt (junior), prim ministru al Angliei tntre 1783 - 1801 şi 1804 - 1806
11. Este vorba despre viitorul general Nicolae Stoika (1845 -1914), participant cu gradul de
căpitan la războiul de independentă, comandant de baterie, vezi ti General Nicolae Stoika, Amlnllrl din
ridlolul lndepeudentel 1877 • 1171, Bucureşti, 1912 şi Radu Păiuşan, Penooallliţl Upoveoe în lupta
pentru Independenţi, tn Zlrldava, nr. VIII, p. 183 - 1JJ7
12. Panglică
13. Vezi, Radu Păiuşan, Geoerallll Ştefan ŞL Stollla - luplitor pentru Independenţi tl
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1lllltate naţionali, 1141-1921, Timişoara, 1982, p. S

14;.. Se referi la marele istoric fi cinurar Vasile Alexandrescu - Ureche (1834 - 1901)

LES SOlNENIRS DU GENERAL ST. STOIKA, REIA.TIFS A IA LUTTE

·pouR VUNION DES PRINCIPATES ROUMAINES
(Resume)
On met au circuit de l1historiographie roumaine ces souvenirs du General
roumain (de la region de Banat) relatifs a I' Union des Principates, dans I spoir
d'apponer une modeste contribution pour une meilleure connaissance de la Iute
du peuple roumain pour la realisation du son desidc!rat seculair d'unitee nationale.
Ayant panicipe toutes Ies evenements de llhistoire moderne de la
Roumanie (l'Union des Principates, la Guerre pour findependance, la Grande
Union de 1918), le General S. St. Stoika nous offre dans ses souvenirs un document
d'une extreme imponance pour la conaissance des luttes et des sacrifices du
peuple roumain pour realiser son etat national et unitair.
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CONŞTIINŢA UNITĂŢII NAŢIONALE REFLECTATĂ ÎN

PAGINILE"AMICULUIPOPORULUI"
Kovacs Margareta Venera
Apărută la Budapesta între 17 februarie 1867 şi 13 mai 1868, gazeta •Amicul
poporului" l-a avut ca redactor, responsabil, proprietar şi editor pe Sigismund
Victor Pop. Ea era destinată în primul rtnd cititorilor de la sate după cum se
subliniaz!l în numărul inaugural al foii peanul 1868: "Ond în anul•' :cut am început
foaia noastră "Amicul poporului" am socotit a împlini una din cele mai sfinte
datorii înfiinţînd pentru popor, o foaie care nu va avea altă chemare decît a conlucra
pentru luminarea ţăranilor români". 1
Justificat, foaia îşi asuma misiunea de a sădi în sufletele cititorilor "încredere în
soarta şi viitorul naţiunii române" 2, pentru că de la cultura poporului atîmă
înflorirea sau decăderea unei ţări şi naţiuni". 3
Monarhia austriacă devine prin impunerea dualismului în 1867, Imperiul
austro-ungar. Transilvania, în care trăiau în deceniul al VI-lea al secolului trecut
români în proporţie de 75% din totalul populaţiei, fapt arătat şi de Zenovie
Pâclişanu4, îşi pierde autonomia şi, printr-o măsură care întrecea în reacţionarism
tot ce se întreprinsese pînă atunci împotriva populaţiei majoritare române, în 1868
este anexată Ungariei. Viaţa politică şi social-culturală de aici este acum dominată
tot mai mult de contradicţiiledintreasupriţişiasupritori. Prin legea naţionalităţilor
în Ungaria este recunoscută o singură naţiune şi mai muhe naţionalităţi, precum
şi o singură limbă oficială-maghiara. Ungaria se supune conducerii şi supremaţiei
politico-economice şi militare a Austriei, clasa dominantă obţinînd în schimb mină
liberă în afacerile interne ale ţării, în care, arbitrar, fusese inclusă şi Transilvania.
Regatul Ungar a dus apoi timp de o jumătate de secol, o politică şovină, de
opresiune naţională şi de maghiarii.are, avjndu-i în primul rînd, în centrul atenţiei
pe români apoi pe slavi5•
Acestaafostcadrulpoliticîncareact~itateaculturalăaromânilors-aintensificat

pe toate fronturile.

După ce, în 1861 ia fiinţă Astra, în 1862 studenţii români din
Pesta-pun bazele societăţii literare "Petru Maior", al cărui model în multe privinţe,
era s09etatea de lectură din Oradea (1852-1875), prima de acest fel, de la şcolile
ungureşti în care învăţau şi români.
Cuvintului vorbit, românii transilvăneni i-au alăturat cuvin tul scris-presa. Aici,
în ziare şi reviste, s-a manţfestat plenar spiritualitatea şi solidaritatea românească.
Concomitent cu ziarele şi revistele ce apar rînd pe rînd în Transilvania, ca
instrumente de luptă politică, mai mult sau mai puţin eficace, studenţii şi dietalii
români de la Pesta simt nevoia unor, reviste ieşind astfel de sub tipar •Amicul
poporului", în 1867.
Despre rostul presei româneşti transilvănene, Nicolae Iorga scria: "Istoria
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ziaristicei ardelene este cea mai frumoasa pagină din istoria Ardealului de o sută
de ani şi mai bine încoaq:. Filele ei cuprind gîndirea şi simţirea celor mai de seamă
bărbaţi pe care i-a dat întregului neam românesc această provincie. Toţi scriitorii,
toţi dascălii în coloanele ei şi-au depus tot ce au avut mai de preţ pentru vremea lor,
literatură, istoric, economie,-tot ce s-a produs pe aceste terene în curs de un veac,
se găseşte închis în colecţiile colbuite ale vechilor noastre gazete"6• Cuvintele lui·
I.Breazu vin ca o completare a rostului presei româneşti din Transilvania: "Presa
Transilvaniei a fost timp de un secol laboratorul uriaş al conştiinţei naţionale"'.
Acest minunat laborator i-a animat pe transilvănenii aflaţi la studii la Pesta sau
implicaţi în viaţa politică a capitalei să contribuie pe măsura posibilităţilor lor la
ridicarea poporului român, a naţiunii române de pe întreg cuprinsul TransilvanieL
Promovarea culturii româneşti şi întărirea unităţii spirituale a poporului, prin
circulaţie valorilor culturale în ambele sensuri peste Carpaţi, a constituit unul din
fronturile de luptă ale foii •Amicul poporului". Sigismund Victor Pop a reuşit să
im prime întregii activităţi culturale un caracter militant şi unitar, apelind deopotrivă
la scriitorii de pe tot cuprinsul României. În "Amicul poporului" lucrări semnate
de Drăgescu, Strejanu, Negruţiu-Fekete, Miron Pompiliu sau Marian Simion
Florea8 alternează cu poezia populară culeasă din Bucovina, Muntenia, Oltenia sau Transilvania.
~
Cultura care se afirma trebuie răspîndită în popor prin orice mijloace. De aceea
redacţia ziarului a fost preocupată mai întîi de accesibilitatea materialelor, de
calitatea lor. Pe plan mai larg, atmosfera spirituală de la •Amicul poporului" a
prefigurat pe aceea de la "Semănătorul" şi mai ales de la micile publicaţii din
provincie. Se tipăreau povestiri cu o pronunţată tendinţă moralizatoare, poezii
patriotice şi multă, multă lirică populară.
.
Prezente nu o dată în paginile foii, versurile lui Vasile Alecsandri (Cîntec
oltenesc, HOra unirii, Sentinela romană), Dimitrie Bolintineanu, Andrei Mureşian,
I. Vulcan veneau să întărească o dată mai mult ideea ce se cerea subliniată în
coloanele unui articol: "Odată cu răsăritul soarelui se iveşte o altă pasare mîndră ...
cu capul roşu, trupul vînăt şi coada aurie ce cin ta cu drag. Odată în revărsatul zorilor
se puse pe casa noastră şi începu a cinta:
Hai să dăm mină cu mină
Cei cu inima română,
Să-nvîrtim hora frăţiei
Pe pămîntul României119
Conştiinţa unităţii etnice, lingvistice, culturale,economiceşi politicea poporului,
una dintre permanenţele istoriei poporului nostru, originea comună daco-romană,
continuitatea de limbă, de legături economice, culturale de-a lungul tuturor
timpurilor, au fost şi rămîn prezente activ şi conştiinţa oamenilor. Sinteza acestor
realităţi legate de neam, conştiinţa de sine a poporului român, transformate, odată
cu încheierea procesului de formare a naţiunii române în conştiinţă .naţională, au
148
https://biblioteca-digitala.ro

fost cu măiestrie
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(articoleapărutepe

fragmente), "De la ce atîrnă fericirea unei ţări", "Drepturile fireşti ale poporului"
sau "Naţionalitate, egalitate, libertate şi dreptate", "Ce facem pentru cultura
poporului român?"
Unirea Ţărilor Române realiz.ată de Mihai Viteazul la 1600, revine ca un lait
motiv, îmbrăcînd alte şi alte modalitll\i de exprimare care se tnmănunchia:ză tn
şuvoiul unităţii tuturor românilor: "Înţelepciunea patriotismului, curajul minţii şi
nobila voinţă ce însuşesc aceşti bărbaţi, credem dl vor aduce o statornicie tn
România, vor aduce împărăţia bunăstării, tnaintllrii şi fericirii, credem dl-şi vor
aduce aminte şi de datoria lui Michaiu eroulu... •10
Semnatarii articolelor revistei s-au aflat întotdeauna tn primele rînduri ale
149
https://biblioteca-digitala.ro

luptei pentru drepturi naţionale. Conştiinţa naţionali şi ideea de unitate obţin
noi, exprimate limpede în programul societăţilor literare şi culturale
înfiinţate în România sau Transilvania. Expresie a ideologiei luminilor, asemenea
societăţi aveau la temelia lor cultura naţionali unitari, urmăreau să obţină
unitatea politici a poporului român de pretutindeni. Astfel la momentul oportun
•Amicul poporului" aducea românilor aflaţi la Pesta, Viena şi Transilvania, vestea
înfiinţării la Bucureşti a societăţii pentru învlţ;ll.tura poporului român, a primirii
membrilor "Societăţii literare• la Bucureşti şi a. constituirii Societăţii Academice
Române. 11
Politica de maghiarii.are practicată de guvern este analii.a tă în toate ipostazele
sale în coloanele foii poporale de la Pesta. Soarta şi destinul, viitorul românilor din
Transilvania ii determini pe semnatarii articol!!lor să aduci ta cunoştinţa maselor
drepturile fireşti ale românilor; "fiecare naţiune are dreptul de a fi recunoscută ca
a tare, a tngrij i interesele sale naţionale, a pistra netulburate moravurile şi obiceiurile
istorice şi mai ales a întrebuinţa limba sa în vi.aţa sa privată şi publici, în case şi
şcoală, în biserici, la judeclt0rii şi la toate dregătoriile şi a înainta în cultura şi
literatura naţionall". 12
,
Pornind de la premisa ci presa e un pute::mic\factor educativ în formarea
conştiinţei naţionale,• Amicul poporului", într-o serie de articole, a adus un elogiu
cald eroilor naţionali: Ştefan, Mihai Viteazul, Horea, Iancu Jianu, Cui.a etc.: "Două
lacrime suvenirii lui Horea şi bravilor săi, suvenirii acelui copil al poporului, care
s-a sculat spre a apăra drepturile umanităţii umilite şi insultate, acelui suflet mare,
care a ridicat în sinul Carpaţilor drapelul de avea să tîlffie GeVa mai tîrziu pe
malurile Senei, să triumfe în revoluţia cea mare, francelA".13
Abordtnd în paginile foii o problematici vastă, cu caractere.ducativşi moralii.ator,
•Amicul poporului" a ştiut şă o subordoneze prin c:onţinutul articolelor unui singur
scop final-unirea politici a tuturor românilor
Dorinţa de a ridica masele ţărăneşti prin cultura:, precum şi preocuparea pentru
dezvoltarea sentimentelor de mîndrie şi solidaritate naţionali a românilor din
Transilvania, au constituit principalele preocupUri care au jalonat activitatea
gazetei româneşti scrisă în exclusivitate pentru ronnâni, pentru poporul român la
Budapesta.
valenţe

NOTE
1. "Amicul Poporului" I, nr. 38, 31 decembrie 1867/12 ianwnrie 1868, p. 305
2. Idem, I, nr. 1, 1 martie/17 februarie 1867, p. 1
3. Idem, I, nr. 31, 29 augusl/17 august 1867, p. 250
4. Zenovie PAcli.şanu, PoUlka minoritari a pvernelor 1111,rareşU (1167-1914), Buc. 1943, p. 7
5. E. Brote, CesUanea rominl la Tnmsllvama ,1 Uaprla, Buc. 1895, p. 75
6. N. Iorga, Almanahul presei române, Buc. p. 192
7.1. Breazu, Uleratara Tl'llllllllvanlel, 1944, p. 114
8. Dkfioaarul Uleratartl române de la origini pini la 1900, Ed. Acad., Buc. 1979, p. 36
9-. "A"licul Poporului", I, nr. 14, 4 iunie/23 maiu, 1867, p. lltO
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10. Idem,
11. Idem,
12. Idem,
13. Idem,

I, nr. 12, 19n maiu, p. 94
I, nr. 28, 24/12sept., 1867, p. 231
I, nr. 3, 1S/3 manie, 1867, p. 21
I, nr. 13, 27/1S maiu, 1867, p. 102

DAS BEWUSSTSEIN DER NATIONALEN EINHEIT WIDERSPIEGELT 1N
DENSEITEN
DF.S •AMICUL POPORULUI•
(Zusammenfassung)
Der vorliegende Beitrag versucht einige der wichtigsten ldeen der Zeitung
"Amicul Poporulur (Volksfreund) zu unterstreichen. Das Bewusstsein -der
ethnischen, sprachlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Einheit des
rumănischen Volkes,seinesprachlicheKontinu(Uit,sowiejenederwirtschaftlichen
und kulturellen Verbindungen im Laufe der Zeit, sind einige der Hauptideen der
von der Zeitung erhobenen Problematik. Die Zeitung, fur rumânische Leser aus
Pest, Wien und Siebenburgen gedacht, ordnet die ausserst vaste Problematik, mit
erziP.berischem und 'llloralisierendem Charakter, einem Hauptziel unter-die
politische Vereinigung aller Rumănen.
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COORDONATELE MIŞCĂRII NATIONALE A ROMÂNIWR
BĂNĂŢENI IN ANII 1905-1914
RADU PĂIUŞAN
După conferinţa naţională a Partidului Naţional Român desfăşurată la
Sibiu în anul 1905, la care s-a hotărât reluarea activismului politic, mişcarea
naţională din Banat se înscrie mai accentuat pe coordonatele luptei pentru unirea
Banatului şi Transilvaniei cu patria mamă - România. Schimbarea de program şi
intrarea în activitate ofereau cu totul alte posibilităţi mişcării naţionale de peste
munţi, deoarece noul program era mai realist, mai apropiat de realităţile concrete
ale Transilvaniei. "El cuprindea o problematică variată, acordând un spaţiu necesar
nu numai doleanţelor de natură politică, ci şi celor social-economice care lipsesc
din vechiul program al partidului." 1 Acest program se adresa în mai mare măsură
poporului şi se ba:za mai mult pe popor decât cel din 1881. In acest sens se exprima
şi ziarul arădean "Român ul", organ al P.N .R., comentând acest program şi reliefând
faptulcăînaintedereluareaactivităţiipoliticecontactulîntrepoporşiconducătorii

intelectualii, se făcea, îndeosebi, prin presă şi aceasta cu o putere de
nu în mod direct, posibilitate oferită prin participarea la
campanii electorale şi la alte manifestări specifice luptei politice2• In acelaşi timp,
prin acest program se renunţa la dezideratul autonomiei numai a Transilvaniei în
favoarea autonomiei întregii naţiuni române din Ungaria. In acest sens se exprima
şi cunoscutul fruntaş naţional arădean, Vasile Goldiş. "Ţinta cea de pe urmă a
politicii româneşti este autonomia naţională a românilor din Ungaria şi
Transilvania... Românii trebuie să ajungă acolo ca să aibă ei singuri dreptul de a
dispune după bunul lor plac şi după buna lor chibzuială, asupra tuturor intereselor
• lor culturale şi economice, administrându-se singuri pe sine, chiar şi în justiţie. •3
După re) uarea activism ului poli tic, în noile con di ţii , orientarea bănăţeană
din cadrul P.N.R. se confundă tot mai mult cu orientarea generală a partidului,
nemaiexistând divergenţe majore intre bănăţeni şi ardeleni. Acum era necesară o
muncă intensă pentru refacerea partidului pe baze parlamentare, după scoaterea
lui în afara legii în anii 1894-1895. Reorgani:zarea P.N.R. s-a făcut în mod deosebit
în anul 1908, când sediul său s-a mutat de la Sibiu laArad.4 In cadrul noii conduceri
a partidului avocatul bănăţean Coriolan Brediceanu a fost ales vicepreşedinte. El
a deţinut această funcţie până la moartea sa, survenită în anul următor, 1909,
imprimând o linie politică gândită de către fruntaşul bănăţean Alexandru
Mocioni. Dar şi acesta, decedând în acelaşi an, 1909, bănăţenii conduşi acuma de
către dr. Valeriu Branişte, redactorul "Drapelului" din Lugoj, se apropie tot mai
mult de orientarea imprimată P.N.R.-ului de către comitetul său executiv. Odată
cu dispariţia de pe arena politicii naţionale a marelui fruntaş român Alexandru
Mocioni, dispare şi orientarea deosebită a bănăţenilor în mişcarea naţională,
orientare care dura de câteva decenii şi era legată în mod direct de numele şi
slli

fireşti,

penetreţie restrânsă şi
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personalitatea sa. 5
Dar pe firmamentul mişcării naţionale bănăţene vor apărea şi se vor
impune noi personalităţi ca: dr. Valeriu Branişte, dr. Gheorghe Popovici, protopop
al Lugojului, istoricul dr. Ion Sârbu, dr. Aurel Cosma, dr. George Dobrin etc.
Aceasta va fi, de altfel, generaţia unirii din rândurile bănăţenilor, a celor care au
cerut la Alba Iulia unirea fără condiţii şi în mod integral a Banatului cu România.
De altfel, rolul lui Valeriu Branişte devine tot mai pronunţat în cadrul P.N.R.,
odată cu conferinţa acestuia din decembrie 1910, ţinută la Budapesta, conferinţa la
care a fost ales în comitetul executiv al partidului.6 El a hiat astfel locul în partid al
marelui fruntaş naţional Coriolan Brediceanu, decedat după cum am arătat în anul
anterior.
Una din problemele esenţiale ale P.N.R.-ului, odată cu intrarea sa în
activitate era problema participării la viaţa politică a Ungariei şi în acest sens, de
cea mai mare importanţă erau alegerile electorale. Dar legea electorală care data
din anul 1874 defavoriza net pe români pentru că legea care se aplica în Banat şi
Transilvania era mult mai restrictivă decât cea din Ungaria, înlăturând marea
majoritate a românilor de la dreptul de vot. în Banat însă, incorporat Ungariei încă
din anul 1860, se aplica legea electorală maghiară care, deşi se baza pe votul
censitar, dădea totuşi posibilitatea existenţei mai multor alegători din rândurile
românilor. Dar această posibilitate era îngrădită de practicarea corupţiei electorale
în favoarea candidaţilor guvernamentali, a cumpărării de voturi, a folosirii falsului,
a intimidării alegătorilor, procedee specifice vieţii politice din Ungaria de la
sfârşitul secolului al XIX-iea şi primele decenii ale secolului al XX-iea. Io această
situaţie, singura soluţie pentru mişcarea progresistă şi pentru naţionalităţile
nemaghiare din Ungaria era instituirea votului universal, egal, direct şi secret. Io
conseciţă, mişcarea pentru vot universal a fost o constantă a luptei naţionale a
românilor, la începutul secolului al XX-iea, ea fiind de altfel problema principală
a vieţii politice româneşti până la primul război mondial. Dar deşi votul universal
fusese promulgat de către împărat pentru Austria în anul 1907, moşierimea şi
marea burghezie maghiară se opunea cu înverşunare promulgării lui şi pentru
Ungaria, pentru că aceasta însemna lipsirea de privilegii a clasei conducătoare
maghiare.
Pentru vot universal au dus o susţinută activitate şi deputaţii bănăţeni în
Parlamentul din Budapesta. Un acest sens, s-a pronunţat şi deputatul Coriolan
Brediceanu în şedinţa Parlamentului maghiar din 24 noiembrie 1906. Io cuvântul
său, deputatul bănăţean afirma că, dacă se continua sistemul din trecut, românii se
vor retrage iarăşi în pasivitate şi că singura posibilitate de înţelegere intre români
şi maghiari este oferită de introducerea votului universal care duce la egalitate de
drept. Io continuare, Coriolan Brediceanu arăta că opoziţia era foarte mare intre
direcţia politică maghiară şi naţionalităţi, în speţă cea română, de la care se cere să
renunţe la drepturile naţionale, la dezi(leratele care formează programul lor din
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anul 1905, ca şi cel din 1881, în care era stipulata necesitatea votului universal. 8 In
acelaşi sens s-a exprimat şi deputatul bănăţean Stefan Petrovici la adunarea
populară de la 2.orlenţu Mare, din anul 1907, arătând dl reprezentanţii românilor
vor cere necontenit şi cu energie ca toţi cetaţenii care plătesc impozite şi au
satisfăcut stagiul militar, să aibă drept de vot. 9
Incercarea făcuta de lmpărat de a introduce votul universal şi în Ungaria
s-a făcut mai mult ca o mas ură de presiune împotriva nobilimii maghiare care agita
steagul independenţei faţă de Austria, declarând dl nu mai vrea să recunoasdl şi să
reînnoiasdl pactul încheiat în anul 1867. In consecinţă, prezentarea în Parlamentul
maghiar a proiectului de lege privind votul universal, în anul 1906 de dltre
ministrul de interne Krisztoffy, colaborator al grupului de la Belvedere, condus de
dltre arhiducele Franz Ferdinand, a speriat oligarhia maghiară, determinând-o să
renunţe la revendidlrile ei şi să recunoasdl în aprilie 1906 guvernul de coaliţie
condus de dltre Sandor Wekerle, care avea să reînnoiasdl în anul următor, 1907,
pactul dualist. 10
Pentru a eluda votul universal, guvernul maghiar a însărcinat pe contele
Andrassy să elaboreze un proiect de lege electorală care avea, însă, ca prim obiectiv
introducerea votului plural şi nu a celui universal. Acest proiect a fost sancţionat
în prealabil de dltre împărat, fapt care a generat mari mişdlri de protest atât în
Banat şi Transilvania, cât şi în România. O adunare de protest de mari proporţii a
awt loc şi la Bucureşti în ziua de 30noiembrie 1908 cu participarea reprezentanţilor
din toate judeţele ţării. Printre cei care au luat cuvântul au fost şi Petre GrădiştC;\nu
şi Ion Rusu Abrudan, cunoscuţi susţinători ai luptei pentru unitate naţională.
Mitingul a fost prezidat de dltre generalul St. Stoika, bănăţean de origine 11, fervent
luptător naţional şi s-a adoptat o moţiune care chema poporul român la boicotarea
produseloraustriece,cerândguvernuluiRomânieisădenunţeconvenţiacomercială

cu Austro-Ungaria. 12 Acest miting avea ca obiectiv, după cum se exprima într-o
scrisoare dltre generalul Stoika unul dintre organizatori: "Protestarea contra
sugrumării fraţilor noştri de peste munţi ce li se face prin noua lege electorală şi
protestarea contra aservirii ce li se urzeşte prin încheierea unei noi convenţiuni
comerciale dezastruoase." 13 Protestul rostit la acest miting a awt ca rezultat
abandonarea negocierilor pentru înnoirea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria,
pentru o lungă perioadă.
Guvernul maghiar condus de dltre oligarhie a făcut o nouă încercare în
anii 1912 - 1913 de a eluda introducerea votului universal punând în discuţia
parla,mentului un nou proiect de lege electorală, avându-l ca autor pe primul
ministru Lucacs, care dluta să disperseze şi mai mult corpul electoral, mai ales pe
cel a.I naţionalităţilor, propunând o nouă arondare a circmscripţiilor electorale,
mellţ inînd prin prevederile lui hegemonia politică a oligarhiei maghiare. 14 Im potriva
acestui proiect reacţionar de lege electorală al guvernului, clubul naţionalităţilor
din pairlamentul de la Budapesta a reacţionat prin deputatul arădean Ştefan Cicio155
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Pop, care a depus pe biroul parlamentului maghiar un proiect de lege electorala
elaborat de câtre deputaţii români, proiect care avea ca principal deziderat votul
universal şi cele mai largi drepturi democratice. 15 Deci în perioada de pâna la
primul rlzboi mondial, românii bănlţeni, ca şi cei transilvlneni, au trebuit sa-şi
desfăşoare toate luptele electorale nu pe baza votului universal ci pe a celui
censitar, introdus în Ungaria la mijlocul secolului al XIX-iea. Indiscutabil, acest
fenomen s-a repercutat negativ asupra mişclrii naţionale a românilor blnăţeni din
această perioadă.

Deşi

în Banat nu se hotărâse încâ reluarea activităţii politice conform
electorale din 10 ianuarie 1905, unii fruntaşi naţionali bănăţeni au
participat la campania electorală din acelaşi an. Astfel, au candidat în Banat
Coriolan Brediceanu, la Făget, Gheorghe Adam la Becicherecu Mic şi Gheorghe
Barbu, la Ciacova. Deşi nu au fost aleşi deputaţi în parlamentul maghiar, ei au
desfăşurat o activitate utilă luptei naţionale, în timpul campaniei electorale la care
au participat. 16 In Banat a reuşit un singur candidat la aceste alegeri, Aurel Novac, ·
care a fost declarat învingător în cercul electoral Biserica Albă (azi Jugoslavia).
Această reuşită a fost însă urmată de mari şicane provocate românilor din acel cerc
electoral de câtre administra\ia maghiară care, în plus, pentru alegerile următoare
a micşorat prin măsuri administrative numărul alegătorilor români şi a dublat sau
chair triplat numărul alegătorilor neromâni.
La aceste alegeri a mai candidat şi şeful organizaţiei Timiş a P.N.R., dr.
Aurel Cosma, dar nu într-un cerc electoral bănăţean şi candidatura sa a fost fixata
de câtre Biroul Centrul Electoral al partidului, birou condus de câtre arldeanul Ion
Suciu, la Ocna Sibiului. 18 Comentând câderea sa la aceste alegeri, fruntaşul
bănăţean Aurel Cosma îşi afirma încrederea în poporul român, având în vedere
modul în care acesta s-a prezentat şi comportat în timpulalegerilorşi nemulţumirea
faţă de modul în care au fost pregătite de câtre conducerea P.N.R. aceste alegeri.
"De data asta, însă, am câzut nu din vina altora, ci din vina noastră, totuşi lupta de
la Ocna (Sibiului - n.n.) a fost atât de frumoasă, partea cea mai mare a poporului
a manifestat o purtate atât de bărbăteascâşi înţeleaptă, încât noi, cei câzuţi, trebuie
să ne privim de învingători, câci am învins frica şi arginţii lui luda şi din lupta
noastră cinstită a ieşit biruitoare conştiinţa câ românul numai românului se poate
încrede, iar de la străin ajutor nu avem de aşteptat" 19 In acelaşi sens s-a exprimat şi
fruntaşul naţional bănăţean Valeriu Branişte care, deşi aflat încă în pasivitate
aprecia alegerile din 1905 ca reprezentând cuceriri neîndeoielnice faţă de trecut,
dar aceste rezultate se datorau şi cultivării sentimentelor naţionale ale poporului
în perioada pasivităţii politice şi nu unei campanii _electorale de numai câteva
saptamâni. Chair dacâ nu au reuşit în aceste alegeri decât un număr mic de deputaţi
români şi aceştia în Transilvania şi în părţile vestive, în aprecierea frunta~ului
bănăţean rostul campaniei electorale nu era în principal cel de a trimite deputaţi
în parlamentul de la Budapesta ci, mai ales, de a organiza şi disciplina politic
conferinţei
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poporul român. 20
In campania electorala din acest an, 1905, rezultate mult mai bune au
obţinut aradenii, care au reuşit sl obţina mandate electorale pentru trei candidaţi
din cele opt cercuri electorale din Transilvania în care au ieşit invingatori fruntaşii
naţionali români. Acest lucru s-a datorat în primul rând rolului preponderent pe
care 1-a avut Aradul tn mişcarea naţionala în preajma reluarii activismului politic
şi importanţei sale ca unul din centrele iniţiatoare ale activismului. 21
·
Dupa alegerile electorale din ianuarie 1905 în baza carora au intrat în
parlamentul maghiar opt deputaţi români, unul slovac şi unul sârb, s-a constituit
clubul naţionalitaţilor, având ca preşedinte pe deputatul Teodor Mihali. Unii
dintre deputaţii clubului parlamentar al naţionali taţilor ca Teodor Mihali, Ştefan
Cicio-Pop, Ioan Suciu, Aurel Vlad şi Vasile Goldiş au luat cuvântul şi la adunarea
din 5 noiembrie 1905 de la Lugoj, unde s-a botarât intrarea în activitate a
banaţenilor. 22 Aceasta adunare electorala s-a ţinut dupa încercarea comitetului
partidului naţional de a organiza o conferinţa electorala la Sibiu în data de 20
septembrie a aceluiaşi an, conferinţa interzisa de catre autoritaţile maghiare. 23
La sfârşitul anului 1905, în timpul campaniei electorale a trecut la activism
şi Valeriu Branişte, pâna atunci adept consecvent al pasivismului. Aceasta intrare
în activitatea politica a lui Valeriu Branişte s-a făcut în timpul unei consfătuiri
intime a fruntaşilor cercului electoral al Lugojului, când Branişte a şi fost ales ca
preşedinte al comitetului de acţiune din acest cerc. Aceasta trecere s-a fleut şi cu
aprobarea mentorului mişcarii naţionale banaţene, Alexandru Mocioni. Branişte,
dupa propria-i mărturie, nu a vrut sl candideze la alegerile parlamentare din
primavara anului 1906, deşi intrase în activitatea politica, din considerente de
demnitate, nevoind sl fie considerat un·oportunist.
Pentru alegerile parlamentare din anul 1906 din comitalele banaţene,
românii s-au pregatit cu însufleţire, conştiinţa dreptului cetaţenesc, dupaa cum se
exprima acelaşi BraQ.işte, luând proporţii uriaşe în rândurile poporului care a
•dovedit astfel de însufleţire intru afirmarea drepturilor sale cetaţeneşti, cum n-au
aşteptat nici cei mai optimişti aderenţi ai activitaţii.•is
In vederea acestor alegeti, guvernul condus de catre Wekerle a încercat sl
faca o coaliţie electorala cu românii, ducând chiar tratative în acest sens, coaliţie
din care însl românii ar fi ieşit profund dezavantajaţi şi datorită faptului ca şefii
administraţiei comita telor nu voiau sl colaboreze cu ei, ba mai mult, erau decişi sl
intensifice persecuţiile electorale împotriva lor.u Această încercare s-a făciu şi în
comitalul Caraş-Severin, unde fruntaşii naţionali George Popovici şi Goriolan
Brediceanu duceau tratative pentru încheierea unui astfel de pact electoral pe plan
local. Dar guvernul maghiar nu dorea ca în acest comitat în care peste 80 % din
populaţie era româneasca sl trimita deputaţi români naţionali în parlamentul din
Budapesta. Caatare,guvemulmaghiarnueradispussl permită alegerea candidaţilor·
români decât în doua cercuri electorale din cele şapte câte avea comitatul Caraş157
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Severin şi într-r;1 cerc un candidat roman pe lista guvemamentală. 27 Prin aceste
încercări nere• ~ite de înţelegere electorală se demonstra intenţia maghiarilor de
a nu permite candidaţilor români să fie aleşi deputaţi d~t în număr foarte mic ln
raport cu ponderea lor numerică şi, tn acelaşi timp, presiunile electorale pe care
administraţia comitatensă era hotărâtă să le facă împotriva alegătorilor români
pentru a-i determina să nu voteze pe candidaţii naţionali.
In comitalul Caraş-Severin, românii au organiz.at cu mult entuziasm
campania electorală din anul 1906. Dar spre deosebire de alte partide politice din
Ungaria, românii, proaspăt intraţi în activitate ca un partid în plină reorganiz.are
nu aveau încă organizaţii politice locale şi, în consecinţă, aderenţii naţionali se
grupau în jurul unor fruntaşi locali, cunoscuţi ca militanţi pentru drepturile
românilor. Acest lucru era valabil şi pentru celelalte comitale bănăţene. Cu toate
ac.este lipsuri, românii au depus candidaturi în toate cele şapte cercuri electorale
ale comitalului. Astfel, au candidat: protopopul George Popovici, la Lugoj,
reşedinţa comitalului Caraş-Severin, Coriolan Brediceanu, la Bocşa şi Oraviţa,
avocatul dr. Ştefan Petrovici, la Zorlenţu Mare, dr. Aurel Novac, la Sasca, (aceste
ultime două localităţi fiind fiefuri tradiţionale ale P.N.R.-ului încă din perioada
primului activism), 7.8 dr. Ion Sârbu, la Caransebeş şi Aurel Cosma, la Făget.
In vederea acestor alegeri, biroul central electoral al P.N.R., cu sediul la
Arad, desfăşura o intensă propagandă electorală tipărind manifeste electorale pe
care le-a trimis în toate localităţile Banatului şi fruntaşilor naţionali români. Intrunul din acestea, trimis lui Aurel Cosma care candida la Făget, fllcându-se analogie
cu sărbătorile Paştelui care coincideau cu campania electorală. se afirma că ziua
învierii trebuie să fie în ziua învierii depline a conştiinţei naţionale a tuturor
românilor. In manifestul electoral se fllcea apel la românii din Banat şi Transilvania
ca, pe deplin conştienţi, să-şi hotărască singuri soarta. "Depinde, fraţielor, de la
credinţa noastră către mult oropsitul nostru popor, depinde de la simţirea noastră
românească, care va impune dorinţa de a nu sta nepăsători şi speriaţi atunci când
de croirea soartei întregului nostru popor e vorba, depinde de ambiţia voastră ca
sa nu aşteptaţi ca alţi fraţi să lupte şi pentru voi, depinde de priceperea voastră în
a înţelege că trăim zile istorice de care acum avem să ne folosim de bărbăţie." 29
Acelaşi Ioan Suciu, sufletul biroului cenrtral electoral al P.N.R. a oferit lui Aurel
Cosma, avocat de Timişoara,candidatura în Bihor, în cercurile Beiuş sau Ceica dar,
în final, îi oferă lui Cosma candidatura la Făget, scriindu-i dl în acest cerc electoral
va beneficia şi de sprijinul lui Alexandru Mocioni. 30
întreaga campanie electorală a candidaţilor naţionali români s-a desfăşurat
într-o atmosferă de entuziasm, ei fiind întâmpinaţi la intrarea în localităţi de
populaţia românească, în frunte cu preotul li învăţătorul şi conduşi la locul
desfăşurării adunărilor electorale. In unele comune, în cinstea lor s-au organiz.at
serbări şcolare în cadrul cărora elevii au declamat poezii şi au interpretat cântece
naţionale româneşti. Ziua Alegerilor a fost privită de către românii bănăţeni ca o
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adevărata sărbătoare, ei venind

la secţiile de votare în mod organiz.at, în frunte cu
membrii consiliilor comunale, iar primarii satelor punând tn chimir pecetea
comuneirespective,pregătiţisă-şideademisiatncazulîncareautoritaţilemaghiare

ar fi voit să-i oprească de la votare. Alegătorii purtau cu toţii la pălărie "frunze verzi
ca simbol al daco-românismului". 31
Si conferinţele locale pentru desemnarea candidatului de deputat, tn
cercul electoral respectiv, erau adevărate manifestări româneşti la care participau
fruntaşii locali ai m~cării naţionale. Astfel, pe 20 aprilie 1906 s-a .\inut la
Caransebeş conferinţa de candidare a panidului naţional pentru apropiatele
alegeri parlamentare. La această conferinţă, comitetul local al P.N.R. a desemnat
ca şi candidat al românilor carasebeşeni .pe cunoscutul istoric dr, Ion Sârbu din
Rudăria. In zilele următoare au fost invitaţi toţi membrii panidului naţional din
cest cerc electoral la o consfătuire la care le-a fost prezentat alegătorilor români
candidatul naţional şi a fost ales un comitet electoral cercual format din dr. Andrei
Ghidiu, protopopul Caransebeşului, dr. Petru Barbu, dr. Nicolae Ionescu, dr.
Mihail Brediceanu şi dr. Georghe Lobonţ. 32
· Cu toată teroarea electorală dezlănţuita de către autorităţile administrative maghiare, cu toate presiunile exercitate de cătreautorităţiasupra funcţionarilor
români, cu toate că au fost aduse trupe militare în unele localităţi româneşti pentru
a intimida populaţi:i, majoritatea românilor au votat candidaţii naţionali, care au
reuşit în cinci dintre cele şapte circumscripţii, trimiţând în parlamentul maghiar ca
deputaţi naţionali pe: dr. George Popovici, Coriolan Brediceanu, ales în două
circumscripţii electorale (la ~aşi Oraviţa), pedr. Stefan Penovici şi pe.dr. Aurel
Novac. Arădenii au trimis şi ei patru fruntaşi naţionali români în parlamentul
maghiar şi anume pe: dr. Stefan Cicio-Pop, dr. Ioan Suciu, dr. Nicolae Oncu şi
Vasile Goldiş. Pentru întregul Banat şi Transilvania au fost aleşi 14 deputaţi
români în cercuri electorale, din care: patru tn Banat, patru în comitalul Arad şi
şase în rest ul Transilvaniei. După calculele arădeanului Dimitrie Biră uţiu, redactorul
ziarului "Poporul român", editat la Budapesta, deputaţii panidului naţional în
Banat şi Transilvania au obţinu în total 40.000 de voturi, număr apreciabil în
condiţiile votului censitar de atunci şi a multor prescripţii la care au fost supuşi
alegătorii români. 33
Datorită persecuţiilor şi presiunilor exercitate asupra alegătorilor români,
nu au fost aleşi deputaţi în Banat, dr. Ion Sârbu în cercul Caransebeşului şi dr. Aurel
Cosma în cel al Făgetului. La Caransebeş a fost ales prin fals şi teroare renegatul
Constantin Burdea, care a candidat pe lista guvernului, intrând în parlamentul
maghiar ca deputat guvernamental, deşi majoritatea alegătorilor îl votaseră pe dr.
Ioan Sârbu. 34 La Făget, lupta a fost deosebit de acerbă datorită faptului că era cercul
electoral în care votau şi membrii familiei Mocioni. Alexandru Mocioni, deşi
bolnav şi retras din viaţa politică în aparenţa, în realitate el conducând şi urmărind
toată mişcarea naţională atât din Banat cât şi din Transilvania, deşi l-a sprijinit pe
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candidatul naţional Aurel Cosma, nu a reuşit să înlăture persecuţiile şi teroarea
electorală prin care acesta a fost împiedicat să fie ales deputat. Din circumscripţia
electorală a Făgetului făceau parte şi localităţile: Birchiş, Bulci, c.ăpâlnaş de pe
valea Mureşului, unde-şi aveau domiciliul cei trei fraţi Mocioni, Alexandru, Lucian
şi Zeno. Autorităţile comitatense au depus mari eforturi pentru a bara calea spre
a fi deputat a candidatului naţional dr, Aurel ~ma, sprijinit şi de către familia
Mocioni. Alături de Mocioneşti, candidatura lui Aurel Cosma a mai fost sprijinită
şi de alţi fruntaşi naţionali români ca: Sebastian Olanu, protopopul Făgetului,
Virgil To mici etc. A!egerea de aici s-a desfăşurat într-o atmosferă de mare însufleţire
românească, venin_d'la votare satele din jurul Făgetului şi de pe valea Mureşului în
frunte cu preoţii, învăţătorii şi primarii lor. După cum se exprima un corespondent
al ziarului wPoporul _românw din Budapesta, care semna wuriaşur, într-un articol
despre alegerile de la Făget wnoi am luptat cu arma cinstei, arma adevărului, cu
arma iubirii de neam şi a însufleţirii.w3s Dar cu toată participarea masivă a alegătorilor
români, datorită abuzurilor şi falsurilor făcute de către organele administraţiei
maghiare, Aurel Cosma a fost înfrânt lit o diferenţă de numai 176 de voturi, el
obţinând 643, iar contracandidatul său, un evreu maghiarizat din Arad, 849 de
voturi. 36
·
După cum se exprima fruntaşul naţional făgetean, scriitorul în grai
bănăţean, George Gârda, într-o scrisoare din 31 mai 1906 către Aurel Cosma, nu
rezultatul material al alegerilor a fost pe primul plan, ci rezultatul moral, arătând
însufleţirea deosebită cu care românii au participat la alegeri pentru a-1 vota pe
candidatul lor naţional şi solidaritatea românească realizată prin participarea la
aceste alegeri. In acest sens, avocatul bănăţean îl invita pe Aurel Cosma la o
întrunire desfăşurată la Făget în data de 4 iunie 1906 sub patronajul lui Alexandru
Mocioni, întrunire care: weste unirea în cuget şi simţiri a tuturor românilor din
aceste văi (ale Begheiului şi Mureşului - n. n.) până acum atât de părăsităw. 37
în acelaşi sens al valorii morale a campaniei electorale se exprima şi
Valeriu Branişte, arătând că numărul mandatelor contează mai puţin, pe primul
plan aflându-se afirmarea morală a românilor, deşi cu o mai bună organii.are a
campaniei electorale s-ar fi putut obţine mai multe voturi. wscenele ce ni le-a dat
ultima campanie electorală sunt într-adevăr înălţătoare. Un proces sublim de
moralii.are a cutremurat din temelii viaţa sufletească a poporului. ln faţa luptei
sfinte părea tot omul mai înalt. Umiliţii sistemului, ajunşi în opunere, s-au prefăcut
peste noapte în eroi. Fiecare alegător s-a dovedit o forţă reală pe care singuratec a
trebuit să o asedieze întregul aparat adversar experienţei noastre proprii naţionale.
Cei mari ne-am afirmat şi ce mici au devenit cei care se credeau neţărmuriţii stăpâni
şi diriguitori ai vieţii noastre! Şi aici i.ace valoarea morală a luptei ce am dat. Aici
este de căutat marele succes ce l-am obţinut. Ne-am afirmat ca factor moral de care
trebuie să se ţină conC38
Ca urmarea alegerilor din anul 1906,clubul naţionalităţilor din parlamentul
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de la Budapesta s-a întărit pe}'Îtru că numărul deputaţilor români a crescut la 14,
adăugându-se şi 8 deputaţi slovaci, în total 24 de deputaţi ai naţionalităţilor
nemaghiare. Deputatul român Teodor Mihali a fost ales în continuare preşedinte
al clubului parlamentai al naţionalităţilor, el fiind, în acelaşi timp, şi vicepreşedinte
al P.N.R. Clubul naţionalităţilor, acum întărit, editează începând cu data de 1
ianuarie 1907 un cotidian propriu, intitulat "Lupta". Aceasta a fost una din cele mai
bune publicaţii româneşti din vremea respectivă, reflectând activitatea deputaţilor
naţionalităţilor oprimate în parlamentul maghiar.39
Profund afectată şi nemulţumită de reuşita candidaţilor români în alegeri,
puterea maghiară a pornit ofensiva împotriva deputaţilor români aleşi, contestând
mandatele unor deputaţi în parlament. Au fost 'contestate mandatele obţinute de
către George Popovici la Lugoj, Stefan Petrovici la Zorleţu Mare şi Corjolan
Brediceanu la Bocşa, care mai fusese ales în circumscripţia Oravi\a. Contestarea
autorităţilor s-a făcut invocându-se motivul, practic inventat, că românii ce au
candidat şi comitetele electorale româneşti ar fi terorizat pe alegători şi că românii
s-au exprimat în cadrul propagandei lor electorale împotriva statului maghiar
unitar şi împotriva integrităţii sale teritoriale, iar alegătorii români au cântat imnul
"Deşteaptă-te române", au venit la vot cu steaguri tricolore romaneşti şi au strigat
"Trăiască România". 40
Apărarea împotriva contestării mandatului de la Lugoj al lui George
Popovici a organizat-o Valeriu Branişte în calitatea sa de fost preşedinte al
comitetului electoral cercual român. Deşi împotriva contestării făcute în parlament
şi nu la tribunal cum prevedea legea votată în anul 1899, dr. Valeriu Branişte a
adunat timp_ de 8 luni un imens material care demonstra validitatea mandatului lui
George Popovici, totuşi acesta a fost anulat de către parlamentul mag~iar pe
motivul~ "frunza verde purtată de alegătorii români era simbolul Daco-României
prin care atentează la existenţa statului maghiar". Mandatul fiind anulat, comitetul
cercual electoral din Lugoj condus de către Valeriu Branişte hotărăşte organizarea
unei noi campanii electorale pentru mandatul de la Lugoj, candidând pentru el tot
dr. George Popovici. Datorită voinţei alegătorilor români de a alege pe candidatul
lor, dr. George Popovici a fost ales a doua oară cu mare majoritate de voturi ca
deputat, de data această mandatul său nemaifiind anulat. A fost ajutat în ambele
campanii şi în problemele legate de anularea primei alegeri de către fruntaşii
naţionali români Alexandru Mocioni, George Dobrin şi Titu Haţeg. 41 A fost, în
schimb, anulat mandatul de la Bocşa al lui Coriolan Brediceanu. 42 Acesta a rămas
în parlamentul maghiar ca deputat de Oraviţa, el fiind ales şi aici. Mandatul
deputatului Stefan Petrovici, la început contestat, după succesul răsunător al lui
George Popovici în a doua alegere de la Lugoj, a fost validat de către parlament,
semnatarii contestaţiei împotriva validării mandatului retrăgând-o.
Dar românii bănăţeni nu au fost de acord cu anularea mandatului de
deputat al lui Coriolan Brediceanu de la Bocşa şi au participat la noile alegeri din
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acest cerc electoral în care şi-a depus candidatura Valeriu Brânişte, redactorul
gazetei "DrapeJul" din Lugoj, organ de presa al P.N.R. Despre candidatura acestuia
a fost informat şi Alexandru Mocioni prin scrisoarea trimisa în 29 ianuarie 1907 de
dltre fruntaşul naţional din Lugoj, Titu Haţeg. Acesta îi scria lui Mocioni dl este
convins dl românii vor ieşi învingători "căci poporul şi alegătorii sînt dltrăniţi
(supăraţi - n. n.) de nelegiuirile ce trebuie să le sufere şi vor intra însufleţiţi în lupta
electorală pe nedrept lor impusă. •43
Acelaşi optimism n afirma şi candidatul naţional Valeriu Branişte,
observând însufleţirea naţională a românilor. El a desfăşurat o intensă campanie
electorală, participând la întruniri în toate localutăţile aparţinătoare cercului
electoral al Bocşei. Pretutindeni el a fost bine primit; în unele comune, de exemplu
Gârlişte, făcându-i-seo primire trimfata cu manifestaţiidesimpatie prin organi:zarea
unor defilări a românilor în trăsuri, în plus, candidatul naţional român, după ce şi
a termin ta discursul electoral a fost dus pe braţe până la care parohială care se afla
în cealaltă parte a localităţii. 44
·
Dar mecanismul terorii administraţiei maghiare împotriva candidatului
Valeriu Branişte a fost pus în funcţiune de dltre primpretorul Bocşei şi desfăşurat
de dltre vicecomitele C.araş-Severinului care, printre altele, a interzis membrilor
comitetului electoral cercual român să conducă pe al~gătorii români la sediul
secţiei de votare. 45 Aceasta pentru că mulţi alegători se deplasau de la distanţe de
50 - 60 de 1cm la sediul secţiei de votare şi, pe drum, li se făceau diferite şicane de
dltre autorităţile administrative şi de către jandarmii mobilu.aţi ca să-i oprească.
Şicanele împotriva redactorului gazetei naţionale româneşti "Drapelul" erau de
mari proporţii, deoarece guvernanţii nu doreau să aibă un astfel de deputat
naţionalist intransigent în parlamentul din Budapesta. 1n scrisoarea din 13 februarie
1907 dltre soţia sa, Maria Branişte, Valeriu Branişte, referindu-se la şansele sale de
afialesşilapresiunilefăcutedecătreadministraţiamaghiarăîmpotrivaaleg~torilor

români afirma: "De pretutindeni sosesc ştiri despre o presiune şi o teroare cum nu
s-a mai pomenit. Totul depinde de aceia cîţi alegători de-ai noştri vor putea
străbate la alegere. "46 Cum era normal într-un stat care oprima pe români şi în care
teroarea administrativă coordonată de guvern era pe primul plan în alegerile
electorale, Valeriu Branişte a fost înfrânt datorită persecuţiilor împotriva
alegătorilor români.
Impotriva terorii exercitată la această alegere s-au pronunţat multe
personalităţi politice, atât româneşti cât şi din Austria. Astfel, într-o scrisoare din
Viena, datată 2 martie 1907, Johann Auterith, vicepreşedinte al Partidului Social
- Creştin austriac îi relata lui Valediu Branişte că a scris o dare de seamă despre
alegerile de la Bocşa în ziarul austriac "Reichpost" şi dl a publicat şi alte articole
despre situaţia românilor din Ungaria pe care i le trimite lui Branişte. Politicianul
austriac îl mai informeazA pe Branişte că a prezentat unor deputaţi'ai partidului său
în parlamentul din Viena situaţia alegerilor de la Bocşa care au fost neplăcut
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surprinşi

de ceea ce s-a petrecut acolo. "Eu am comunicat

şi

oral mai multor

deputaţi social-creştini despre alegerea de la Bocşa şi nu le venea să creadă că în aşa

fel se alege... în Ungaria." 47
Dacă la alegerile din anii 1905 - 1906 Aurel Cosma nu a reuşit să fie ales
deputat, la alegerea par\ială din anul 1907 de la Buziaş, el a fost ales ca reprezentant
al românilor în parlamentul maghiar alături de protopopul Ioan Popa, Emanoil
UngureanuşidedirectoruldebancăRomulusCărăbaşu. 48 Darclubulnaţionalităţilor

din parlamentul maghiar a pierdut mandatul cercului Oraviţa din Banat, care a fost
obţinut de către românul renegat Iosif Siegescu, care a participat ca şi candidat
guvernamental în alegerile organiz.ate după decesul deputatului naţional român,
Coriolan Brediceanu. La Oraviţa au candidat în anul 1909 cu program naţional
Gheorghe Pop de Săseşti, ales preşedinte al partidului în anul 1903, după decesul,
în 1902, al preşedintelui, dr. Ioan Raţiu. Aceasta candidatură a fost sprijinită de
către cercurile naţionale din România, după cum sublinia Ioan Slavici într-o
scrisoare din 24 februarie 1909, trimisă lui Valeriu Branişte. Din România au fost
trimise în vederea acestei alegeri foi volante tipărite la Bucureşti, comandate acolo
de către fruntaşul naţional Alexandru Vaida - Voievod pentru ca să fie distribuite
alegătorilor.so Guvernul maghiar nu dorea însă ca tocmai preşedintele P.N.R.-ului
să fie ales deputat în parlamentul din Budapesta. In consecinţă, mobilizează
întreaga administraţie şi jandarmerie din cercul electoral Oraviţa pentru a împiedica
aceasta alegere. Asupra alegătorilor români s-au făcut mari presiuni, fapt relevat
şi de către Cicio-Pop într-o interpelare susţinută în guvernul maghiar în care este
prerentat camerei faptul că jandarmeria maghiară pe întreaga perioada a campaniei
electorale a bătut şi maltratat pe alegătorii români necrutând nici femeile şi nici
copiii, au ajutat pe cei ce terorii.au consiliile comunale româneşti, iar în ziua
alegerii, după anunţarea orei de încheiere,jandarmeria călare a atacat pe alegătorii
români. 51 Autorităţile maghiare foloseau vechea tactică de a terorii.a pe alegătorii
români şi a-i îndepărta de la votare.
In cadrul clubului parlamentar al naţionalităţilor deputaţii bănăţeni au
desfăşurat o activitate intensa. Conducerea clubului a apelat chiar la fruntaşul
român bănăţean Alexandru Mocioni, care nu era deputat, ca să schiţeze un proiect
de răspuns la mesajul tronului, proiect conceput din partea românilor, sârbilor şi
slovacilor care formau acest club parlamentar. Alexandru Mocioni a dat curs
acestei solicitări şi a întocmit un proiect de răspuns pe care trebuie să-l prezinte în
parlamentul maghiar deputatul sârb Mihail Polit. Acest proiect, deşi a fost folosit
pentru documentare, nu a fost acceptat ca orientare de ciltre cei pentru care a fost
elaborat. Astfel, dupa cum seexprimaA Mureşianu într-o scrisoare din 7 iulie 1906
adresată lui Al. Mocioni, proiectul a fost considerat prea intransigent. "Dar cei ce
au redactat textul definitiv prezentat şi publicat pre cînd au împrumutat mult din
proiectul d-tale s-au ferit de alta parte a pune punctul pe "i", ceea ce nu cade în
obiceiul d-tale. Astfel, adresa prezentată, prin limbajul ei voalat nu face să reiasă
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o politicii destul de clarificatl şi precisl. "52
Luind cuvântul tn parlamentul din Budapesta,deputatul naţional blnlţean
dr. Stefan Petrovici, la răspunsul la adresa dltre tron, se pronunţa împotriva
maghiarizlrii forţate la care erau supuşi românii din Ungaria, •pentru dl nimeni pe
lume nu are dreptul de a lua ceva ce nu el a dat, cu atat mai puţin drept are statul
sl ne ieie scumpa comoară, naţionalitatea noastrl". 53 Acelaşi Stefan Petrovici
polemizează în şedinţa parlamentului din 6 noiembrie 1907 cu baronul Banffy,
cunoscut adversar al românilor tn problema creării aşa numitului stat naţional
unitar maghiar. 54 La fel de activ a fost şi Coriolan Brediceanu în apărarea tn cadrul
parlamentului din Budapesta a drepturilor naţionale ale românilor din Banat şi
Transilvania. ss
Dar nu numai activitatea parlamentari a deputaţilor români era de cea
mai mare importanţi. La fel de important era şi contactul permanent pe care acesta
trebuia si-i ţină cu poporul pentru a-l îmbărbăta şi a-l conduce în lupta naţionali.
In acest sens se exprima şi Valeriu Branişte în coloanele "Drapelulur din Lugoj,
pledând pentru legătura permanentă a condudltorilor cu poporul pentru ideea
solidarităţii naţionale fără deosebire de rang şi clasl. "Căci poporul nostru doreşte
demult să-şi vadă deputaţii în mijlocul slu, îi aşteaptă cu mare dor. Nu ca sl deie
seama despre ce au lucrat, ori ca sl pronunţe vreo "sentenţă" (sentinţă - n. n.) asupra
lor, ci pentru dl doreşte si-i vadă, si-i asculte... Cu lupta din Dietl, citi vreme nuşi deschide ideea păcii cinstite naţionale calea (între români şi maghiari - n. n.) la
cei ce deţin frîiele ţării nu facem nici pe suta parte atata cit se poate face prin
strângerea rtndurilor noastre, prin cimentarea legăturilor dintre popor şi
conducătorii sli fireşti. •S6
Românii bănăţeni au participat şi la alegerile parlamentare din Ungaria
din anul 1910. ln vederea acestor alegeri a f~t convocatl şi conferinţa naţională a
P.N.R.-ului, aprobată de către autoritlţile maghiare doar ca şi conferinţa electorală. In vederea reorganizării P.N.R.-ului a fost înslrcinat Valeriu Branişte de
către comitetul partidului naţional cu organiz.area comitatelor bănăţene, fapt în
virtutea căruia Branişte a fost invitat sl participe la conferinţa organi:zaţiei locale
Timiş a P.N.R., condusl de Aurel Cosma, fixatl pe data de 30 martie 1910. 57 De
altfel, Valeriu Branişte a fost ales la conferinţa naţională a P.N.R. din 1910 ca
membru în comitetul executiv al acesteia, el participând la şedinţa acestuia încă din
anul 1901, deci de la revenirea sa în Banat şi începerea editlrii "Drapelului". 58 In
vederea alegerilor din 1910, comitetul executiv al P.N.R. a început tratative cu
guvernul maghiar condus de către Khuen-Hedervary, pentru împăcarea naţionali
şi o colaborare în alegeri, tratative inspirate atât de Bucureşti, cât şi de :Viena. 59
Aceste tratative nu au dus la nici un rezultat nici pe planul proiectatei împăcări
româno-maghiare, nici pe plan electoral. In Banat, fruntaşii naţionali au tratat o
înţelegere electorală cu guvernul maghiar prin baronul Duka de Kadar, provenit
dintr-o familie macedo-română, stabilitl pe aceste meleaguri. 60 Pentru cei care nu
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cunoşteau activitatea naţionala româneasca a baronului Duka, aceasta înţelegere
a wnstituit o adevărata surpriz.l, deoarece el candida nu cu program naţional, ci
guvemamental.61 Baronul Duka era tnsă un susţinător al mişcării naţionale
româneşti, el subvenţionând chiar cu fonduri apariţia organului de presl naţional
din Lugoj, iar candidarea sa ca deputat guvernamental s-a făcut cu aprobarea lui
Valeriu Branişte care, la moanea lui Duka, scria că serviciile pe care acesta le-a
adus cauz.ei româneşti numai istoria zilelor ce vor urma le va putea elucida, când
se vor putea da publicitaţii actele şi documentele pentru care se impunea atunci
discreţie. 62 De altfel, în cercul electoral Sasca, unde baronul Duka a candidat,
wnform înţelegerii, panidul naţional nu a pus nici un wntra candidat, iar el a şi fost
ales deputat.
Românii din wmitatele bănăţene s-au pregătit intens în vederea luptei
electorale, alegând în cadrul unor wnferinţe electorale locale pe cei mai dârzi
fruntaşi şi mai buni militanţi naţionali pentru a candida în alegerile parlamentare.
Românii din cercul electoral al Vârşeţului (azi Jugoslavia), au ales ca şi candidat
pentru cercul Moraviţei pe fruntaşul român dr. Caius Brediceanu, fiul ~arelui
fruntaş român Coriolan Brediceanu. 64 Dar şi aici, ca şi în alte circumscripţii
electorate presiunea organelor administrative maghiare au fost foarte mare atât
asupra candidaţilor, ctt şi a alegătorilor români, aducându-se soldaţi care să-i
intimideze şi nepermiţând agenţilor electorali români sa facă propaganda în
localităţile cercului.65 în cadrul alegerilor din anul 1910, cele trei naţiuni oprimate
din Ungaria, română, sârbă şi slovacă, au realizat o woperare. Şi în Banat, aceasta
woperare a fost operanta, fruntaşul sârb Milan Hodsza luând legătura cu Valeriu
Branişte în acest sens. 66
·
Cu toate că românii au depus candidaturi în aproape toate cercurile
electorale din Banat, ei nu au reuşit să-şi impună candidaţii lor în nici unul din ele,
datorită presiunilor administraţiei comitatense maghiare. De altfel, nici în
Transilvania nu au putut fi aleşi ca deputaţi decât cinci fruntaşi naţionali români,
din care Stefan Cicio-Pop la Şiria în părţile arădene. In schimb, wntele Tisza, unul
din membrii marcanţi ai guvernului Maghiar, a fost impus ca deputat chiar în oraşul
Arad. 67 Se pare că politica guvernului maghiar a fost ca sa înfrângă cu o_rice mijloace
pe români în alegeri pentru ca aceştia sa accepte să trateze aşa numita împăcare
româno-maghiara, datorită atât de unii factori de la Bucureşti, cât şi de Viena şi

Budapesta.68
Modul în care au decurs aceste alegeri, componamentul guvernului
maghiar şi al organelor administrative a scandalizat opinia publică românească şi
pe cea europeana. Astfel, Iuliu Maniu îi scria lui Valeriu Branişte în 12 iulie 1910
dl savantul şi militantul englez Scotus Viator (R.W. Seton - Watson) 69 voia sa
tipărească o cane în opt limbi, tn care sa descrie ilegalităţile şi atrocităţile din
timpul alegerilor din Ungaria; pentru care cane avea nevoie într-un timp foarte
scunde date concrete. Maniu îl roagă pe Branişte sa şi trimită un material scurt şi
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documentat despre desflşurarea alegerii de la Bocşa, unde Branişte a candidat din
nou to anul 1910 şi si-i roage să procedeze tn acelaşi fel pe George Popovici, Stefan
Petrovici şi Caius Brediceanu, care fuseserl înfrânţi şi ei prin ilegalitate şi abuz la
alegerile din acel an." Ilegalităţile săvârşite cu ocazia alegerilor parlamentare erau
atât de evidente tndt ele constituiau un element demoralizator pentru opinia
publicii şi o dovadă de slăbiciune a guvernului şi administraţiei maghiare, care
numai cu forţa îşi puteau alege deputaţii. Acest adevăr n afirmă şi Valeriu Branişte
tntr-un anicol din •Drapelul" lugojan, intitulat• Alegeri libere•: •Libere?! Apoi, da,
această libertate are o nuanţă specială, de înţeles. &te, adicl un fel de libenate,
anume, libenatea celor de la putere de a cllca dispoziţiile clare ale legii. Daci
aceasta are să înţeleagă sub libenatea alegerilor, apoi sînt foane libere, libere de
tot, adicl oamenii stăpânirii sînt liberi de tot a ui.a de orice mijloc pentru a mînui
pe alegători. •71
Românii blnăţeni au dus o acţiune politici susţinută şi pe plan local,
comunal şi comitatens. Ei participau şi la alegerile comunale şi comitatense şi în
unele comitate, de exemplu în Caraş - Severin a clrui populaţie era în marea
majoritate formată din români au avut succese notabile. La fel , în oraşul Lugoj,
reşedinţa acestui comitat, în care, după expresia lui Branişte, singurul partid
închegat şi cu conducere unitară şi disciplină de pan id, era cel al românilor. Din cei ·
120 de reprezentanţi în consiliul comunal al Lugojului, 60 aleşi şi 60 numiţi, 54
aparţineau P.N.R.-ului, iar restul de 66 erau germani, maghiari şi evrei fără o
organiz.are de pan id, care de la caz la
se coaliz.au, după cum le cereau interesele
lor paninice. In această situaţie deci, panidul naţional ave;t rolul conducltor în
viaţa comunală a Lugojului. 72 Ca urmare a ponderii românilor în administraţia
acestui oraş în această perioadă a fost ales chiar un primarromân şi i s-a refui.at unei
societăţi de maghiarii.are ţinerea unei adunări generale în acest oraş de la conducerea
căruia mai ceruseşi o subvenţie. 73 Aceeaşi pondere o aveau românii şi în Congregaţia
comitatensă a Caraş - Severin ului. Aici conducltorul luptei naţionale româneşti a
fost avocatul Corioian Brediceanu, iar după decesul său, survenit în anul 1909,
ştafera a fost preluată de cltre avocatul George Dobrin, secondat îndeaproape şi
de Valeriu Branişte. 74
în congregaţia acestui comital românii au protestat deseori împotriva
politicii de maghiarii.are dusă de cltre guvernele maghiare împotriva diverselor
abuzuri ale administraţiei ca de exemplu cele din timpul alegerilor parlamentare. 75
Deci daci românii bănăţeni nu reuşeau să-şi expună cuvîntul în parlamentul din
Budapesta, compensau acest lucru cu o activitate intensă în consiliile comunale şi
în congregaţiile comitatense.
Mişcarea pentru unitate naţipnală în Banat s-a manifestat pregnant şi prin
apărarea îi promovarea învăţământului în limba română. Invăţământul românesc,
conform legislaţiei oprimatoare dualiste nu putea fi organii.at decât în sistem
confesional. Împotriva acestui învăţământ confesional s-a îndreptat cu precldere

caz
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oprimarea statului dualist încerdnd prin diverse metode sa impună limba maghiară
ca limbă obligatorie de predare pentru dt mai multe discipline din planul de
învă~mânt.

Prima încercare de acesţ fel împotriva învă~mântului în limba română în
1905, dnd a fost pusă în discuţie în parlamentul
maghiar legea şcolară, iniţiată de către ministrul ungar al cultelor şi instrucţiunii
publice, Alben Berzeviczy. Prin această lege se prevedea obligativitatea limbii
maghiare în predarea unor discipline în cadrul şcolilor confesionale româneşti ca
şi aprobarea de către cenzura maghiară a programelor de învăţământ, a manualelor
~ia bibliotecilor şcolare.76 Datorită opoziţiei naţionalităţilor nemaghiare, această
lege nu a fost votată de către parlamentul din Budapesta, dar s-a încercat aplicarea
ei prin abuz, prin ordonanţă ministerială dată de către ministrul cultelor şi
instrucţiunii, Lukacs. Aceste ordonanţe tindeau, după cum afirma Valeriu Branişte,
la suprimarea în mod direct a oricărui germene de cultură naţională a popoarelor
nemaghiare din Ungaria. 77
Pentru a da lovitura de graţie şcolilor româneşti a fost elaborată şi
prezentată parlamentului în anul 1907 legea elaborată de către contele Albert
Appony, noul ministru al cultelor şi instrucţiunii publice. Prin acest proiect se
prevedea ca mărirea în şcoli a numărului de ore de predare în limba maghiară şi
introducerea acestei limbi ca limbă de predare în şcolile nemaghiare. In acest scop
se prevedea ca şcolile confesionale să dispună de o dotare materială similară cu cea
a şcolilor de stat, care erau exclusiv maghiare, iar învăţătorii să fie plătiţi cu o sumă
echivalentă cu salariile învă~torilor din învăţământul de stat. Dacă localităţile
româneşti care nu dispuneau de fonduri prea mari şi nu erau ajutate de către stat
nu reuşeau sa îndeplinească cele două obhgaţii impuse de guvern, şcolile româneşti
care erau întreţinute de către comună deveneau şcoli de stat cu limbă de predare
.maghiară. Deci se atenta la principalul for de cultură românească din Banat şi
Transilvania, cel care cultivă darul cel mai de preţ al unui popor, limba strămoşească
prin care se transmitea înţelepciunea acumulată de-a lungul secolelor şi se păstra
fiinţa şi specificul naţional al poporului român.
Im potriva acestui proiect şi a atentării sale la fiinţa naţională a românilor
a protestat întregul popor român din Banat şi :rransilvania. Astfel, conducătorii
bisericii ortodoxe române au înaintat împotriva acestui proiect un memorand
guvernului maghiar, prezentat de către mitropolitul Ion Meţianu însoţit de episcopii
Nicolae Popeea al Caransebeş1;h1i şi Ioan I. Pap al Aradului. 78 Tot împotriva
proiectului lui Apponyau protestat şi deputaţii bănăţeni din parlamentul maghiar.
In acest sens s-a exprimat deputatul Aurel Novac în şedinţa dietei maghiare din 9
martie 1907 la discutarea proiectului acestei legi, afirmând că fiecare naţionalitat
are dreptul sa se instruiască până la nivel de academie în propria limbă şi cere ca
în comunele în care populaţia nemaghiară este în majoritate, limba maternă a
populaţiei respective să fie şi limba de predare în şcoală. 79
această perioadă a avut loc în anul

167
https://biblioteca-digitala.ro

Acelaşi deputat bănăţean, Aurel Novac, arăta tn şedinţa parlamentului
maghiar din 12 aprilie 1907 dl proiectul de lege al lui Appony face aproape
imposibilă instruirea în limba maternă în şcoală şi ca este evident ca scopul legii era
ca şcolile confesionale, deci cele nemaghiare, să dispari -încetul cu tncetul.80
Impotriva maghiariz.ării prin şcoală s-a exprimat şi deputatul bănăţean Coriolan
Brediceanuînşedinţaparlamentulu1dinBudapestadin17ianuarie1907,polemil.ând
cu baronul şovin Banffy care cerea maghiariz.area instrucţiei şcolare în totalitate.
•oar stratificarea (etatiz.area - n. n.) instrucţiei în înţelesul ca limba de propunere
să fie cea maghiară nu se poate face ... La români, şcoala e concrescută cu biserica,
în şcoala sa învaţă copilul român dotările bisericeşti. O abatere de la aceste
obiceuiri, de la aceste tradiţii poporul n-ar putea să o suporte. Fiecare popor are
dreptul să-şi foloseasca limba şi să-şi conserve naţionalitatea. Forţa aplicată
împotriva acestui adevăr fundamental a dat rezultate negative." 81
Tot împotriva proiectului acestei legi draconice au fost organizate întruniri
de protest în majoritatea localilăţilor româneşti <lin Banat. Cu tot protestul
împotriva românilor şi a celorlalte naţionalităţi nemaghiare, legea a fost votată de
catre parlamentul şovin de la Budapesta. Dar românii au continuat lupta împotriva
aplicarii ei. Aşa s-a întâmplat şi în comuna bănăţeană Ciudanoviţa în acelaşi an
1907, c.ând guvernul maghiar, conform politicii sale de deznaţionalizare prin
şcoală, a etatizat şcoala confesională româneasca din localitate. Românii de aici, ca
o reacţie la această politica de deznaţionalizare, au construit o nouă şcoală
confesională, dar autorităţile maghiare au pus pe noua şcoală româneasca emblema
şcolii de stat maghiare. Acest lucru a provocat o imediată împotrivire a sătenilor şi,
cu aprobarea întregii obşti, trei români au dat jos de pe şcoală emblema statului
maghiar şi au pus-o pe cea a şcolii confesionale r~mâneşti. Pentru această faptă
naţională ei au fost maltrataţi şi condamnaţi la închisoare. 82
Un protest vibrant împotriva deznaţionalizării prin şcoală a exprimat şi
marele scriitor Ioan Slavici în coloanele gazetei româneşti "Lupta", apărută la
Budapesta, într-un articol intitulat semnificativ •Niciodată", publicat în luna
martie 1907. "Niciodată românii nu se vor împăca cu gândul ca numele lor să fie
pocit în actele stării civile. Niciodată ei nu se vor împăca cu gândul ca numele
satului în care s-au născut şi au crescut şi-şi petrec viaţa să fie pocit în acte publice.
Niciodată ei nu se vor împăca cu gândul ca, copiii lor să fie tâmpiţi pierzându-şi
timpul ca să înveţe o limbă de care n-au nevo.ie şi pe care nu pot s-o înveţe.
Niciodată ei nu vor renunţa la dreptul de a-şi folosi în toate vieţii comune limba
lor."&J
Cu toate protestele românilor, legea Appony odată votată a început să fie
şi aplicată. Ca urmare a aplicării ei, numărul de şcoli româneşti şi ştiinţa de .carte
era într-o constantă scădere, iar analfabetismul în rândul populaţiei româneşti era
în creştere mai ales în localităţile rurale. Conform statisticilor oficiale, procentul
neştiutorilor de carte în rândul populaţiei româneşti de 60 %. Numărul şcolilor
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româQeşti a fost tn continui sdldere tn Banat şi Transilvania, dispar4nd un numlr
de 500 de şcoli tn numai doul decenii.14
Unadincauz.elesclderiinumlruluideşcolitnBanatafostlipsamijloacelor

materiale pentru tntreţinerea lor la standardele cerute de legea Appony. Autorillţile
administrative ale comitalelor care doreau desfiinţarea şcolilor confesionale
româneşti acordau ajutor tn schimbul unor anumite drepturi atat privitor la
instruirea profesorilor şi tnvlţltorilor, dt şi la introducerea limbii maghiare ca
limbi de predare tn a~te instituţii de tnvlţlmânt românesc. O altl cauzl era
persecuţia autorillţilor maghiare asupra tnvlţltorilor din şcolile româneşti, desele
procese care li se intentau pentru dl nu au determinat pe copiii români sl aibă
rezultate bune la studierea limbii maghiare. Unele aşa zise motive pentru care erau
persecutaţi tnvlţltorii români friz.au absurdul, motive care se vehiculau prin
ziarele şovine maghiare din Budapesta, unele apărând chiar tn comunicatele
guvernului maghiar. Un astfel de comunicat arăta dl unor învăţători şi profesori
români li s-au intentat procese pentru dl unii ar fi silit pe elevii români care ar vorbi
numai ungureşte sl facil lucrări scrise to limba română, alţi tnvlţlltori ar fi silit pe
copiii români sl înveţe religia tn limba română, alţii ar fi redactat catalogul
româneşte,iaralţiiarfipredatşitnlimbaromânldeşicopiiiştiaunumaiungureşte.87

Dar a~te procese, dupl cum observă Valeriu Branişte, nu erau inventate de presa
româneasdl pentru a face propagandl naţională, ci ele au existat în realitate. Mai
mult, inspectorii şcolari maghiar transformau munca lor în propagandă electorală
pentru candidaţii guvernamentali aşa cum s-a întâmplat la alegerile de la Oraviţa
din Comitalul Caraş - Severin, dnd inspectorul şcolar al respectivului district a
flcut propagandă proguvernamentală printre tnvlţltorii români subordonaţi lui.86
Unii inspectori şcolari ca românul renegat IosifSiegescu şicanau învlţltorii
care nu ştiau limba maghiară. Astfel, Siegescu, numit comisar ministerial tn
comisia de atestare a tnvllţltorilor care-şi desflşura activitatea la Institutul Pedagogic
din Arad, a insistat tn anul 1908 asupra cunoaşterii limbii maghiare de dltre
tnvlţltori. 87 Statul maghiar dorea tnsl ca limba română sl fie eliminali cu totul din
şcolile de profil mediu din Banat şi Transilvania. Aşa s-a tntamplat şi la Gimnaziul
Piarist din Timişoara, unde limba română a fost eliminatl to anul 1912 dintre
obiectele de studiu.88
Pentru a contracara ofensiva maghiară de deznaţionalizare prin şcoală,
românii bănăţeni au încercat sl-şi menţinl şcolile existente, ajutându-le pe plan
material. In a~t sens, Consistoriul Onodoxdin Arad a cerut ajutorul unor români
mai bine situaţi material. Unul dintre aceştia a fost şi Alexandru Mocioni, un
adevlrat Mecena al românilor din Banat şi Transilvania, dlruia i s-a cerut sprijinul
pentru întregirea salariilor învăţătorilor români din comuna C.lpâlnaş din comitalul
Caraş-Severin. 89 Un alt Mecena al românilor bănăţeni a fost avocatul timişorean
Emanoil Ungureanu. Acesta s-a înscris, de exemplu, ca membru fondator al
Gimnaziului Onodox Român din localitatea Brad, donând suma de 1.000 de
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coroane, o sumă consistentă pentru epoca respectivă, şi aceasta chiar în anul 1907,
anul legii şovinealuiAppony. 90 TotEmanoil Ungureanu a militat pentru înfiinţarea
unui internat român onodox la Timişoara, obţinând de la primăria oraşului un
spaţiu de construcţie. Acest internat era necesar pentru dl 1n Timişoara existau
doua gimnazii şi la şcolile reale superioare şi la şcolile comerciale studiau şi doua
sute de români din comitalele bănăţene Caraş-Severin, Timiş şi Torontal. Aceştia
trebuia să fie educaţi româneşte, deşi lnvlţau la şcoli cu limbă de predare străină.
în Timişoara existau şase internate neromâneşti , iar copiii românilor nu posedau
nici unul. Prin stradania comitetului de organizare a acestui internat, comitet
prezidat de către protopopul Traian Putici şi din care mai făceau pane Emanoit
Ungureanu, avocatul Pavel Rotariu, directorul de bandl Romul Cărăbaşu, Aurel
Cosma etc. s-a adunat în decurs de câţiva ani suma de 130.000 de coroane destinate
acestui scop. 91 In vederea realii.ării acestui internat s-a făcut apel şi la sprijinul
material al băncii româneşt,i din Banat, în care, după cum se afirma într-un apel al
comitetului de organi7.are şi-au depus capitalurile majoritatea românilor bănăţeni
şi care bănci, până în acel moment au contribuit prea puţin pentru necesităţile
şcolare şi culturale ale românilor. 92
Emanoil Ungureanu a fost şi iniţiatorul proiectului înfiinţării unui internat
al studenţilor universitari români din capitala Ungariei. Nu a fost însă de acord cu
decizia autorităţilor maghiare ca acest internat romanesc să fie pus sub tutela
ministerului cultelor şi instrucţiunii publice al Ungariei pentru că activitatea
acestuia ar deveni imposibilă prin amestecul comisarului guvernamen.tal care
putea oricând ameninţa c~ închiderea internatului în cazul desfăşurării unor
activităţi naţionale româneşti în cadrul lui. 93
Pentru ajutorarea şcolilor româneşti din Banat, românii băităţeni au
apelat şi la sprijinul material al românilor de peste munţi, mai ales la Liga Culturală
şi la secţiile acesteia din România. Ajutor material statului român a solicitat- şi
şcoala confesională din comuna Marcoveţiu (azi Jugoslavia - n, n.) din judeţul
Timiş. Comitetul şcolar al acestei instituţii solicita printr-o scrisoare din 5 aprilie
1912, ajutor de la generalul bănăţean de origine Ştefan Stoika, preşedinte al Secţiei
Urziceni a Ligii Culturale. In scrisoare se declară dl românii bănăţeni duceau o
luptă "pe moarte şi pe viaţă pentru existenţa noastră ca români adevlraţi" şi se
solicita generalului Stoika să lanseze o listă de subscripţie prin care să roage pe
fraţii de un sânge să ajute această şcoală după puterile lor. 94 Se observă deci şi de
aici că românii bănăţeni se aflau într-un contact permanent cu fraţii lor din
România, cărora le solicitau ajutor atunci când fiinţa lor naţională era periclitată.
Împotriva atentatului permanent la existenţa românilor şi a limbii lor, în
instituţiile de învăţământ bisericesc din Banat s-a sesizat şi conducerea statului
român. In audienţa pe care şeful legaţiei Austro-Ungariei, Schonbrunn a avut-o la
regele Carol al României în septembrie 1909, Carol a reluat şi insistat asupra
problemei tratamentului la care erau supuşi românii din Banat şi Transilvania prin
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noile măsuri luate de dltre Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Ungaria
împotriva lor şi a limbii române. 95
Un alt plan pe care mişcarea naţională a românilor bănăţeni s-a afirmat cu
intensitate a fost cel cultural. Cultura de masă, prin existenţa societăţilor de lectură,
a unor asociaţii şi reuniuni culturale a sute de coruri româneşti şi fanfare a oferit
posibilitatea românilor de aici de a-şi conserva naţionalitatea şi de a exprima
solidaritatea naţională cu fraţii lor din Român:la. In lipsa posibilităţii unei afirmări
pe plan politic, românii bănăţeni şi-au exprimat dorinţa de unitate naţională mai
ales prin intermediul culturii. De altfel, pe planul culturii de masă, Banatul a fost
cea mai bine reprezentată provincie româneasdl înainte de 1 decembrie 1918. Deci
fiind o "puternicii armă de luptă şi, totodată, cale de contact neîntrerupt între
români, cultura a reprezentat în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi în
primele decenii ale secolului al XX-iea, domeniul în care o neîntreruptă activitate
a pregătit evenimentele din 1918."96
Pentru a fi o armă politicii redutabilă, cultura trebuia sa pătrundă profund
în rândul maselor, mai ales al celor ţărăneşti, care formau imensa majoritate a
românilor bănăţeni. Pentru a realiza acest deziderat, fruntaşii naţionali din Banat
s-au preocupat în mod deosebit de culturalizarea poporului român. Astfel, în anul
1905, intelectualul bănăţean dr. Valeriu Branişte a editat o foaie pentru popor, o
gazetă populară intitulată chiar "Banatul". In editorialul gazetei, Branişte afirma dl
doreşte să lumineze poporul, să adudl lumina pentru el şi să-l determine sa ia parte
la viaţa culturală. "Lumina vreau să răspândesc! Lumina minţii şi dlldura inimii!
Gândul meu este dl acela care va citi această foaie sa se aleagă cu ceva bun! Dadl
părinţii noştri au grijit ca poporul nostru să înveţe carte, sa ştie sa scrie şi citi(,) este
dorinţa noastră sa grijim ca poporul nostru să aibă ce citi şi anume să aibă lucrări
bune şi folositoare a citi. 1197
Necesitatea dezvoltării şi protejării culturii naţionale la românii bănăţeni
era determinata şi de mediul neprielnic în care ea se dezvolta, adidl sub opresiunea
deznaţionalizatoare maghiara care, încercând să le răpeasdl românilor cultura,
încerca practic să le rllpeasdl fiinţa naţională. Pentru a contracara influenţa acestui
mediu nefast culturii româneşti, era necesara promovarea literaturii române,
cunoaşterea istoriei naţionale şi participarea la gândirea şi simţirea naţională,
după cum se exprima Valeriu Branişte în gazeta naţionalll"Drapelul" din Lugoj.
Trebuia ca setea de lectura a tineretului româneas sa fie potolita cu o lectura bună,
sănătoasă şi naţionala, "apta de a întări sufletul românesc cu gândire şi simţire
româneasdl. Şi nu putem destul insista asupra acestei chestiuni care este pentru noi
ca neam de-a dreptul o chestiune de existenţă. Erau vremi când se sublinia dl în
limba sa trăieşte naţiunea. Astăzi putem modifica această sentinţa în înţelesul: În
cultura sa proprie trăieşte naţiunea! 2.adamicvom vorbi în aparenţă limba română,
când ar:easta va purta timbrul mentalităţii unei culturi străine: Ca să rezistăm
tuturor tentaţiilor şi tuturor primejdiilor, trebuie să ne îngrădim, dezvoltăm şi
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tnllrim cultura tn limba proprie.•
Aceasta dezvoltare a culturii proprii naţionale era cu atat mai necesari
românilor de sub oprimarea ungari, cu cât oprimatorul lor, pentru a-i denaţionaliza,
nega dreptul românilor la o cultura proprie tn Ungaria. Acqtia afirmau ca românii
nu erau capabili de a se afirma tn Banat şi Transilvania ca purtatorii unei alte culturi
decât cea oficiala maghiara şi ca orice produc românii pe plan cultural ori se afiliazl
culturii dominante maghiare ori se ofileşte lipsitl de viaţi şi peste ea se finnl
cultura maghiară. Deci tn concepţia naţionalist-şovina maghiara, cultura romana
din teritoriile româneşti ocupate de elitre Ungaria nu se putea afirma decât tn
cadrul celei maghiare. Referindu-se la aceste afirmaţii neadevarate şi tendenţioase,
editorul "Drapelului" scria ca poporul român este un popor care are o culturi
proprie demult formali şi care nu intra în contradicţie cu cultura maghiara cu care
voia sa traiascll în condiţiile respectului şi încrederii reciproce. 99
În cadrul acestor contestlri culturale iniţiate de elitre şovinismul maghiar,
apariţia unor personalitllţi deosebite culturale, ştiinţifice sau tehnice la românii
oprimaţi primea mari dimensiuni. Zborurile efectuate în mod demonstrativ de
elitre inventatoruhomân Aurel Vlaicu au provocat adevllrate explozii de bucurie
şi de mândrie naţionala în rândul românilor din Banat şi Transilvania, mai ales al
intelectualitaţii oprimate naţional şi cultural. Poetul naţional Octavian Goga,
salutand realiz1lrile lui Aurel Vlaicu, fllcea urmatoarele reflecţii pe marginea
destinului cvultural, creator al poporului român. "Noi sîntem un neam trainic şi
avem în vine vlaga acumula li de veacuri ... ca n-avem poeţi şi n-avem scriitori. Dar
n-am avut hârtie şi n-am avut condei! Am trait întotdeauna într-o întunecime
tnspaimântatoare. Câte talente nu ni se paraginesc aşa îngradindu-şi genialitatea
tn simplitatea primitiva a artei ţl!rlneşti. Dacll am avea altl ocrotire, dacll nu s-ar
urma de elitre toate guvernele tnabuşirea sistematica şi criminala a poporului
nostru cu câte opere de arta n-ar fi mai bogata omenirea... Dar ce să facem astăzi,
când toate izbucnirile de talent ni le înclltuşeazll aceşti tâlhari ai evoluţiei
universale. • 100 Despreacelaşi inventator român, Aurel Vlaicu,seexprimaşi fruntaşul
banaţean Valeriu Branişte, în sensul ca prin Vlaicu poporul român îşi reclama cu
mândrie locul şi dreptul în rândul popoarelor care, prin cultura lor proprie, duc
înainte cultura lumii întregi. 101
Pentru activitatea, în principal pe teren economic şi, mai ales culturala, se
exprima şi fruntaşul bllnaţean Alexandru Mocioni, într-un interviu acordat în
toamna anului 1908 ziaristului Ion Rusu Abrudeanu de la gazeta •Adevarul" din
Bucureşti, spunând ca trebuie ridicat poporul român din Banat şi Transilvania pe
plan cultural, pentru a dezvolta şi întlri cpnştiinşa lui politica naţionala. 102 ln
·acelaşi sens, al ridicllrii conştiinţei politice naţionale prin cultura, recomanda şi
Valeriu Branişte ca şi cadou de sarbători pentru copiii românilor cllrţile lui
Emihescu, Caragiale, Alecsandri, Sadoveanu etc. Acestea trebuia sa elimine invazia
de străinism deznaţionalizator care se infiltra nu numai în şcolile româneşti, dar
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chiar şi tn familiile romaneşti, asaltate de tncerdlri de deznaţionalizare. 113
Dar pentru ca tn Banat cultura romani sl se dezvolte, a fost nevoie de
ajutoare financiare din panea unor fruntaşi ai romanilor ~e aici, pentru dl statul
maghiar nu sprijinea instituţiile culturale ro~aneşti ci; di,mpotrivl, le persecuta.
Dintre cei mai mari mecenaţi culturali din panea romanilor blnlţeni au fost
membrii familiei Mocioni şi avocatul timişorean Emanoil Ungureanu. Mocioneştii
au sprijinit financiar toate instituţiile culturale şi de tnvlţlmânt romanesc din
Banat şi Transilvania. Ei au ajutat prin aa>rdarea de burse formarea unor mari
oameni de"culturl şi ştiinţi din Banat ca: savantul dr. Victor Babeş, pictorul
Nicolae Popescu, avocaţii Pavel Rotariu şi C.Oriolan Brediceanu etc. 104 Familia
Mocioni a sprijinit financiar şi societatea pentru crearea unui fond de teatru
romanesc al dlrei preşedinte a fost Alexandru Mocioni. A sprijinit periodic şi
revista •Familia•, condusl de dltre Iosif Vulcan, dupl cum rezultl dintr-o scrisoare
trimi.sl de dltre acesta lui Alexandru Mocioni tn data de 18 noiembrie 1904. 105
Acelaşi Mocioni, care era cel mai mare proprietar roman din Banat, a donat suma
de 60.000 de coroane, o suml imensl pentru acea epocii, pentru construcţia
catedralei ortodoxe a Mitropoliei romaneşti din Sibiu. 106 Acelaşi lucru l-a făcut şi
avocatul Emanoil Ungureanu, care a făcut numeroase donaţii la diverse instituţii
culturaleromineşti,nunumaidinBanat,darşidinTransilvania.EmanoilUngureanu

a donat chiar cea mai mare pane a averii sale în anul 1912 pentru constituirea
funaţiei culturale romaneşti punAnd numele slu. Ea a depus tn contul respectivei
fundaţii culturale suma de 372.000 de coroane, donaţie pe care consistoriul
mitropolitan din Sibiu o apreciazl, aduc4ndu-i mulţumiri. 107 Aceste subvenţii erau
cuatatmainecesare,cuc4tstatulmaghiarnuajutacipersecutaculturaromaneasc1,
iar statului roman ti era interzis sl o fadl.
ln planul culturii religioase a romanilor blnlţeni, în aceastl perioadl s-au
făcut mari efonuri pentru întemeierea unei episcopii ortodoxe la Timişoara.
Aceasta ar fi fost un focar nu numai religios ci şi cultural pentru romanii de aici care
nu dispuneau dec4t. de episcopia de la Caransebeş, situatl tnsl într-un oraş de mai
mici dimensiuni dec4t Timişoara.108 ln vederea întemeierii acestei episcopii, s-a
ţinut tn data de 9 aprilie 1905 o conferinţl la Timişoara pentru crearea unui fond
blnesc. La ea au participat: Emanoil Ungureanu, Augustin Hamsea- (arhimandrit
la Hodoş- Bodrog), dr. Iosif Olariu -directorul Institutului Teologic din Caransebeş,
Aurel C.OSma, Romulus C.Arlbaşiu, preotul Tempea din Toracu Mare (azi Jugoslavia
- n:n.), preotul Vasile Craşovan din Babîşa etc. 109 Pentru întemeierea episcopiei
romaneşti a Timişoarei, Emanoil Ungureanu tl anunţi pe Alexandru Mocioni,
tntr-o scrisoare din 18 iunie 1905 dl va convoca o noul conferinţl a fruntaşilor
naţionali blnlţeni şi dl, pani la acea datl a fost adunatl prin subscripţie suma de·
51.350 de coroane. 110 De altfel, familia Mocioni a avut o mare influenţi în viaţa
bisericii ortodoxe romane din ·Banat şi Transilvania, membrii ei participAnd activ
tn calitate de deputaţi sinodali la activitatea acestuia. 111 Dar, cu toate eforturile
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românilor bănăţeni, Episcopia Ortodo:xl Românească a Timişoarei nu a putut fi
decât după unirea Banatului cu România.
În plan cultural, românii b,llnăţeni au activat şi tn cadrul Astrei. 1u Această
societate culturală ardeleană s-a extins şi tn Banat tn anul 1896, dnd a fost
organiz.at congresul ei anual la Lugoj. Aceste congrese generale anuale ale Astrei,
care se ţineau în fiecare an tn altă localitate din Transilvania şi Banat, erau
adevărate adunări naţionale româneşti, cu mii şi chiar zeci de mii de participanţi.
Adunarea generală a Astrei ţinută la Lugoj tn anul1896, pe lăngă faptul dl marca
şi unificarea românilor din Banat şi Transilvania a avut o mare importanţă şi în
sensul că ea reprezenta un protest faţa de serbările mileniului maghiar, care se ·
desfăşurau în acelaşi an. În Banat s-au mai ţinut încă trei adunări generale ale
Astrei, în 1~ la Băile Herculane, tn 1902 la Oraviţa şi tn 1904 la Timişoara. 113
Recunosdnd rolul Banatului în lupta culturală pentru existenţa naţiunii
române şi meritele imense şi pe plan cultural ale lui Alexandru Mocioni, adunarea
generală a Astrei din 21-22 septembrie 1901, desfăşurată la Sibiu, îl alege în funcţia
de preşedinte. 114 În această calitate şi-a rostit Mocioni profesiunea de credinţa la
adunarea generală a Astrei de la Oraviţa, din 16 septembrie 1902. "Cultura este cel
mai însemnat factor de putere al popoarelor între toate împrejurările. Sunt, însă,
timpuri şi împrejurări dnd chestiunea culturală poate să devină pentru pppor
chiar o chestiune de viaţa. Astfel, lupta pentru cultură nu este altceva decât lupta
pentru existenţă naţională." 115
·
Alături de Alexandru Mocioni, la conducerea Astrei s-a mai aflat în
această perioadă şi bănăţeanul Comei Diaconovici, redactorul gaz.etei "Rumanische
Rewue" (destinată străinătăţii, scrisă tn limbi de circulaţie internaţională) şi
redactor-coordonator al primei enciclopedii româneşti, apărută sub egida'Astrei în
anii de la sfârşitul secolului al XIX-iea. Bănăţeanul Cornel Diaconovici deţinea în
cadrul comitetului Astrei funcţia de prim secretar. 116 Alexandru Mocioni a fost
invitat să prezideze şi serbările Astrei de la Baia Mare. în invitaţia trimisă lui
Mocioni se spunea în termeni foarte măgulitori pentru acesta că su~ul serbărilor
asociaţi unii depinde şi de prezenţa lui la ele, prezenţa dorită de către toţi românii. 117
Se confirmă astfel afirmaţia din epocă că participarea lui Alexandru Mocioni la
adunările naţionale şi la serbările populare româneşti era o adevărată sărbătoare.
Mocioni nu va putea participa însă la adunarea Astrei de la Baia Mare. În scrisoarea
către vicepreşedintele asociaţiei el îşi exprima neparticiparea prin înrăutăţirea
sănătăţii, fapt care tl împiedică să prezideze adunarea generală, dar ureazJl ca
•steagul culturii naţion~le să fâlfâie victorios şi la marginile României. "118 Este
semnificativ faptul că tn a;,ncepţia sa marginile României, ale ţarii româneşti, erau
situate la limita de nord a românismului.
Astra era organil.ată tn despărţlminte (secţii) care fşi desfăşurau activitatea
sub conducerea unui comitet central. Unul dintre cele mai active despărţăminteale
asociaţiei a fost cel din Lugoj, adevărat centru cultural al românilor bănăţeru.
înştiinţată
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Secretar al despărţamântului lugojan a fost Valeriu Branişte care a depus aici o
intensă activitate atât pe plan cultural cât şi economic şi moral. Despărtământul din
Lugoj a editat printre altele şi poeziile tn grai bănăţean ale lui Victor Vlad
Delamarina, mort de timpuriu ca ofiţer tn marina română, într-un tiraj de 3.000 de
exemplare, tiraj considerabil pentru acele timpuri. A mai editat şi lucrări de-ale
bănăţeanului Atanasie Marian Marienescu, mer,ibru al Academiei Române, lucrări
şi sfaturi practice pentru popor etc. Acestdespărţământal Astrei a fost cel mai activ
dintre toate secţiile Asociaţiunii din perioada respectivă. 119
O activitate susţinută în cadrul Astrei a avut şi Emanoil Ungureanu.
Acesta a insistat pentru c;ultivarea în cadrul Asociaţi unii a unor deprinderi practice
şi ~nomice ale poporului român. La adunarea generală a Astrei desfăşurata în
anul 1904 la Timişoara, Emanoil Ungureanu afirma necesitatea ca programul
cultural al Astrei să meargă în acelaşi ritm cu cel economic, pentru că, după cum se
exprima avocatul timişorean, "în zadar se va cânta "Deşteaptă-te, Române", dacă
alte neamuri vor cumpăra pământurile şi holdele româneşti." 120
Adunările generale ale Astrei în orice localitate din Banat şi Transilvania
s-ar fi desfăşurat erau manifestaţii de solidaritate naţională românească. O astfel
de manifestaţie a avut loc şi la Blaj, 'în perioada 28 - 30 august 1918, marcând
semicentenarul asociaţiei, solidaritate remarcată şi într-o scrisoare a lui Eugen
Brote către arădeanul Ioan Slavici, din 1 septembrie 1911. 121 Referindu-se la rolul
său în aceste serbări ale asociaţiei, Valeriu Branişte scria că ele sunt numai prilejul
bine venit pentru ca poporul român să se manifeste ca un important factor cultural
în Ungaria, ci ele demonstreaz.l mai elocvent decât orice act politic că românii sunt
autohtoni, că ei au o individualitate etnică distinctă, că au o viaţă culturală proprie
şi că ei au încetat demult să fie material brut din care să se hrăneasdl vieţi naţionale
străineşicătoateenergiileromâneştiseconcentrautotmaiintenspentruconstituirea

tipului cultural naţional român din Ungaria. "De aici - scria Branişte - firă
exagerare putem zice că astăzi dreptul la existenţă proprie naţională a popoarelor
se afirmă neîndoios numai prin valoarea culturală a poporului... De aici rezultă că
toaste luptele naţionale sunt în ultimă analiză lupte pentru afirmarea culturii
proprii naţionale." 122
Activitatea culturală însă a avut un adevărat caracter de masă în BanaL
Românii de aici au iniţiat aproape în fiecare sat şi în fiecare comună pe lângă şcoală
sau biserică şi câte unul sau mai multe coruri. Acesta a fost un fenomen cultural
deosebit de original şi specific bănăţean, 123 Aceste coruri erau conduse de către
învăţători, dar mai ales de către ţărani autodidacţi, deveniţi dirijori, unii dintre ei
urmând cursul de dirijat cu învăţătorii satelor. Printre iniţiatorii pregătirii ţăranilor
dirijori s-au numărat şi Trifu Sepeţan, Lucian Jite.an şi Sever Sepeţan din Cbizătău,
care pregăteau pe unii corişti să devină instructori dirijori tn satele învecinate. tu
Aceşti instructori ţărani şi-au început activitatea la sfârşitul secolului al XIX-iea,
reuşind să înfiinţeze în optzeci şi trei de localităţi coruri săteşti instruite de ei. Cel
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mai activ dintre ,.;ia fost'lon Drlghici, care tn decursul activitlţii sale culturale a
optspr ~zece coruri tn localitlţile: Toracu Mare (azi Jugoslavia - n.n.),
Mehala, Sat Chinez etc. 125 Activitatea· corali tn Banat primeşte noi dimensiuni

tnfiinţat

dupivenirealasfârşitulsecoluluialXIX-lealaLugojacompo~toruluişidirijorului

Ion Vidu, supranumit •dirijorul Banatului•. S-a ajuns astfel ca tn anul 1906, dnd
a avut loc celebra excursie la Bucureşti a corurilor bănăţene, tn Banat să fiinţeze
şaptezeci şi şase de coruri, dintre care treizeci şi trei tn comitalul Timiş, douăzeci
şi şapte tn Caraş-Severin, paisprezece tn Toron tal (azi Jugoslavia - n.n.) şi doul tn
plrţile bănăţene ale actualului judeţ Arad. 1216
Dintre corurile cele mai reprezentative au fost: cel din Lugoj, fondat tndl
din anul 1910, Chizătau, Coş tei, Uzdin (azi Jugoslavia - n. n.) etc. 127 în unele
locali taţi bănăţene existau chiar societaţi corale româneşti ca de exemplu: cea din
comuna Sasca Montană condusă de dltre fnvlţatorul Nicolae Mircea. Tot aici
desfllşuraoactivitatesusţinutaprofesorulDamianlzverniceanudevenituncunoscut

scriitor local dupl unire şi •măieştU- Traian Brltescu şi Constantin Popescu. 128
Corurile bănăţene fosă nu-şi restrângeau activitatea numai la teritoriul
Banatului istoric şi nu îşi desfllşurau activitatea izolat, ci tn concordanţa cu
spiritualitatea tuturor românilor. Astfel, corurile şi societaţile corale, pe lângă
concursurile locale pe care le organizau, aveau şi susţinute legături cu societaţi
corale din România, organizând vizite reciproce cu asociaţiile culturale din ţari. In
acest sens, tn anul 1905, vizitează Lugojul şi concertează aici membrii Societaţii
Culturale Carmen din Bucureşti, cimentând legăturile cu membrii Reuniunii de
Cântari şi Muzicii de aici şi cu românii lugojeni. Cu acest prilej, Valeriu Branişte
scria: •Frontiere politice, velei taţi lot de domeniul politic ne despart, dar tn munca
paşnică a dezvoltării culturale tn spirit genuin naţional suntem una. •129
Acţiunea de cea mai mare amploare desflşurata de corurile bănăţene în
România a fost participarea a noul coruri: Lugoj, Reşiţa, Oraviţa, Bocşa, Bozovici,
Coş tei, Chizltau, Ticvaniu Mare şi Ciacova ( azi Grădinari - n. n.) la marea expoziţie
de la Bucureşti din anul 1906, organizata cu prilejul aniversării a 1800 de ani de la
cucerirea Daciei de către Traian şi a patruzeci de ani de domnie a regelui Carol.
Aceasta excursie a fost pregătita şi tnfllptuita şi cu ajutorul fruntaşului bănăţean
Alexandru Mocioni care, uzând de relaţiile sale tn capitala Ungariei, a intervenit
pe lângă guvernul din Budapesta pentru a se permite corurilor româneşti din Banat
şi Transilvania să se deplaseze la Bucureşti. 130 Din Banat au plecat atunci o mie
două sute de corişti, iar la Băile Herculane li s-au alăturat şi învăţătorii de la şcolile
confesionale din dieceza Caransebeşului. 131 Un grup masiv de participanţi era al
tnvlţatorilor din nordul Banatului şi al altor intelectuali, grup condus de dltre
Traian Putici, protopopul de Timişoara. 132
.
Participarea lugojenilor la jubileul de la Bucureşti din anul 1906 a fost
organizată de către George Dobrin, preşedintele Reuniunii de Cântări şi Muzică
din oraşul respectiv, de dr. Cornel Jurcă - secretarul acestei asociaţii şi de către
176
https://biblioteca-digitala.ro

Valeriu Branişte care, tn timpul deplasării spre Bucureşti, a avut şi misiunea de a
vorbi populaţiei adunatl tn localitlţile unde au poposit corurile româneşti pe
parcursul deplaslrii. w Pe tot itinerariul parcurs pani tn capitala României,
coriştilor bănăţeni li s-au flcut tn toate glri.le mai mari primiri sărbătoreşti. Astfel,
la Craiova au fost tntampinaţi de doulz.eci de mii de oameni, au avut loc manifestlri
de tnfrlţire la Piteşti, iar tn Gara Bucureşti au fost întampinaţi cu fanfare militare, ·
coruri şi discursuri ale unor personalităţi culturale din România. Corurile reunite
formate din peste două mii de corişti din România, Banat şi Transilvania au cântat
Iii Bucureşti la Arenele Romane, la Sinaia, iar la Ploieşti i-au întâmpinat la gară
peste douăzeci de mii de persoane. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Constanţa,
unde, la adunarea desflşurată tn cinstea lor, a vorbit profesorul Bănescu, care era
şi primarul oraşului şi i-a răspuns bănăţeanul Avram Corcea din Coştei (azi
Jugoslavia- n. n. ). Peste iot excursioniştii bănăţeni au fost bine prir.,i\i şi întâmpinaţi
de personalităţi ale culturii din Rom4nia. La banchetul dat de primăria Bucureştiului
tn cinstea tnvlţltorilor bănăţeni au vorbit istoricul Grigore Tocilescu şi dr. Istrati,
comisarul expoziţiei jubiliare, iar din partea oaspeţilor au răspuns învăţătorii
bănăţeni Iuliu Vuia şi Gheorghe Joandrea, precum şi profesorul arădean Sever
Secula. 134 La concursul corurilor româneşti atât din România cât şi din Banat şi
Transilvania organiz.at cu ocazia acestei expoziţii jubiliare, corul ţărănesc din
comuna bănăţeană Coştei a ocupat primul loc. 135 De altfel, în fostul comital
bănăţean Torontal, activitatea corali şi muzicali a fost bine reprezentată în toată
această perioadă. 136
LeglturilesocietăţilorculturaledinBanatcucelepinRomaniaaucontinuat

tn toată perioada pană la izbucnirea primului război mondial. Una dintre cele mai
active societăţi culturale a fost Reuniunea de Cântări şi Muzici din Lugoj, condusă
o buni parte a acestei perioade de polivalentul om de cultură Valeriu Branişte.
Această reuniune a tntreţinut legături culturale cu România, dar şi cu românii din
celelalte provincii romaneşti aflate sub stăpânire străină, la Lugoj venind şi
concertând Dumitru Popovici-Beireutb, Gheorghe Dima, cântăreţi ai Societăţii
•noma• din Turnu Severin, ai Societăţii •Armonia• din Craiova şi ai Societăţii
•Carmen• din Bucureşti. 137
Permanentele legături culturale între Banat şi România au continuat
pani tn preajma războiului, existând aceeaşi unitate şi simţire românească. Într-o
scrisoare a lui Alexandru Blrbulescu, unul din animatorii mişcării culturale din
oraşul Craiova, dltre Ion Vidu, din 14 mai 1913, se exprimau plăcute amintiri
despre clipele frumoase petrecute în Banat cu ocazia vizitei făcute aici de către
membrii Societlţil Culturale•Armonia• din Craiova. Corespondentul craiovean al
lui Ion Vidu îşi exprima speranţa tntr-un viitor mai bun pentru toţi românii. •E
trista doina noastră acum, dar sperăm dl Dumnezeu ne va ajuta să cântăm şi doina
de bucurie şi cântece de biruinţl într-un viitor apropiat.8 138 În acelaşi sens se va
exprima şi compozitorul D.G. Kiriac, conducătorul Societăţii Corale •earmen•,
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într-o scrisoare dltre acelaşi Ion Vidu, arlt4nd dl turneele corale ale societlţii pe
care o conducea au început în Banat focii din anul 1905, cu bănăţenii ei lucrând cel
mai mult pe plan cultural, cu ei s-au înţeles cel mai bine şi au fost prietenii cei mai
·
buni." 139
Un rol important în menţinerea fiinţei naţionale a românilor bănăţeni şi
a limbii române l-au avut şi reuniunile şi asociaţiile învăţătorilor. Aceste reuniuni
şi asociaţii prin conferinţele şi adunările lor generale au pus problema rididlrii
conştiinţei naţionale a românilor prin culturi şi prin şcoală, a formării unor viitori
cetăţeni ai statului românesc. La aceste conferinţe, se ţineau cu regularitate, pe
lângă alte tipuri de prelegeri, şi prelegeri de istorie a românilor, obiect iubit de dltre .
populaţia de aici. Unul din desplrţămintele învăţătoreşti cele mai active care ţinea
astfel de conferinţe şi prelegeri era cel al Lugoj ului, oraş cu veche tradiţie culturali
româneasdl. La aceste conferinţe ale desplrţământului lugojan au participat
personalitlţi ale vieţii culturale bănăţene în frunte cu protopopul Gheorghe
Popovici, condudltorul de drept al desplrţământului, istoric al românilor şi
membru al Academiei Române. Şi prin astfel de prelegeri îşi mai desfăşurau
activitatea şi alte personalitlţi bănăţene ca: Valeriu Branişte, Ion Vidu, Avram
lmbroane, Traian Gaspar, Constantin Iuga, Gheorghe Joandrea etc. 140
Gheorghe Joandrea a avut o susţinutl activitate naţionali mai ales pe
terenul popularizării cunoştinţelor de istorie a românilor, ţinând prelegeri mai ales
despre istorici români ca: Gheorghe Şincai, Petru· Maior, Nicolae Tincu Velea,
Nicolae Bălescu,exemplificându-i ,şialteconferinţecucitatedinaceştia. Membrii
reuniunii învăţătoreşti i-au recomandat lui Gheorghe Joandrea sl adânceasdl
această temă într-o viitoare istorie a românilor. 141 Prelegeri despre istoria românilor
şi despre limba români au fost frecvent susţinute la conferinţele r~uniunii
învăţătorilor lugojeni până în perioada imediat anterioară declanşării războiului.
Astfel, la conferinţa din 20 manie 1914, învăţătorul Alexandru Novac a ţinut o
prelegere intitulatl "Luptele lui Pavel Chinezu cu turcii", iar învăţătorul Gheorghe
Onaie - prelegerea "Limba materni şi şcoala poporali". 142
·
Darluptapentrupăstrareaşiimpunerealimbiiromânes-adatcuautorităţile

maghiare nu numai pe teren şcolar ci şi administrativ, judedltoresc şi militar. E.a
trebuia sll devină, în concepţia românilor bănăţeni, şi limba congregaţiilor
comitatense şi a consiliilor comunale acolo unde românii erau majoritari. 1'° Io
acest scop a avut loc prezentarea deputatului bănăţean Coriolan Brediceanu to
şedinţa parlamentului de la Budapesta, din 7 manie 1908. Io interpelarea sa,
Brediceanu a arătat faptul dl, deşi legea dădea dreptul reprezentanţelor comunale
sl-şi aleagă limba protocolari, adidl oficiali, şi limba afacerilor interne, forurile
administrative mai înalte nu au permis acest lucru. Cu toate acestea, mai multe
comunedincomitatulTimişauluathotlrârealalimbaloroficiallslfiecearomânll

sau cea germani, după caz. Acesta a fost şi cazul hotărârilor reprezentanţelor
comunale din localităţile bănăţene Şag şi Murani, prin care s-a stabilit ca limba
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germană,

respectiv limba română să fie limba administraţiei comunale, dar
comitalului Timiş s-a opus. 144
Activitatea culturală a românilor bănăţeni nu s-a desfllşurat numai ln
Banat, ci şi în "Ţarăw, adică în România. Încă din primele decenii ale secolului al
XIX-iea au trecut din Banat în principatele române şi apoi în România multe
personalităţi culturale, ştiinţifice şi militare din rândurile românilor bănăţeni.
Printre acestea se numără: istoricul Vasile Ma raiu, membru al Academiei Române,
fraţii Ştefan şi Dimitrie Stoika, primul scriitor şi colonel în armata română, primar
al Bucureştiului după unirea principatelor, iar al doilea profesor universitar la
Iaşi' 45 , căpitanul Moise Groza, unul din eroii războiului de independenţă, scriitorii
Ion Popovici Bănăţeanul, Iulian Grozescu, Victor Vlad Delamarina etc. Şi în
primele două decenii ale secolului al XX-iea a continuat această trecere a unor
personalităţi bănăţene în România. Acum s-au stabilit în "Ţarăwistoricul dr. Ion
Sârbu, autorul monumentalei monografii despre domnitorul Mihai Viteazul,
ziaristul şi omul de cultură Aurel C. Popovici care, la Bucureşti, scrie şi publică în
anul 1908 cartea sa wstatele Unite ale Austriei Mariw 146, ziaristul şi economistul
Corneliu Diaconovici, savantul Victor Babeş, fiul cunoscutului militant naţional
Vicenţiu Babeş etc. 147 1..a rândul ei, România a ajutat în permanenţă lupta naţională
şi activitatea culturală din Banat, atât prin Academia Română, cât şi prin Liga
Culturală. Academia Română, continuându-şi tradiţia de a fi academia tuturor
românilor din toate ţinuturile româneşti a ales în anul 1909 ca membru corespondent pe protopopul lugojan George Popovici, istoric al românilor bănăţeni, în
locul devenit vacant prin decesul bănăţeanului Vicenţiu Babeş. 148 Tot atunci i s-a
propus şi lui Alexandru Mocioni s! devină membru al Academiei, dar acesta fiind
grav bolnav nu a acceptat, cerând să fie ales cineva mai tânăr şi cu putere de muncă
mai mare. 149 De altfel, prin actul constitutiv al Societăţii Academice Române, două
congregaţia

locuridemembrieraurezervatepersonalităţilorculturaleşiştiinţificedinBanat.150

Liga Culturală ajuta la rândul ei prin subvenţii băneşti institiţiile şcolare şi
culturale bănăţene. Deşi activitatea ei s-a extins îndeosebi în Transilvania, Liga a
fost prezentă şi în Banat, ajutând multe iniţiatve culturale româneşti. De exemplu,
au fost ajutate financiar şcolile bănăţene din localităţile Vinga şi Marcoveţiu. Tot
Ligii i s-a adresat şi învăţătorul George Bocu din Şiştarovăţ pentru a înfiinţa o
bibliotecă populară în respectiva localitate. m
Din cauza intensificării oprimării naţionale, turneele trupelor teat~ate din
România în Banat nu s-au mai aprobat. In consecinţă, bănăţenii s-au concentrat
asupra teatrelor locale, organizate în reuniuni dramatice formate din amatori.
Acestea au prezentat în faţa publicului bănăţean piese de teatru care reînviau
virtuţile străbune, au adâncit dorinţa de unire a românilor de pe ambele versante
ale Carpaţilor. Au fost jucate piese de scriitori români de pe ambele versante ale
munţilor, de către wdiletanţiiw reuniunilor teatrale din: Timişoara, Oraviţa, Lugoj,
Caransebeş etc. În Banat au fost reprezentate pe scenă piese de Vasile Alecsandri,
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L L c.aragiale, Matei Millo, Zaharia Barsan etc.152 Aceste reprezentaţii teatrale
erau date de cltre trupe de amatori autohtone tn toate localitlţile Banatului, fiind
precedate de conferinţe pe teme culturale, ţinute de personalili ţi ale vieţii culturale
blnlţene.JJ 3 Ele erau combinate şi cu re.citiri de poezii patri~tice româneşti şi cu
interpretlri de cântece naţionale. Adeseori, aceleaşi persoane erau şi membri ai
corurilor locale şi ai trupelor teatrale. Ceea ce a caracteriz.at, de altfel, mişcarea
teatrali româneascl a fost fenomenul dl ea s-a dezvoltat tndeosebi lmpreunl şi tn
cadrul mişdlrii corale. 154
În lupta pentru unitatea naţionali dusl de dltre românii blnlţeni, presa
româneascl din Banat continua sl aibl un rol de cea mai mare importanţi. În Banat
apărea un singur ziar politic românesc, •Drapelur, editat din anul 1901 la Lugoj,
devenit apoi organ de presl al P.N.R., care şi-a continuat apariţia cu toate
greutlţile şi pe timpul rlzboiului mondial. În jurul •Drapelului• lugojan editat de
dltre Valeriu Branişte s-au concentrat fruntaşii naţionali şi culturali bănăţeni ca
Alexandru Mocioni, Coriolan Brediceanu, protopopul George Popovici, scriitorul
Mihail Gaşpar, avocaţii Ştefan Petrovici, Caius Brediceanu şi George Dobrin,
profesorul Dimitrie Ciolaca, scriitorul Cassian R. Munteanu, trecut apoi tn
România, Gheorghe Noaghea, Titu Haţeg etc. La apatjţia acestui ziar românesc,
redactorul editor şi apoi proprietarul slu, Valeriu Branişte, a fost ajutat şi de
românii din vechiul regat, de personalitlţi ale vieţii politice şi culturale şi, mai
puţin, de cltre Liga Culturali care avea tn aceastl perioadl propriile probleme
interne. •Drapelur a primit subvenţii periodicedin România prin V. G. Morţun de
la Ministerul Lucrlrilor publice şi de la Banca Naţionali a Rom4niei, iar prin
bănăţeanul A C. Popovici, trecut tn Rom4nia, de la Ministerul de Rlzboi. Ziarul
a mai fost subvenţionat periodic şi de dltre Comitetul Naţional al P.N.R. prin
Teodor Mihali, dar cu sume mici, comitetul nedispun4nd de prea multe mijloace
fi.nanciare. 155 Dar aceste ajutoare, tmpreunl cu sumele provenite din abonamente,
au fost insuficiente pentru susţinerea materiali a •Drapelulur. în _consecinţ.l,
administratoriisliau recurs frecvent lasolicitareadeajutoaredin panea rom4nilor
bănăţeni. Şi în aceastl problemă, ca de altfel tn multe altele, mişcarea naţionali
româneasdl a primit cel mai important sprijin material de la militantul naţional
Alexandru Mocioni, care a subvenţionat în permanenţi p4nl la dispariţia sa acest
organ de presl naţional. Astfel, avocatul lugojan Titu Haţeg li anunţa pe Mocioni
într-o scrisoare din 12 ianuarie 1908 ci •Drapelur a încheiat anul precedent cu un
deficit de 4.000 de coroane, o sumă importantl pentru acea epoca.şi ci, firi un
ajutor din panea lui Mocioni de minimum 1.000 de coroane, ziarul nu va mai putea
rezista. Din aceeaşi scrisoare rezultl dl în anul anterior, 1906, Alexandru Mocioni
contribuise cu suma de 2.000 de coroane pentru susţinerea •prapelului•, tn timp ce
de la ceilalţi donatori de-abia se adunase suma de 500de coroane. Titu Haţeg li mai
scrie lui Mocioni dl Branişte; ca editor, este lmpotriva execuţiei financiare şi tl
roagă sl nu întârzie sl trimitl banii necesari tn ajutor. 156
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lmpotriva ziarului românesc din Banat tnsl autoritlţile maghiare locale şi
centrale au dezlănţuit un şir tntreg de persecuţii. Astfel, deşi redactorul şi apoi
proprietarul slu, Valeriu Bnaoişte, vechi gazetar şi luptAtor naţional, a impus
•orapeluiui• un limbaj mai moderat de exemplu faţă de perioada •oreptlţii•
timişorene, totuşi ziarul nu a fost scutit de procese de presă. Acest ton, mai
moderat, a fost impus at4tde necesitatea rezistenţei ziarului tn faţa ofensivei şovine
a_ autoritlţilor maghiar;e, c:At şi de unele probleme interne din sânul P.N.R. Deşi nu
foloseau un limbaj prea incisiv, au fost condamnaţi tn procese de presă pentru
articole scrise în organul de presă blnlţean printre alţii Coriolan Brediceanu,
Mihail Gaşpar, Comei Jurdl şi Ştefan Petrovici. 157 Ştefan Petrovici, cu toate dl era
deputat tn parlamentul maghiar, a fost condamnat la şase luni închisoare ridic4ndui-se imunitatea parlamentari şi executând osentinţA nedreaptA tn temniţa maghiari
de la Szegedin. ue
Pentru ajutorarea ziariştilor români care erau obiectul permanent al
persecuţiilor maghiare şi care duceau o existenţi nesiguri pe plan material,
trebuind sl plAteasdl tn procesele de presă care le erau intentate, mari amenzi şi
cheltuieli de judecata mari, a tncercat militantul bAnAţean Emanoil Ungureanu în
douA rânduri sl instituie un fond deajutorare şi de pensii pentru ziarişti români.
Guvernul maghiar nu a fost tnsl de acord cu întemeierea unui institut de pensii
pentru gazetarii rom4ni, nici pe baze naţionale şi nici pe baze confesionale. Acesta
era cu atât mai necesar cu c:At gazetarii români din Banat şi Transilvania aveau
dublul rol de a fi nu numai comentatori politici dar şi conducAtori ai poporului
lor. 159
Politica de deznaţionalizare dusl de dltre guvernele maghiare împotriva
românilor bAnAţeni s-a desflşurat prin coloni7Ari. Aceasta se întâmpla mai ales tn
Banat, unde blocul etnic românesc era compact, iar ponderea maghiarilor era
foane redusl. Pentru a sparge acest bloc etnic românesc. ideea colonizlrii a fost
pusl 1n serviciul maghiarizArii şi ca atare tndl tn aJtul 1894 parlamentul maghiar a
votat o lege tntr-un timp record, prin care s-a dispus colonizarea moşiilor statului
din Banat şi, mai ales, din comitatul Caraş-Severin. Prin aceastA lege se urmărea pe
lângă fisurarea masei compacte a românilor şi diminuarea puterii lor economice şi
naţionale. 1 .., Colonizlrile s-au făcut pe locurile erariale, adidl pe moşii ale statului
care au fost folosite de secole decltre români ca locuri d~ păşunat pentru vite. Deci,
deşi nu existau locuri pentru colonizare, adidl teritorii caresA nu afecteze populaţia
autohtoni - pe români, totuşi guvernele de la Budapesta au continuat colonizările
tn scopul maghiarizArii românilor. Aceste colonizări au determinat pe numeroşi
români bănăţeni, datoritA pauperizArii lor, sA emigreze în Statele Unite ale
Americii sau sl treadl în România. ln România au emigrat nu numai românii
bAnAţeni şi transilv_aneni, ci şi secuii ·care au trecut masiv Carpaţii. Încercarea de
a coloniza secui în Banat nu a dat rezultate, 'deşi ea a fost flc~tA de cAtre guvernele
maghiare pentru dl nu a existat pământ suficient şi pentru cA aceastA încercare a
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provocat mari tulburări economice şi naţionale aici. 161
Împotriva politicii guvernelor de la Budapesta de a coloriha elemente
străine în Banat s-au promunţat şi deputaţii români tn parlamentul maghiar.
Astfel, în şedinţa din 11 iulie 1906 a Dietei maghiare, deputatul Coriolan Brediceanu
semnala faptul dl prin coloniz.Arile fAcute tn comitalul C.araş - Severin românii
băştinaşi au sArAcit, împutinându-se populaţia cu 20 - 30 %, aceasta emigrând,
vitele au sdlzut numeric şi cA înşişi coloneştii maghiari de acolo compătimeau pe
români dl nu li s-a dat pământul parcelat prin diviz.arca moşiilor statului. 162
Acelaşi Brediceanu a luat cuvântul în Parlamentul de la Budapesta în
şedinţa din 6 iulie 1907, la discuţia asupra petiţiei mai multor comitate de a se lua
mAsuri pentru împiedecarea emigrărilor. El a arAtat cA motivele emigrării sunt
cauzate de politica greşită de colonizare prin care moşii întinse ale statului, pe care
le folosea mai înainte populaţia băştinaşi, parcelate şi atribuite coloniştilorstrAini,
iar populaţia din respectivele locali tA ţi a rAmas firi pAmân t şi a trebuit sA emigrere.
El sublinia dl în comita tul C.araş-Severin ţăranii de-abia mai posedau a zecea pane
din vitele pe care le-au avut înainte şi dl nemaifiind păşune pentru vite, nu există
posibilitatea de a munci pentru mai multe familii. Brediceanu releva faptul cA vina
pentru emigrări nu trebuie atribuită emigranţilor, ci celor care nu le hotărau
posibilitatea de a munci, adidl diverselor guverne maghiare. 16.1
Aceste colonizări în Banat s~au fAcut numai cu elemente străine, nu şi cu
români din alte zone cu o populaţie mai densă. Dţ altfel, dupA cum arAta acelaşi
Coriolan Brediceanu în şedinţa parlamentului maghiar din 6 iulie 1908, românii nu
erau reprezentaţi nici în comisiile de colonizare, aceasta întâmplându-se şi tn
comitatul C.araş- Severin unde ei formau peste 80 % din populaţie. 164 Datorită însă
opoziţiei românilor bAnAţeni, a rolului lor în congregaţiile comitatense şi ootnportlrii
politice necorespunzătoare a coloniştilor, aceştia neacceptând să-şi dea voturile
guvernelor maghiare ci opoziţiei, colonizările au fost suspendate. Acest lucru ·s-a
petrecut şi în comitatul C.araş - Severin, unde congregaţia comitatensă în care un
loc important îl aveau românii s-a pronunţat împotriva comtinuArii coloniz.Arilo~. 16S
Românii bAnAţeni, avfnd în general suficientă putereeconomicA,cumpArau,
fiind ajutaţi şi de dltre instituţiile bancare, terenuri din marile moşii maghiare care
erau scoase la vânzare. A existat o adevlrată ofensivi româneascA în acest sens,
fenomen combinat cu tendinţa de conservare a proprietăţii româneşti, chiar şi a
celei mici, ceea ce explidl numărul relativ redus al muncitorilor agricoli români. 1"
Împotriva acestui fenomen, unii şovini maghiari au cerut tn parlamentul de la
Budapesta sA fie luate mAsuri în acest sens de dltre Guvernul Ungariei. 167 Românii
bAnAţeni nu fAceau decât sA aplice principiul reiterat şi în paginile garetei "Poporul
român" care apArea la Budapesta. "SA nu uitaţi niciodată cA al cui e pământul a
aceluia e ţara. "168 Deci politica de colonizare a guvernelor maghiare cu elemente
strAine s-a dovedit falimentari, mai mult, chiar o pane din coloniştii veniţi aici sa romanizat, iar o pane a plecat după puţin timp. 169
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În concluzie, mişcarea naţionali româneasca în Banat în anii de la reluarea
activismului politic şi pânl la izbucnirea primului rlzboi mondial a cunoscut o
epoci de mare efervescenţi. Ea s-a desflşurat atât pe plan politic prin participarea
la alegerile electorale şi lupta pentru vot universal, cât şi pe planul învlţământului,
culturii, presei, bisericii şi prin împotrivirea la colonizările făcute de către guvernele
maghiare.
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KOORDONATENDERNATIONALBEWEGUNGDERBANATER
RUMANEN ZWISCHEN DEN JAHREN 1905 · 1914
(ZusammenfaMung)
Die Wiederaufnahme des politischen Aktivismus innerhalb der
Nationalbewegung der Rumănen aus dem Banat fand ihren Ausdruck sowohl auf
politischer Ebene, durch die Teilnahme an den Wahlen und den Kampf fiir
allgemeines Wahlrecht, alsauch aufkultureller Ebene (Unterricht, Pr~, Kirche ),
wie auch durch den Widerstand gegeniiber der Kolonisierung ungarischer
·
Bevolkerung im Banat.
Die Teilnahme an den Parlamentarwahlen von 1905 bzw. 1910, nach
Wiederaufnahme des politischen Aktivismus, im Jahre 1905 bzw. 1907, und der
Kampf fiir das allgemeine Wahlrecht, reiht die Nationalbewegung der Rumănen
aus dem Banat in die europăische Bewegung fiir demokratische Rechte ein.
Die wenigen rumlinischen Abgeordneten im ungarischen Parlament
kămpften fortwihrend fiir die Rechte der Ethnie die sie vertraten. lhre Aktivităt
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und die Wablteilnahme der rumanischen Bevol.kerung, nebst ihres Einsatzes tur
allgemeines Wablrecht, stellen die politische Komponente der rumănischen
Nationalbewegung dar.
·
Auf kultureller Ebene versuchten die Banaţer Rumănen der
Denationalisie-TungspolitikderungarischenAutoritătenaufverscb.iedenen Wegen
Wilderstand zu leisten: durch die materielle Unterstiitzung, die sie den
konfeaionellen Scbulen gewibrten, durch stăndigen kulturellen Kontakt zu
gleichwenigen lnstitutionen aus Ruminien (inklusive Banater Rumanen als
Mitglieder der Rumănischen Akademie), durch Toumees der verschiedenen
1
Kulturvereine und Theatergruppen.
·Der Kolonisierungspolitik des Regimes (Versetzung ungarischer
Volbgruppen aqs Ungam und Siebenbiirgen in hauptsăchlich von Rumănen
bewohnen Gebiete aus dem Banat) widersetzte sich die rumănische BevHlkerung
kategorisch, somit gab die Regierung diese Politik auch recht bald auf.
Also auch in der Zeitspanne 1905 -1914entfalteten die Rumănen aus dem
Banat eine rege Aktivitiit entgegen der_ ungarischen Denationalisierungspolitik.
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INCULPAŢI ŞI APĂRĂTORI HUNEDORENI ÎN PROCESUL
MEMORANDULUI
Ioachim Laz.Ar
Memorandul romanildr din Transilvania şi Ungaria, dupl definitivarea sa
tn cadrul Conferinţei Naţionale din 25- 26 martie 1892 şi dupl încercarea :zadarnici
de a fi adus şi tn faţa monarhului, va fi larg rlspandit. Pentru a fi cunoscut în cercuri
cât mai largi, Memorandul a fost tiplrit·tn limbile romana, maghiari, gennanl şi
france7Jl. Dupl tiplrire el a fost trimis unor cunoscute personalitlţi române din
diferite parţi ale Transilvaniei, pentru a fi rlspfndit şi făcut cunoscut întregii
naţiuni romane. Un numlrdeexemplareajungeşiin posesia lui Romul Crainicdirt
Dobra şi Ioan Munteanu din Haţeg. Încl în şedinţa din 25 - 26 martie 1892 se
stabilise ca un numlr cât mai mare de exemplare "sl fie trimise pentru distribuire
şi celor 78 de bărbaţi de încredere desemnaţi de Comitet." 1
Fără sl ţină seama de doleanţele românilor cuprinse în Memorand,
guvernul maghiar deschide la scurt timp o ancheta judiciară împotriva lui Eugen
Brote, editorul documentului. Furia cercurilor oficiale maghiare a fost sporită şi de
faptul ci Memorandul, fiind tipărit şi în limbi cu o largă circulaţie internaţională,
a fost primit cu simpatie şi comentat favorabil de multe ziare franceze, italiene şi
germane. 2 Acţiunea judiciară împotriva lui Eugen Brotesedeschide la 21 septembrie
1892, când Parchetul General din Cluj face denunţul penal contra sa. 3 Acu:zaţia se
întemeia pe descoperirea la avocatul Gavril Tripon din Bistriţa a şaptesprezece
exemplare, iar la Constantin Cotişel din Certege şi Zosim Chirtop din Câmpeni a
.
câte unui exemplar.~
Guvernul maghiar a considerat acţiunii~ fruntaşilor români ca deosebit de
grave. După ce la 21 septembrie 1892 au fost aduşi la bară Aurel C. Popovici pentru
redactarea Replicel şi Eugen Brote pentru tipărirea şi punerea în circulaţie a
Memorandului. la 13 mai 1893, procurorul general din Cluj, Vita Sandor, a extins
denunţul împotriva întregului Comitet Executiv al Partidului Naţional Român.
Procurorul general ruga judeci torul de instrucţie ca douăzeci şi doi de membri din
Comitetul Executiv de douăzeci şi cinci, la care se adaugă şi Romul Crainic, să fie
integogaţi în modul "cel mai urgent. .. privitor la redactarea, imprimarea şi
rlspandirea aşa zisului Memorand românesc•.s De acelaşi delict era acu:zat şi Ioan
Munteanu, funcţionar de banei şi proprietar, domiciliat în Haţeg, care "după
recunoaşterea sa, a distribuit cele douăzeci de exemplare din Memorand, pe care
le-a primit de la protopopul gr(eco)-or(tpdox) Romul Crainic.6 •în sfârşit - îşi
motiva Vita Sandor actul de acu;zare- îl acuz pe Romul Crainic, protopop de legea
gr(eco) or(todoxă), domiciliat în Dobra, care, după recunoaşterea sa, a predat mai
departe, adică a distribuit câteva exemplare ale Memorandului primite de la Sibiu
şi din ele a trimis lui, Ioan Munteanu, domiciliat tn Haţeg, 20 bucăţi pentru
distribuire mai departe. "7
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Din interogatoriul din Eugen Brote reiese dl Intre cei şaptezeci şi opt de
personali taţi politice, culturale şi bisericeşti din toate
judeţele locuite de români, din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. &te
menţionat Intre ei şi numele altor hunedoreni, printre care amintim pe Silviu
Moldovan, avocat de Orăştie, Augustin Nicoara, candidat de avocat din Deva,
Avisalon Feier, medic tn Brad şi Aurel Ciatu, medicinist tn Deva. 8 Un mare numar
dintre bărbaţii de tncredere erau din Banat, printre ei fiind Iuliu Herbay, Vasile
Mangra, Aurel Suciu, Nicolae Oncu şi Romul Ciorogariu din Arad, Ioan T. Mera,
medic to Şiria, Mihai Veliciu, avocat tn Chişineu Criş, G. Lazăr, avocat tn Vinga,
Petru CAlciunariu, avocat to Orşova, Ioan Linţu şi Enea Hodoş din Caransebeş,
Traian Mager, preot tn Gurahof!ţ, Constantin Rădulescu, avocat tn Lugoj, Paul
Rotariu, avocat tn Timişoara şi I. Hotaran, avocat tn Şiria. 9
În paralel cu instrucţia procesului, autorităţile maghiare întreprind o
ampla acţiune de confiscare a exemplarelor difuzate. În primul rând se efectueai.A
o severa percheziţie a Institutului Tipografic din Sibiu, de unde se confisca 1.336
exemplare to limba romana, 77 to maghiara şi unul tn franceză. IO
Prin judecătoria din Haţeg este recuperat un exemplar romanesc de la
Ioan Munteanu şi înaintat Parchetului General din Cluj la 19decembrie 1892. 11 Un
alt exemplar este confiscat de la Samuil Aştilean , proprietar to Galaţi şi înaintat
aceluiaş_i parchet de dltre Judecătoria Regeasca de Ocol din Pui la 30 decembrie
1892. 12 lndl la 9 octombrie 1892, subprefectul judeţului Hunedoara comunicase
procurorului general VitaSandor • dlşi numitul Ioan Munteanu a Nesii,domiciliat
to Haţeg, a primit prin poşta mai multe exemplare din imprimatul numit Memorand
şi deja le-a şi distribuit şi dl un exemplar a fost văzut şi to posesia lui Samuil
Aştilean, domiciliat to Galaţi (lânga Pui)".°
·,
.
În urma acestui denunţ, la 13 decembrie 1892, procurorul propunea
"interogarea lui Ioan Muntean asupra chestiunii: de la cine, tn ce mod şi dte
exemplare a primit din imprimatul numit Memorand, din ale cui şi c4te a distribuit
şi câte mai poseda?" 14 În acelaşi timpprocuroruldispuneacaexemplareledistribuite
de Ioan Munteanu sa fie sechestrate de la respectivii la care se vor găsi. 15
Interogatoriul lui Ioan Munteanu are loc la Judecătoria de Ocol din Haţeg, tn 17
dec.embrie 1892. 16 întrucât recunoscuse ca a primit exemplare din Memorand
"cuprin:zând anumite plângeri romaneşti", judecătorul fi adresează următoarea
întrebare: •ge unde le-ai primit, de la cine, to ce mod şi to dte exemplare şi ce ai
fllcut cu ele ?\ 7 Ioan Munteanu declara ca toca la Conferinţa ţinuta în 20- 21 ianuarie
1892 s-a hotărât ca plângerile românilor sa fie tniantate Majestăţii Sale printr-o
delegaţiune şi dl despre aceste plângeri sa fie orientaţi şi alţii prin presa. "18 Din
declaraţia lui Ioan Munteanu reiese ca el a fllcut parte din delegaţia care a dus
Memorandul la Viena. 19 "Declara deasemenea dl a primit 25 exemplare de la
protopopul ortodox Romul Crainic din Dobra. Exemplarele primite, având text
romanesc, "dupa aceasta le-am distn"buitacelora despre care credeam dl-i interesează
bărbaţi de tncredere se aflau
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chestiunile dezvoltate tn broşură. •20 În ce priveşte numele persoanelor cărora le-a
distribuit, el şi-a reţinut un exemplar, dar că nu ştie cui a predat pe celelalte, afară
de unul pe care le-a oferit lui Fabry Kalman, domiciliat tn localitate. 21 Judecătorul
conchide că Ioan Munteanu fiind originar de aici şi cunoscând întreg ţinutul, deci
nu poate primi afirmaţia că nu ştie cui a distribuit exemplarele primite. Deci te
somez •din nou să numeşti pe respectivii.•22 Ioan Munteanu îşi motiva afirmaţia
prin faptul că pe lângă Memorand a primit şi Replica, to opt exemplare şi două- trei
exemplare din broşura studenţilor români din Bucureşti, intitulată Memoriu, astfel
că nu poate şti cui le-a dat. 2.1 •Pot să afirm însă dl abia dacă se găseşte intelectual de
naţionalitate română, care să nu fi primit o broşură sau alta.•24
La 19 iunie 1893 este interogat Romul Crainic, protopopul din Dobra. La
·tntrebarea privind distribuirea către Ioan Munteanu a douăzeci de exemplare din
Memorand, Romul Crainic declară că răspunde numai dacă •audierea se va face tn
limba română. •25 Întrucât procesul verbal nu este redactat tn limba română, Romul
Crainic refuză să-l semneze şi declară apel împotriva procedurii.1'
Guvernul maghiar trebuia să rupă acţiunea Comitetului de larga solidaritate
manifestată de întreaga naţiune română. În ziua de 21 august 1893, după ce
guvernul_ maghiar nu mai avea nici o tndoială cu privire la sentimentele şi la
atitudinea populaţiei româneşti, ministrul de interne invită la o conferinţă la
Budapesta pe toţi prefecţii din judeţele locuite de români. r, Acţiunea era determinatl
de manifestaţiile de solidaritate ce se desfllşuraseră şi continuau să se desfllşoare
atât în Transilvania cât şi tn România. În raportul său nr. 83 din 13 iulie 1893,
prefectul judeţului Arad constata intensificarea mişcării naţionale a românilor din
comita tul său după înaintarea Memorandului la Viena.:1• în comuna Bârsa, preotul
a adunat credincioşii la şcoală şi a discutat cu ei despre reprezentarea tn delegaţie.
Preoţii, învăţătorii şi unii membri ai conducerilor comunale din Măgherad, Cuvin
şi Târnava au semnat tn ziarul -Ţribuna• o declaraţie elogioasă memorandiştilor. 29
La Dezna, Sebiş, dar mai ales la Gurahonţ şi to satele din împrejurimi, românii
organizează şedinţe de noapte tn casele preoţilor şi învăţătorilor, ţinând discursuri
instigatoare şi îşi fac planuri. 30
Conferinţa convocată de ministrul de interne avea drept scop de a discuta
mijloacele prin care s-ar potoli mişcarea românească. Conferinţa ajunge la concluzia
că fermentul tuturor agitaţiilor naţionale erau preoţii români care trebuiau
cumpăraţi. La4 noiembrie 1893, Ministerul de Interne trimitea Ordinul Confidenţial
nr. 892 prefecţilor din judeţele Arad, Alba, Bistriţa - Năsăud, Făgăraş, Hunedoara,
Cluj, Caraş-Severin, Mureş-Turda, Târnava Mare, Sibiu şi Turda-Arieş, rugândui să-i indice fiecare numele preoţilor români care •fiind mai cunoscuţi prin
atitudinea lor românească şi au o influenţă politică mai mare asupra conaţionalilor
lor şi a căror cumpărare ar fi mai utilă ideii de stat naţional maghiar. 31 Prefectul
Aradului şi-a trimis raportul la 8 februarie 1894, indicând numele a 175 de preoţi,
75 dintre aceştia fiind propuşi pentru ajutor. 32
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Necesi iatea dea asigura procesului desfAşurarea dorita de fruntaţii români
impunea o pr.;gltire minuţioasă.. Greutaţile nu erau generate atât de aspectul
juridic - printre memorandişti atl4ndu-se avocaţi de certa valoare - c:4t mai ales de
situaţia interni a panidului. Trebuia sl fie aplanate disensiunile dintre grupări şi
persoane, pentru ca cei împrocesuaţi sl reprezinte pe toţi românii din Imperiul
Austro-Ungar. Ideea reprezentarii globale este prezenta Inel de la primul apel al
Comitetului Central adresat fruntâşilor panidului la 22 decembrie 1893, cărora li
se cere lista avocaţilor care "ar înclina sl primească misiunea de apărători tn
procesul Memorandului". 33 Scrisoarea adresata avocatului FranciscHossu-Longin
din Deva fiind semnată în numele Comitetului Central de către Ioan Raţiu şi
Dimitrie Comşa. 34 Procesul fusese fixat pentru 23 ianuarie 1894. Dezbaterea finali
s-a amânat "până când Curia regească din Budape,ţta va decide asupra cererilor de
nulitatealeacuzaţilor. 35 Dinjudeţu1Hunedoarasedecideparticipareacaaplrltori

ai inculpaţilor în proces, a fraţilor Francisc şi Alexandru Hossu-Longin şi a lui
Silviu Moldovan de la Orlştie. 36 Conferinţa ţinuta la Lugoj a stabilit deplasarea lui
Coriolan Brediceanu, Ştefan Petrovici şi dr. Dobrin.37 La 24 ianuarie 1894, Aurel
Isac şi George llea îl invită pe Francisc Hossu-Longin la o "conferinţl prealabili a
tuturor apărătorilor în chestiunea procesului de presă a Memorandului, ce urma
sl aibă loc pe 3 februarie la Cluj".38
Şedinţa comuni a inculpaţilor şi apărătorilor a stabilit atitudinea ce urma
sl se adopte la proces. Francisc Hossu-Longin îşi însemnase principiile stabilite în
cadrul conferinţe: "1. Conferinţa Naţionali a hotărât înaintarea la tron a
Memorandului, imprimarea şi răspândirea acestuia;
2. Comitetul numai simplu a executat mandatul primit;
3. Executiva a fost aprobată ulterior prin conferinţl identificându-se intru
toate cu ea;
4. Răspunderea o primesc toţi membrii comitetului pentru toată acţiunea,
firi însă a altera dreptul fieştecărui acuzat de a constata adevărul în privinţa
conlucrării faptice la răspândire;
5. Înlăturarea divergenţelor între fassiuni se va face prin atacarea
instrucţiunei. "39
lnaceeaşiconferinţls-austabilitşiaplrltoriipentruceiinculpaţi.Avocaţii

hunedoreni Francisc Hossu-I.pngin, Silviu Moldovan şi Alexandru Hossu-Longin
vor apăra în proces pe Geoage Pop de Băseşti, Nicolae Roman şi I. Duma. 40 La
rândul lor, cei doi inculpaţi hunedoreni, Ioan Munteanu şi Romul Crainic, vor fi
apăraţi de Petru Truţia şi Augustin Munteanu. 41 Procesul memorandiştilor se
desfAşoarl la Cluj, între 7 şi 25 mai 1894. ln sală sunt perezenţi 19 dintre acuzaţi,
în frunte cu Ioan Raţiu, George Pop de Blseşti şi Vasile Lucaciu. 42 Preşedintele
· tribunalului, Szentkerestesztky Zciigmond ad,uce la cunoştinţa celor prezenţi ci a
fost citat şi Romul Crainic, dar a făcut dovadă "cu_ certificat medical ci din cauza
morbului de plămâni este dus la băi. " 43 Ţinuta tuturor inculpaţilor a fost exemplari.
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Preşedintele Partidului Naţional Roman, Ioan Raţiu, fllcea cunoscut tntregii lumi
dl •ceea ce se discută aici este tnsaşi existenţa poporului roman. Existenţa unui
popor nu se discută, ci se afirmi... Nu ne rlmane decât sl demonstrăm tn faţa lumii
civiliz.ate sistemul de opresiune care tinde sl ne rlpeascl ceea ce are un popor mai
preţios: limbaşi naţionalitatea. Iată de ce nu mai suntem aici acuzaţi,ci acuzatori. •44
Interogatoriul lui Ioan Munteanu are loc la data de 9 mai 1894. 45 La
tncbeierea procesului el este achitat, împreuni cu Vasile Raţiu, Nicolae Roman şi
Ioan Duma. 46 La 8 august 1894, Parchetul General cerea ţinerea dezbaterii şi
pentru Septimiu Albini şi Romul Crainic, care •nu s-a putut ţine din cauza
tmbolnlvirii numiţilor acuzaţi•. 47 Dar protopopul Romul Crainic încetase din viaţi
tn această perioadă. în sentinţa de condamnare a lui Septimiu Albini din 9
octombrie 1894, la punctul 2 se menţiona ci în privinţa lui Romul Crainic, până la
dovada legală a procesului, procedura se suspendl. 48
Cu toată pedeapsa grea dată celor mai de seaml conducători ai Partidului
Naţional Roman, desfăşurarea procesului a permis atingerea obiectivelor majore,
axate pe domeniul politic. Însuşi ziarul maghiar •ttazank• recunoştea ci •oricât de
greu ne este, dar su tem siliţi sl constatăm amlsurat adevărul ci la Cluj, în decursul
de până acum al procesului, justiţia maghiari a suferit un dezastru hotărât faţl de
iscusinţa politici şi judiciară a acuzaţilor şi apărătorilor.•49
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ANGEKLAGTE UND VERTEIDIGER AUS HUNEDOARA IM
MEMORANDUM~ PROZESS
,
(Zusammenfassung)
Das Memorandum der Rumanen aus Siebenbtirgen wurde in vier
verschiedenen Sprachen verfasst und abgedruckt: Rumanisch, Ungarisch, Deutsch
und Franzosisch. Eine Anzahl von Exemplaren wurde an sehenswerte politis"che,
kulturelle und kirchliche rumanische Personlichkeiten verschickt um von diesen
weiterverteilt zu werden. Im Memorandum - Prozess wurden sowohl die Verfasser
als auch der Verleger und die Verbreiter des Dokumentes angeklagt. Unter den
Angeklagten befanden sich auch Personlichkeiten aus Hunedoara, sie hatten sich
filr die Verbreitung des Dokumentes "schuldig" gemacht. Insbesondere auf die
Lage der Angeklagten Ioan Munteanu, Bankangestellter und Grundbesitzer aus
Hatzeg und Romul Crainic, Erzpfarrer aus Dobra,bezieht sich der Autor. Die
beiden Angeklagtenwurden vonden Anwălten Petru TruJia und Augustin Munteanu
verteidigt. Die hunedoaraer Anwălte Francisc und Alexandru Hossu - Longin,
sowie Silviu Moldovan beteiligten sich am Prozess a!s Verteidiger der angeklagten
Memorandisten. Obwohl im Memorandum - Prozess (7 - 25 mai 1894, Klausenburg)
harte Urteile gegen die Mehrzahl der Angeklagten ausgehăngt wurden, gelang es
sowohl den Angeklagten wie auch deren Verteidigern die allgemeinen Interessen
der Rumănen aus Siebenbiirgen in den Vordergrund zu bringen.
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MIŞCAREA MEMORANDISTĂ REFLECTATĂ ÎN

COLOANELE ZIARULUI "HUNYAD"
GHEORGHE FIRCZAK
ADELA HERBAN
Realizarea dezideratului naţional al românilor s-a constituit într-un proces
ce a durat peste un secol. Ideologia sa a fost exprimată printr-o serie de programe
politice, începând cu Supplex Libellus Valachorum şi terminând cu Proclamaţia
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. 1 Având o astfel de bază programaticii,
iniţial, mişcarea memorandistă a avut un caracter revendicativ, vizând emanciparea
naţională şi socială a românilor transilvăneni. Într-o fază următoare, mai ales după
apariţia unor ziare româneşti, se adaugă, ca un element nou, pe lângă informarea
împăratului despre doleanţele românilor din monarhia austro-ungară şi informarea
opiniei publice româneşti despre drepturile sale, despre modul în care sunt ele
receptate în diferite cercuri din Austro-Ungaria.
Un documentar valoroS' pentru cunoaşterea şi prezentarea mişcării
memorandiste sunt tipăriturile de diferite genuri, mai mult sau mai puţin
contemporane cu evenimentele. În cadrul acestora ziarele, cu diverse orientări şi
cu puncte de vedere de diverse nuanţe, ne prezintă atmosfera epocii, diferitele
moduri de receptare a evenimentelor legate de mişcarea memorandistă. Desigur,
în acest context, trebuie sa ţinem cont de natura regimului politic în care era
încadrat spaţiul transilvănean. Astfel interpretările puteau să prezinte opinii
partizane, care astăzi, într-o măsură mai mare sau mai mică, îngreunează
interpretarea istorică.
Ziarul "Hunyad" se află în bogata colecţie de publicaţii a Muzeului
judeţean Hunedoara/ Deva. El vede lumina tiparului prima dată în anul 1876, în
tipografia lui AdolfHirsch, fiind proprietatea lui Rethi Lajos, inspectorul şcolar al
Comitalului Hunedoara. Această publicaţie a avut o periodicitate săptămânală,
fiind încadrată în dimensiunile 31 x 44 cm, prezentându-se cititorilor ca o gazetă de
informaţie• ... de tot felul, din judeţ, din toată ţara şi de peste graniţă". în coloanele
ziarului un loc aparte l-a ocupat prezentarea "la zi" a activităţii de Istorie şi
Arheologie a Comitalului Hunedoara, a cercetării arheologice efectuate succesiv
pe întreg teriotriul coroi ta tul ui, a strădaniilor membrilor societăţii pentru înfiinţarea
unui muzeu,care de la începuturile sale a avut o bogată colecţie de antichităţi dacoromane. Din păcate, colecţia noastră nu este integrală, numerele existente fiind din
anii 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885-1887, 1889-1901.2
Fiind un săptămânal de informaţie, în coloanele sale nu se distinge o
orientare politică concludentă, ce s-ar putea încadra în contextul epocii pe care o
prezentăm. Apar însa, succint reflectate, evenimentele importante ale anilor
respectivi. Printre acestea distingem spaţiile acordate mişcării memorandiste,
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atmosferei tn care aceasta s-a derulat, tnainte, tn timpul şi dupl procesul propriuzis. Ziarul· acordl o atenţie speciali hunedorenilor implicaţi tn procesul
memorandist.
,.
Problematica amintitl de noi tncepe prin informarea cititorilor dl printre
acuzaţi sunt doi hunedoreni, Romul Crainic, protopop de Dobra şi Munteanu
Nicolae, funcţionar de banei şi proprietar din Haţeg. 3 Nu se menţioneazl tnsl, dl
primul dintre acuzaţi i-a trimis conaţionalului slu din Haţeg, pentru distribuire,
doulzeci de exemplare tipărite ale Memorandului. 4 La interogatoriu, Nicolae
Munteanu, se mândreşte dl este membru al P.N.R. şi dl respectl o hotărâre de
partids, aspect ignorat de ziarul •Hunyad•.
Comentând începutul procesului, ziarul mai sus menţionat prezintl
Memorandul, arătând dl acesta ataca ordinea statală existentl tn monarhie,
contestând tn primul rând unirea Ardealului cu Ungaria, solicitând chiar anularea
acestui act. Se remardi faptul dl toţi membrii comitetului roman sunt aduşi tn faţa
justiţiei. De asemenea se remarci intenţia organizatorilor români, ca tn timpul
procesului sl fie prezenţi ta Cluj cât mai mulţi conaţionali. Ştirea atrage atenţia şi
asupra prezenţei masive a ziariştilor străini tn oraşul de la poalele Feleacului. 6 Se
ştie dl termenul iniţial, de deschidere a procesului, era 23 ianuarie 1894, dar nu s-a
putut respecta pentru dl acuzaţii au cerut o listl de martori ce a fost respinsl de
Tribunal, făcându-se recurs la Curie, care accepta hotărârea instanţei de fond3, dar
ştirea nu apare nicăieri menţionata în ziarul •Hunyad•.
Cu toate dl poziţia politică a gazetei, aşa cum am mai menţionat, nu este
clar definita, ea recurge la o serie de omisiuni în prezentarea evenimentelor,
practică valabili pe toată perioada amintita. Ştirea dl: "Poporul român, blrbaţi,
femei, tineri, bătrâni, mici, mari, din opidul Deva, cu trup şi suflet declara dl
procesul Memorandului este şi procesul lor; judecându-se şi orânduindu-se
reprezentanţii legitimi ai noştri,judecaţişiosândiţi, vom fi noi poporul, "nuo găsim
menţionata în gazeta "Hunyad•, ea apare în schimb în "Tribuna• sibianl 8•
Atmosfera din ziua de luni, 7 mai 1894, prima a procesului, a fost destul de
tensionata. Numeroşi români au manifestat la Cluj, pentru cauza naţionala, cerând
eliberarea condudltorilor lor9• Se menţionează dl agitaţia antimaghiara a fost
condusl de preotul Vasile Lucaciu. 10
Deja drumul spre Cluj al acuzaţilor, se remarca în ziar, s-a constituit întro adevărată procesiune. Acuzaţii, apărătorii lor şi însoţitorii au încercat, prin orice
mijloace, sl amâne procesul, aceasta fiind starea de spirit cu care s-a mers la Cluj. 11
Printre avocaţi figurau hunedorenii Francisc Hossu, doctor Alexandru Hossu şi
doctor Sever Moldovan. Se insereazl ştirea dl dr. Alexandru Hossu a suportat o
amendă de 50 forinţi pentru "exprimare necuvincioasa• 12
în şedinţa din 10 mai 1894 dupl ce avocatul Brediceanu a fost amendat cu
50 forinţi, apoi cu toci 100 forinţi, întregul corp de apărători s-a solidarizat ·cu
colegul lor, prin depunerea mandatului. 13
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Cu toate acestea, procesul a continuat accept4ndu-se cererea procurorului14,
Pe parcursul procesului tribu.niştii au delegat trei ţlrani rom4ni, Teodor
Onişor, Oavrill Trifu şi hunedoreanul Nicole Herlea15, sl meargl la Vieria. Ea a ,
depusacoloocereretncaresolicitasprijinulmonarbuluipentruanulareaacţiunilor

guvernului maghiar contra rom4nilor16• Delegaţia a fost tratatl cu refuz, se not~
sec tn ziar17•
Finalul procesului Ureglsim prezentat tn paginile gazetei. Sunt enumeraţi
"vinovaţii• şi pedepsele pe care le-au primit, menţionându-se ci elevariazA între doi
ani şi opt luni şi cinci ani. Acuzaţii au botlrât sl-şi prezinte punctul de vedere cu
privire la sentinţe tn ziarele româneşti din Buda~ta şi Cluj. 18
Procesul memorandiştilor a marcat starea de spirit a populaţiei româneşti
din <;omitarul Hunedoara, fapt consemnat şi tn ziarul •Hunyad•. Pentru 15 mai
1894 era pregltitl o manifestaţie la Sibot Prin acţiunea de forţl a judelui principal
procesual, Fodor Gyula, cu cei 100 de soldaţi ai sli s-a reuşit tmprlştierea mulţimii
care scanda •România•. 19 Tot tn aceiaşi zi au avut loc manifestlri, de o mai mici
amploare, la Vinerea şi la Cugir. 211 Ziarul menţionat dl agitaţiile românilor au
devenit o problema de stat Guvernul şi-a mobilizat forţele pentru a evita "tncllcarea
legii•. Protopopii români au fost invitaţi de autoritlţi pentru consultlri21 • În acest
context, ziarul menţioneazA plecarea a circa· 600 de locuitori din satele l.ldlrene
Rişca şi Rişculiţa, ca muncitori agricoli tn România. Concluzia editorilor ziarului
este dl românii nu au de g4nd sl se rlscoale, din moment ce ~lrbaţii cei mai
vânjoşi• pleadl, tn numlr mare sl lucreu tn România. 22
Dupl cum se observi, procesul memorandist şi implicaţiile sale a fost
preuntat de ziarul •Hunyad• cu multi atenţie. Firi a detalia evenimentele ziarul
lnceardl o minimalizare a importanţei acestora, tn special, prin prezentarea
incompletl a acestora. Atunci când nu se iveşte aceastl posibilitate din cauza
ponderii reduse tn momentul respectiv, ziarul accentua nu lat~ua naţionali a
acestor evenim~nte ci faptul dl se lncaldl legea şi nu se respectl ordinea de drept
tn statul austro-ungar. Putem spune deci dl ziarul •Hunyad", firi a releva o poziţie ·
total subiectivi tn cazul mişdlrii memorandiste are totuşi un ton moderat. de altfel
o serie de personalitlţi din epoca respectivi ca·: Mocsary Lajos, 13Qtnar bigmond,
bilinsky Nandor, Benedek Janos au arltat ci "ordinea morali tn societate• nu se
poate menţine numai cu jandarmi şi poliţie.v
Imediat dupl terminarea procesului, agitaţiile din Transilvania au atins
cote atât de mari încât, deputatul Pazmandy Denes l-a interpelat pe ministrul de
intemetnleglturlcu posibilitlţiledeprevenireşioombatereaagitaţiilorromâneşti.
Rlspunsul guvernului nu s-a lisat aşteptat, mlsurile sale prevedeau înfiinţarea de
noi posturi de jandarmi şi suplimentarea celor deja existente. în zonele considerate
ca foarte turbulente a fost trimisl armata. Repreuntanţii guvernului în comitale
au primit instrucţiuni sl nu permitl desflşu.rarea nici unei întruniri publice,
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acestea putând antrena "în dezordine" mase compacte de români. 24
Din cele prezente putem constata aşa cum s-a mai t'llcut şi în alte ocazii, ci
mişcarea memorandistă a fost punctul culminant al mişclrii naţionale a românilor
ardeleni, din a doua jumătate a sec. al XIX-iea. Ea a fost generată de puternicele
contradicţii existente într-un imperiu, care ciuta să menţină în viaţă nişte structuri
învechite.
Mişcarea memorandistă a demonstrat, prin amploarea sa şi prin ecoul slu
european, ci era parte integrantă a procesului general universal de constituire a
statelor naţionale.
·
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,
LE MOUVEMENT DU "MEMORANDUM" ENVISAGE DANS
LE JOURNAL "HUNYAD"
(Resume)
La realisation du desiderate national des Roumains a ete constitue, dans
un proces qui a dure plus d'un siecle, son ide,.. 1ogie a ete exprime dans une serie des
problemes politiques, en commencent avec Supplex Libellus Valachorum" et en
· dinissant avec "La Proclamation de la Grand Union de Alba Iulia". Le mouvemcnt
"memorandiste" slencadre dans ce proces.
Un valoreux documcntaire pour la connaissance et la presenlalion du
mouvement memorandiste sont Ies divers ouvrage imprimes, el un grande importance revicnne aux publications periodique du temps,
Le journal "Hunyad", qui se trouve dans la riche collections des impressions du Musee du deparement Hunedoara-Deva, etant un journal hebdomadaire
d'informations, dans ses pages on distinquent Ies articles consacre au mouvement
"memorandiste", et sur le cadre dans lequel s'a deroule avant, pendant et apres la
periode exacte du proces. Le journal accorde une attnetion toute differante aux
participantsdudepartement Hunedoara,ace proces. Sans detailler, Ies eveniments,
le journal essaie un diminution de Pimportance deces faits historiques, surtout par
une presenation incomplete. Nous pouvons dire, donc, que le journal "Hunyad"
sans relever une position tot en totalite subjective, dans le cas du mouvement
"memorandiste" a une attitude modere.
Pourtant, dans Ies condition du temps, le journal a souligne l'importance
du mouvement du "Memorandum".
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ARADUL. VATRĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
ŞI LEAGĂN AL MARII UNIRI
Alexandru Roz
Dupa ce se strecoarl tăcute printre munţi, undele grele ale Mureşului
tndlrcate de istorie milenari se aştern domol câmpiei, într-un gând de apropiată
tntalnire cu Aradul, ultima aşezare româneasdl de proporţii din partea vestici a
ţarii. Domol şi prietenos, Mureşul îşi deviazll graţios albia ca nidlieri în altă parte,
tntr-un meandru închis, gest de statomidl mângâiere, spre bucuria oamenilor şi a
pamantului arlldean.
·
De la intrarea blltrânului râu în oraş, pe malul sllu drept se ridici spre
tntampinare privindu-i apele line, cartiere de locuit şi sediile unor instituţii, toate
obligând la sporita uimire blltrâna cetate de pe celalalt mal. Este rllspunsul prin
vremi-al hllmiciei oamenilor locului la gestul de eleganţa al râului. Prin faptele lor,
ei au înlllţat tot mai mult oraşul ca un riguros centru al industriei, al multor vechi
şi importante şcoli şi a numeroase aşe71lminte de culturi.
Strllveche aşezare autohtonă, Arad ul, as tizi municipiu reşedin ţi a judeţului
cu acelaşi nume, cu un pitoresc deosebit conferit odatll cu situarea lui pe malurile
Mureşului de aspectul sllu modern şi de mare metropola cu încântătoare note
specifice, se gllseşteamplasat în rona mai ridicată a am piei aluvionare a Aradului.
Câmpia cu sol fertil format din cernoziomuri levigate şi cernoziomuri propriu-zise,
a favorizat din timpuri străvechi practicarea agriculturii, cu atât mai mult cu cât
climatul este temperat-moderat, cu ierni relativ blânde şi fără viscole, cu veri calde
şi desprimăvărat timpuriu şi de obicei brusc şi cu riscuri reduse în privinţa secetelor.
Oraşul nu a fost întemeiat la un moment dat, într-o împrejurare anume.
El este o creaţie organici a populaţiei autohtone şi s-a dezvoltat treptat, favorizat
şi de poziţia sa geografidl, de la aşe71lrile umane străvechi, la •polisurile• dacice,
apoi la rolul de centru principal şi fortificat al unor m'ari uniuni de obşti, pentru ca
inel în prima parte a evului mediu si-i menţioneze documentele şi să fie tot mai des
evidenţiat drept •civitas• (oraş). Dezvoltarea continuă ·a aşeurii, în ciuda
numeroaselor piedici şi a repetate pustiiri şi puternice distrugeri provocate de dltre
migratori, constituie o ilustrare dintre cele mai concludente a continuităţii şi
permanenţei dacice şi apoi româneşti pe această vatră multimilenari, apărată şi
înălţată neîncetat de locuitorii pământului,alternând după nevoi coarnele plugului
cu sabia, pentru pllstrarea fiinţei sale, a limbii, obiceiurilor şi portului sllu.
Cele mai vechi urme materiale privind locuirea omului pe actuala vatră a
oraşului,şi în zona imediată provin din neolitic. Aşa sunt cele de la Arad-Mureşel,
Ceata-Mureş, Sere Arad, Micalaca, pe Calea Romanilor etc.
Odată cu epoca bronzului când în ţinuturile carpato-dunărene se-afirmă
şi se dezvoltă clvilb.aţla daco-gefilor, urmele arheologice identificate devin de-a
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varietatea lor. Dintre mărturiile privind
mai ales aşezarea situatatntre B-dul Revoluţiei,
Str.1 Decembrie 1918şiStr.Xenopol to vecinătatea PalatuluiCultural,importantele
urme provenind din actualul cartier DrAgllşani, unde va fi ridicat un puternic centru
întărit al unei mari uniuni de obşti şi ulterior cetatea turceascA şi cea habsburgicii,
apoi marea aşezare dacicii de la Arad - Micalaca din locul numit "Deluţ" de lângă
Str. Marginii, unde s-a găsit din abundenţă material arheologic. Este cea mai mare
dreptul impresionante prin

numănd şi

această civilizaţie reţine atenţia

aşezaredacidldepeactualavatrăamunicipiului,maitntinsAcamărimecomparativ

cu cea de la"Şanţu Mare"situată mai jos de Arad spre Pecica. Amplasată peo terasă
înaltă în apropiere~ Mureş, la fel ca multe din aşezArile specifice dacilor, cetatea
de la "Deluţ" aparţine perioadei hallstattiene, celor următoare şi apoi continuă
până în secolele III-IV, permiţând concluzia dl este vorba de o "davă" dacicii din
cele menţionate şi în izvoarele scrise. Altă aşezare dacicii de mare importanţă este
cetatea de pământ de la Sâptana, situată pe locul unde acum se află halta C.F.R.
Cetatea Veche (4 km sud-vest de comuna Sântana, 18 km nord-vest de Arad). Cu
o suprafaţă întărită de peste78 ha, este cea mai mare fortificaţie hallstattiană din
România şi din Balcani şi una din cele mai mari din Europa, având o formă ovală,
neregulată (circa 1.000 x 900 m) şi un perimetru.de circa 3 km.
Prezenţa dacilor în zona municipiului Arad este, de asemenea, atestată
de mărturiile numismatice (în primul rând de monedele dacice de argint) şi de
izvoarele scrise. Strabon şi Pliniu cel Bătrân îi menţionează pe daci în zona
Mureşului şi a Tisei. Cele mai complete informaţii scrise referitoare la zona
municipiului Arad, în contextul prezentării Daciei, ni le dă Ptolemeu (circa 90 168) unicul care trateazA Dacia ca o unitate teritorială distinctă, în marginile ei
naturale. În opera sa Geografia sau lndreptar geografic după titlul original,
Ptolemeu face descrierea Daciei. Între altele, el arată, pentru perioada dinainte de
cucerirea romană, hotarele Daciei care mergeau pânl dincolo de Tisa, zona
Aradului făc.ând deci parte din statul lui Burebista, apreciat la vremea lui drept cel
mai puternic şi vestit dintre toţi regii ce au domnit ln Tracia, precum şi din cel al lui
Decebal, celălalt mare rege dac. Ne precizeazA apoi triburile dacice care locuiau în
Dacia,înzonaAraduluigAsindu-selanorddeMureştriburiledacicealepredavesilor,

iar la sud de Mureş cele ale biefilor. De mare importanţă este faptul dl Ptolemeu
ne arată "cele mai însemnate oraşe din Dacia", dând un catalog de localităţi, între
care al optsprezecelea oraş, poleis, cum le numeşte el, este Zirida'°a, situată în zona
municipiului Arad. Situând Ziridava în zona municipiului Arad, avem în vedere în
primul rând coordonatele date de Ptolemeu, care plasează vechiul oraş dacic sau
vechea cetatedacidl în zona Mureşului inferior, al dlrui centru principal este astăzi
Aradul. Pe lângă infofJllaţiilede naturăscrisA,aceeaşi ooncluzieo impun numeroasele
urme arheologice amintite. De asemenea, faptul dl în jurul municipiului Arad
există o adevărată salbă a unor fortificaţii dacice. Spre est, la Vladimirescu şi ceva
mai încolo, la Cladova, pe "Dealul cetăţii". Spre nord-est, marea fortificaţie de la
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halta "Cetatea Veche". Spre vest, marea aşezare dacica întărită de la "Şanţu Mare".
Spre sud este fortificaţia de la Frumuşeni. Aceasta a şi făcut ca mai mulţi cercetători
sl localizeze ipotetic Ziridava ln zona Aradului.
ÎnperioadastipAniriiromane,zonaactualăamunicipiuluiAradacunoscut
transformările de

pe întreg teritoriul Daciei. Teritoriul aflat la sud de Mureş a fost
inclus în Dacia Romană,aşadupă cumo dovedeşte şi inscripţia găsită la Aradu Nou
privitor la Legiunea a IV-a Flavia Felix, urmele rămase din drumul roman ce
mergea de-a lungul Mureşului, carămizile romane şi materialele romane de la
Aradu Nou, unde funcţiona şi un punct militar de pază şi control etc. Teritoriul de
la nordul Mureşului a fost stăpânit în continuare de catre daci ( dacii liberi) a caror
prezenţă o dovedesc numeroase urme, influenţa romană şi, prin urmare, procesul
de romanizare având loc şi aici.
Numeroase dovezi atestă fără putinţă de tăgadă prezenţa populaţiei dacoromaneşi apoi româneşti, în perioada secolelor IV - X. Astfel sunt în special urmele
arheologice găsite în Arad - Micalaca la "Deluţ", la capătul străzii Renaşterii, la
"Pădurea vrăbiilor", pe terenul Fabricii "Teba" din Arad, pe str. Lucreţia, apoi lângă
fosta gară Arad - Podgoria, de asemenea la Trei Insule, pe terenului Complexului
de Sere din Arad, pe terenul fostului I.'A.S. "Mureşul" din Arad, de la Arad Vladimirescu în apropierea cantonului de cale ferată etc. Cea mai importantă
aşezare din zona municipiului Arad aparţinand celei de-a doua jumătăţi a secolului
al IV-iea şi foarte concludentă pentru existenţa populaţiei autohtone pe teritoriul
Aradului după retragerea stapanirii romane este întinsa aşezare de la Arad - Ceala.
Pe Jangă bogatul material, aici au fost descoperite morminte de incineraţie şi gropi
de formă cilindrica, specifice populaţiei băştinaşe dacice. La Arad - Vladimirescu
a fost identificată o cetate de pământ şi lemn sau fortificaţie cu val, aparţinând
secolelor IX-XI, cu un bogat material autohton şi dovezi de locuire a populaţiei
româneşti. Situată la sud-vest de comună, pe locul mai ridicat numit "La cetate" sau
"Şanţuri", fortificaţia de formă trapezoidală măsoară 120 x 90 m, având un val de
pământ de 1,20 m, un şanţ de 8 - 10 m lăţime la gură şi o palisadă. În perimetrul
cetăţii, pana în prezent, au fost descoperite ceramica hallstattiana şi dacica
aparţinând secolului I î.Hr. şi secolelor următoare, urmele unei aşezări băştinaşe
premergătoare fortificaţiei, deci dinaintea secolului IX, în contextul luptelor
purtate în această zonă, în a doua jumătate a secolului XI, perimetrul fortificaţiei
începând sl fie folosit drept cimitir.
Prezenţa conitnuă a daco-romanilor şi românilor pe aceste meleaguri este
confirmată şi de dovezile lingvistice; astfel, denumirea celui mai important râu din
tonă, Mureşul, derivă din vechiul hidronim dacic folosit şi în epoca romană, Maris
(cu variantele sale Marus ori Marisos). Amintitm totodată numeroasele descoperiri
monetare - tezaure sau piese izolate - care confirma permanenţa de locuire în
secolele 1v·- X.
Izvoarele scrise constituie, la rândul lor, dovezi peremptorii cu privire la
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continuitatea populaţiei autohtone; to acest sens, Iordanes,referindu-se la perioada
cuprinsl între retragerea aureliana şi secolul al VI-lea, afirmi dl teritoriul patriei
noastre era locuit to continuare de dltre daci, pe care-i aminţeşte şi to plrţile
Aradului, atunci când vorbeşte de locurile aflate 9I4ngl taurile Marisia, Miliare,
Gilpil şi Crisia• (Getica, XXII, 113), adidl Mureşul şi cele trei Crişuri. La fel,
Geograful din Ravena scrie, to secolulal VII-iea, urmltoarele: •prin aceste regiuni
ale dacilor trec foarte multe duri, Intre altele şi acelea numite Tisia, Tibiscum,
Drica, Marisis, Miliare, Gilpil, Crisia• (Coiimograhla, IV, 14), adidl Tisa, Timişul,
Drica (neidentificat), Mureşul, Crişurile.
în aceasta perioadl, dupl cum o atesta izvoarele istorice, organizarea
interni şi tn aceasta parte a ţlrii avea la bazJl obştea teritoriali sau slteasdl, dacoromanii şi apoi rom4nii, glsindu-se la un nivel ridicat de civilizaţie materiali şi
spirituali cu mult superior populaţiilor migratoare tmpotri\~ dlrora românii au
luptat cu succes. Asemenea uniuni de obşti sunt atestate şi .to perimetrul Aradului,
aşa cum sunt cele care au ridicat fortificaţiile de plm4nt din cartierul Drlglşani, de
la Arad - Ceata, Arad - Vladimirescu, Hodoş - Bodrog etc. Toate dovezile arătate
atesta în mod pregnant dl zona Aradului face parte sub toate aspectele din aria
etnogenezei rom4neşti, populaţia din aceasta parte aducându-şi din plin aportul la
pllmldirea poporului rom4n şi a limbii rom4ne.
în secolele urmltoare, evul mediu cunoaşte noi progrese şi scbimblri
importante. Uniunile de obşti vor favoriza apariţia cnei.atelor şi a voievodatelor,
Gesta Hungarorum, referindu-se la situaţia de la sfârşitul secolului al IX-iea şi de
la începutul celui urmilor, menţionând existenţa la sud de Mureş a voievodatului
lui Glad, iar la nord pe cel al lui Menumorut care includeau decişi plrţile Aradului.
Urmaşul celor doi voievozi a fost Ahtum, atestat la începutul secolului al
XI-iea, descendent al lui Glad, al cărui voievodat se întindea Intre Criş, Tisa,
Dunlre şi pânl tn Transilvania, având capitala la Urbs Morisena (Cenadul de azi)
şi unul din punctele puternice, bine tntarite, la Arad - Vladimirescu, stapAnind deci
şi ln zona municipiului Arad. Z.Ona Aradului, reiese din izvoarele scrise şi din
urmele arheologice, era intens populata, dezvoltata economiceşte, glsindu-se un
numlr mare de aşezlri, cele mai multe de tip rural, iar unele forme incipiente ale
viitoarelor oraşe. între acestea din urmi este atestat şi Aradul tn anul 1028.
Atestarea Aradului în anul 1028 are tn vedere referirea din Legenda
SfAntulul Gerard, ediţia A Wien, tiplrita la Veneţia ln 1597, privitor la luptele
dintre Ahtum şi Chanadinus (Sunad), condudltorul armatelor regelui Ungariei,
lupte desfăşurate în anul 1028, tn plrţile Mureşului inferior, manifest4ndu-se
puternic şi în zona Aradului. În acest context, în leglturl cu puternica rezistenţi
româneasdl este menţionat sub forma Arasinus. Ulterior este menţionat tot mai
des tn documente. Prima menţiune documentari a Aradului se referi la anul 1078
- 1081, într-un document ce s-a pierdut ulterior, dar care este cunoscut dintr-un
transumpt, intercalat într-un document din 1317. În 1131 Aradul este menţionat
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tntr-un document absolut autentic, care aminteşte despre o danie pe care regele o
face bisericii Sf. Martin din Arad. În 1156 este amintit prepozitul Primogenitus de
Arad, ca semnatar al unui document regal, iar în 1177 Aradul apare menţionat tntrun document de valoare deose~ită, editat sub forma de carte (cartulariu) în care,
pe lângă alte localităţi, este nominalizat capitlul Aradului şi indi':8t, direct, castrul
de aici. C.astrul Aradului mai figureazA şi în docum~ntele 1214, 1217, 1235, 1239,
1241 etc., fiind prezentat ca un punct bine întărit şi păzit. În secolul următor,
aşei.area este denumită "civitas" (oraş), centrul economic al oraşului devenind
actualul cartier Drăgăşani, documentele evidenţiindu-i tot mai mult caracterul de
centru urban închegat şi dezvoltat.
·
.
Dezvoltarea ascendentă a Aradului a fost stânjenită de năvălirea tătaro
mongolă din 1241 - 1242, când a fost distrusă şi cetatea existentă aici. în 1514
răsculaţii lui Gheorghe Doja ocupa şi ei cetatea între timp se refăcuse. Ulterior şi
c:etatea Aradului ajunge sub stăpânirea Porţii, fiind cucerită de către turci în 1552.
Ocupaţiei Porţii în părţile Aradului i se va pune capăt pentru o vreme în timpul lui
Mihai Viteazul, luptele pentru izgonirea otomanilor începând şi aici după ce Mihai
obţine victoria în celebra bătălie de la Căluglreni, Aradul fiind prin urmare cuprins
tll statul centralizat constituit de către viteazul domnitor.
.
După moartea lui Mihai Viteazul, Aradul ajunge din nou, în 1616, du~ o
tntrerupere de 20 de ani, sub stăpânire otomani. în timpul dominaţiei otomane,
oraşul era format din cartierele Centru şi Grădişte, în cartierul Drăgăşani găsindu
se cetatea turcească şi evident un anumit număr de locuinţe; la sud de Mureş se
găsea cartierul Schela (actualul cartier Aradu Nou), nume vechi care arată funcţia
sa portuari în trecut. Referitor la această a doua perioadă a dominaţiei otomane,
o inter~antl descriere a cetăţii Aradului ne-a lăsat Evlia Celebi (161 J - 1684). El
arat~ că turcii au cucerit-on 1552 şi au refăcut-o prima dată în 1554, iară doua oara
după 1658, an în care datorită luptelor fusese arsă. Celebi menţioneazA că cetatea
Aradului era situata pe o insulă "lângă râul Mureş", având 50 de ostaşi, o baie inică,
o şcoală, o geamie, un han, •o piaţă destul de mare, dar îngustă" etc. Potrivit
însemnărilor călătorului turc, cetatea era "construita din ziduri cu umplutw-1 de
pământ, având o circumferinţă de patru sute de paşi. Are două porţi tari din lemn;
una este poarta Incului, înspre nord. î~ afara ei se găsesc două sute de case creştine.
Alta e poarta Timişorii; lângă ea se află o mică palancă pătrată, care slujeşte drept
fortăreaţă interioară. Aceasta are o singură poartă, dar solidă. La intrarea în
această cetate interioara se percepe o taxi. Are şi un mic pod cu chioşc.• Tot el
menţioneazA existenţa a "200 de case creştine", tn partea dinspre Timişoara şi că •pe
malul râului se găsesc dughene... " la care •...se aduna 70.000 - 80.000 de raiale şi
ghiauri şi ţin un asemenea târg încât nu se poate descrie... •, târgul durând zece zile
şi zece nopţi şi având administraţie proprie. Deşi numărul indicat de Evlia Celebi
este desigur exagerat, trebuie reţinut faptul că Aradul era tn acea vreme nu numai
un important punct strategic, ci şi un renumit centru de schimb.
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1n unna luptelor dintre otomani şi habsburgi, aceştia din unnă cuceresc,
tn 1687, cetatea Aradului şi ca unnare dominaţia Porţii este înlocuită cu cea
austriadl. fn noile condiţii, se rezideşte cetatea din cartierul Drăgăşani, după
planurile întocmite în 1698 de dltre Eugen de Savoia, iar după 1750 - 1752 din
regiunea Mureşului se constituie un nou comitat al Aradului, cu reşedinţa în oraşul
Arad, care după 1740 devine oraş cameral privilegiat.
Odată cu transfonnările politice de la sfârşitul secolului al XVII-iea,
oraşul va cunoaşte tn oontinuare schimbări tot mai însemnate sub aspect economicosocial şi politic. Devine cel mai important centru comercial al unei întinse zone,
îndl din 1738 funcţionând aici o şcoală de ucenici penru pregătirea negustorilor. De
"Ia staţia "Crucea Albă",situată în apropierea actualului edificiu al Teatrului de Stat,
circula cu regularitate poştalionul intre Arad şi Oradea, Arad şi Deva şi AradM.ânăştur-Timişoara. Vechile cetăţi medievale dedli.ând, devine şi principalul
centru militar al zonei şi, în consecin \ă, intre 1763-1783 se construieşte noua cetate
a Aradului (existentă şi astăzi) în stil Vauban, după planurile inginerului Filip
Ferdinand Hersch. Creşteri însemnate va cunoaşte sub aspect demografic. De la
102 familii de iobagi şi 10 familii de jeleri menţionate în conscripţia din 1715,
ajunge la 7.985 locuitori în 1787, în 1804 la 8.476, iar în 1843 la 19.244, majoritatea
fiind meşteşugari, negustori şi ţărani, iar o parte clerici, funcţionari militari,
servitori etc. Se schimbă tot mai mult şi aspectul urbanistic al oraşului, oonturându-se
în linii generale fonnele lui de mai târzilL
Transfonnări mai importante va cunoaşte Aradul odată cu perioadal
modernă, îndl la începutul secolului al XIX-iea Aradul devenind un puternic
centru al luptei pentru emancipare socială şi naţională, un loc unde s-a manifestat
puternic mişcarea iluministă şi unde şi-a desfăşurat o parte din importanta sa
activitate pentru drepturile naţionale ale poporului român Moise Nicoară, militant pentru unitatea naţională a tuturor românilor.
Cu o deosebită vigoare se va manifesta lupta pentru dreptate socială şi
naţională în timpul revoluţiei române de la 1848 - 1849. Dintre acţiunile organizate
se remardi cele din luna martie a anului 1848 desfăşurate în oraş, în cadrul dlrora
locuitorii oraşului fără deosebire de naţionalitate, întruniţi în mari adunări populare
au hotărât abolirea cenzurii, desfiinţarea iobăgiei şi au ales o nouă conducere
orăşeneasdl dintre elementele cu vedere progresiste, între care românii Dimitrie
Haica - locţiitor de primar, Alexandru Gavra, Grigore Popovici etc., membri în
consiliu. La 12/24 aprilie 1848 are loc la Arad o conferinţă a românilor din aceste
părţi, prima manifestare de acest fel a românilor transilvăneni. Conferinţa a avut
locîncasaavocatuluiloanPopovici,caretntreţineastrânselegăturicurevoluţionarii

cu cei din Moldova, participanţii unnărind obţinerea
de dltre autorităţi a limbii române şi a naţionalităţii româneşti, deci
egalitate în drepturi a românilor cu celelalte naţionalităţi din monarhie. Urmărind
revendidlri în favoarea naţiunii române vii.ând în special recunoaşterea naţiunii
din

Ţara Românească şi

recunoaşterii
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române, ele aveau ca ţel final crearea statului naţional unitar român, aşa cum
sublinia arădeanul Vicenţiu Babeş în august 1848. Astfel, sublinia el, naţiunea
română va putea •A-şi impune toate mădularele sale strânse laolaltă în a forma
naţiune şi naţionalitate politicii... • Aceeaşi idee se desprinde şi din faptul dl
arădenii au fost împotriva unirii Traf\Silvaniei cu Ungaria, aşa cum reiese din
raportul din 24 martie 1848 a comiteţuhd din Arad. În aceeaşi idee a libertăţii şi
1
unităţii naţionale a tuturor comânilor, au participat în număr mare arădenii şi la
Adunarea de la Lugoj din 15/1.7 iunie 1848, precum şi la Marea Adunare Naţională
de la Blaj din 3/15 - 5/17 mai 1848, pronunţându-şi hotărât totala adeziune la
hotărârile adoptate şi pronunţându-se clar, odată cu toţi participanţii de la Blaj
"Noi vrem să ne unim cu ţara".
Un aspect important al revoluţiei de care îşi leagă numele oraşul Arad este
cel al colaborării revoluţionarilor români cu cei maghiari. în acest sens este
semnificativă mai ales activitatea desfăşurată de ciltre Nicolae Bălcescu, care
îndemna revoluţionarii transilvăneni •...să adune o dietă. română care să înceapă a
organiza Transilvania ca o ţară română", înţelegând prin Transilvania şi
Maramureşul, Crişana şi Banatul. Cu asemenea intenţii, militând pentru colaborarea
forţelor revoluţionare, Nicolae Bălcescu va poposi de mai multe ori şi la Arad,
luând legătura direct cu deputaţii şi condudltorii români arădeni. Strădania lui
Bălcescu a dus la rezultatul dorit, dar prea târziu, întrucât condudltorii revoluţionari
maghiari n-au înţeles la timp necesitatea colaborării cu -forţele revoluţionare ale
românilor şi în consecinţă trupele habsburgice şi ţariste înfrâng armata maghiară,
iar după aceea are loc dezarmarea. trupelor revoluţionare româneşti. Aradul
Devine principalul centru al represaliilor din zonă, iar Cetatea Aradului este
transformată în închisoare, fiind aduşi aici mii de luptători revoluţionari. În oraş a
fost înfiinţat un nou tribunal, având cu precildere sarcina judedlrii şi pedepsirea
participanţilor la revoluţie. În rândul celor închişi în cetatea de la Arad au fost:
Eftimie Murgu, cilpitanul Ion Izicescu, generali şi ofiţeri din armata revoluţionară
maghiara etc. Tribunalul militar a pronunţat 489 de sentinţe, din care 219
condamnări la moarte. Între cei condamnaţi la moarte a fost şi Eftimie Murgu a
cilrui execuţie nu a awt loc întrucât pedeapsa a fost comutată în închisoare. Au fost
însă executaţi la Arad sub zidurile cetăţii 13 generali, foşti ofiţeri în armata
imperială, participanţi la lupta revoluţionară tn cadrul armatei maghiare, în ziua de
6octombrie 1849. Revoluţia, deşi tnfrântă, a accentuat progresul economico-social
şi a dus la dezvoltarea conştiinţei naţionale, accentuând tot mai mult tendinţele
spre unirea politicii a tuturor românilor.
.
În Arad va înregistra succese deosebite industria. Se introduc maşinile cu
aburi îndl înainte de 1900, existând câteva sute de asemenea maşini, iar din 1895
funcţionează uzina electricii proprie a oraşului. Creşte şi se diversificil numărul
fabricilor, inclusiv tn domeniul turnătoriei (prima înfiinţată încil în 1840), de
maşini (fabridl de maşini în 1872, fabrica de vagoane în 1892), de automobile
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(•Mana• 1909) ct~ textile ( ~ devenitl I.I.A tn 1907) şi multe altele, iar dupl 1900
funcţiona tn or~ toci o uzină electrici. Intre 1848şi 1914 oraşul Arad devine unul

din primele centre feroviare ale ţlrii. De asemenea, se inţensificl mult circulaţia
monetari şi se formeazl un sistem de credit modem, tn 1840 apărând aici una din
primele bănci româneşti •easa de Păstrare din Arad•, iar tn 1887 îşi începe
activitatea Banca •victoria•, care va sprijini materialiceşte instituţiile şi societlţile
româneşti. Un avânt deosebit cunoaşte comerţul, oraşul devenind tn acest sens
unul din cele mai tnsemnate centre ale Transilvaniei, unde funcţionau şi agenţii
pentru comerţul extern. Toate acestea vor determina progrese foarte mari sub
aspect demografic. De ·1a 22.398 locuitori în 1851 la 32.725 tn 1870, la 42.052 tn
1880, apoi 53.903 în 1900, pentru ca tn 1914 sl se ajungi la 65.661, iar tn 1918 la
64.412. 1n ce priveşte compoziţia etnici, majoritatea populaţiei o constituiau
românii.
Avântul forţelor de producţie a impus schimbări şi tn urbanistica aşe7.lrii.
Odată cu accentuarea după 1880a caracterului industrial al oraşului (care cuprindea
deja actualele cartiere Drăgăşani, Centru, Pâmeava şi un ieşind spre zona actuali
a gării) se construiesc intre 1860 şi ·1914 tn centru cUldiri masive, instituţii şi
întreprinderi industriale, oraşul extinzându-se mult spre nord-vest, înglobând
dupl 1880 suburbia Şega şi având tendinţa de a îngloba şi satele vecine, care devin
suburbii. Odată cu artera principali al cărui plan a fost definitivat în 1895- 1897 s-au
ridicat actualele bulevarde Milea, Decebal şi Dragalina De asemenea, între aceste
bulevarde şi Mureş au fost create în 1880, respectiv 1886, două parcuri. Dintre
clădirile ridicate tn această perioadă amintim: Hotelul •Ardealul• (~nstruit tn
actuala formă prin 1843), •Palace• c•c.omul Vânătorilor - forma actuali din 1860),
Catedrala Ortodoxă Română •sf. Ioan Bote7.ltorut• (1862 - 1865), Liceul •Moise
Nicoara• (1869 - 1872), cele două clădiri ale fostei prefecturi (prima etapă de
construcţie - 1821, a doua între 1870 şi 1871), Teatrul de Stat (1872 - 1874),
Primăria (1872 - 1876), Episcopia Ortodoxă Română (1879), Liceul de Muzici şi
Arte Plastice (1885), Liceul Agroindustrial (1887), Tribunal~l (1892), Turnul de
Apă ( 1896), Căminul Muncitorilor (ridicat prin contribuţia muncitorilor şi inaugurat·
la 1 Mai 1913), Spitalul T.B.C. (ridicat tn 1913, ca urmarea unor donaţii mas'ive ale
maselor şi a unor fonduri şcolare pentru Şcoala Civili Ortodoxă Români de Fete),
Palatul Cultural (inaugurat tn 1913)·etc. Statornicindu-se specificul edilitar, sunt
pavate străzile. începând cu 1883, tn centru se introduce iluminatul public, iniţial
cu gaze, apoi cel electric. Totodată meandrele oraşului care traversau perimetrul
actual al oraşului, mlaştinile, braţele moarte ale Mureşului sunt asanate şi umplute,
iar cele rămase sunt regularizate, construindu-se canale care sl colecteze apa din
zonele joase. Se introduce canalizarea şi apa potabilă etc.
Pentru evitarea consecinţelor negative, urmarea revărsărilor ntului Mureş,
se construiesc primele diguri împotriva inundaţiilor. În 1852 exista doar digul
cetăţii, de aceea tn 1879 se ridici un dig de protecţie pentru oraş, care tnsl este rupt
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de ape. Ca atare dupA 1879, tn special între 1887 şi 1888 se pun bazele actualelor
diguri, ulterior completate şi consolidate.
Toate aceste progrese înregistrate în dezvoltarea urbanistici a oraşului l-au
detenninat pe marele nostru savant şi istoric.Nicolae Iorga, în urma vizitelor fflcute în
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-iea, între care şi cea din 1898, când a fllcut
popasuri tn diverse oraşe, si-i estimeze drept marele oraş sau •mAreţ Arad•, în care
•suntem pe un teren solid al luptelor pentru afirmarea naţionalitAţii de naştere• şi
unde •romanii sunt foane tari•, având •un seminariu bun, o excelentA preparandie,
revista Biserica fi fC081a şi foaia politici "Tribuna•. Iar în privinţa aspectului
oraşului si-i aprecieze tn mod deosebit. •Lunga stradA care începe de la garA e cu
desAvârşire mAreaţA, vrednici de orice capitală moderni, asemenea cu o bucată din
Ringul vienez. DouA alei despărţite printr-un spaţiu lat poana numai clădiri de
mana tntai... ...Astfel se ajunge într-o piaţi, şi de aci oraşul se resfiră în străduţe
modeste, dar foane curate•.
Epoca moderni a însemnat pentru oraşul Arad şi afirmarea sa tot mai
puternici drept viguros centru cultural românesc, propagarea culturii naţionale
bazându-se pe ideea unitAţii spirituale a tuturor românilor, vizând deplina
emancipare naţională. Nu întâmplător ziarul •Arad• remarca tn 1865 ca atmosfera
dominantA tn randurile romanilor denotA ci aceştia •nu visează altceva, decât o
Românie mare•, la care le dl dreptul •tradiţia traianA de două milenW, limitele
vestice ale acestei ţlri unnand sl le constituie •comitalele Arad, Bihor, Satu Mare
şi Maramureş•. în propagarea ideilor unitlţii naţionale rolul cel mai important l-au
avut şoolile romaneşti în frunte cu Preparandia tnfiinţatA în 1812; presa româneascA
tntrecare•Lumina•(1872-1875), •Minteşiinimă.(1877-1878), •Biserica şi şcoala•
(1878 şi dupA 1918), .,.ribuna poporului• (1897 - 1903), .,.ribuna• (1903 - 1912),
•Romanu. ■, •Gura satului•, •veselia•, •cucu•, •Pagini literare•, •Reuniunea
învAţAtorilor• etc; literatura romAneascA arădeană, prin creaţiile lui Mircea V.
StAnescu, Iulian Grozescu, Ioan Tripa, Athanasie M. Marinescu etc.; contribuţiile
romaneşti la dezvoltarea ştiinţei prin lucrări mai ales din domeniul istoriei, ale
unor autori ca Ioan Russu Şirianu, Dimitrie Constantini, Vasile Mangra, Ioan Iosif
Goldiş, Petre Pi poş, Vasile Goldiş etc.; bibliotecile aparţinând diferitelor societăţi
culturale, cum a fost cea a•Asociaţiei NaţionaleArAdene pentru Cultura Poporului
Roman• sau cea de pe lângă CAminul Muncitorilor din Arad; activitatea editorială
datoratA tn primul rand tipografiei Diece:zana, tnfiinţatA în 1879 etc. Valoarea
activităţii desfllşurate tn domeniul culturii de cltre o seamA de reprezentanţi ai
Aradului şi str4nsele legături cu vechea Romanie au fllcut ca dintre arădeni sl fie
aleşi membri ai Academiei Romane Ioan Iosif Goldiş, Ioan Slavici, Athanasie
Marian Marienescu şi_alţii. Progresele tnregistratede catre oraşul Arad tn domeniul
culturii sunt vizibile şi pe plan artistic. Impresionează, în primul rând, aspectul
arhitectonic al clădirilor, stilul dominant fiind cel secession, vizibil la majoritatea
construcţiilor, edificiile publice imitând de preferinţă stilurile clasice. Se impun
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mai mulţi pictori (Nicolae Popescu, Nicola Alexiei, Ioan Zaicu, Mihai Şerban,
Szamogy Elek etc.) şi ctţiva muzicieni (Ioan Vidu care-şi tncepe activitatea la Arad,
Emil Monţia ş. a.). In 1890 ia fiinţa la Arad•Asociaţia Filarmonica•, viaţa muzicală
bucurându-se de prezenţa unorpersonalitaţide prim rang: George Enescu, baritonul
Dimitrie Popovici, tenorul Nicu C.Ofescu, Johannes Brahms, Pablo Casals ş. a.
Procesele înregistrate nu erau tnsl to concurenţi nici cu posibilitaţile, nici
cu nevoile societăţii, fapt care se explică prin politica Imperiului Habsburgic şi apoi
a celui dualist austro-ungar faţa de tntreaga Ţransilvanie. Aceasta politică a
determinat odată cu ascuţirea contradicţiilor sociale şi o înteţire a oprimarii
naţionale, mai ales dupa 1867 to perioada dualista. În consecinţa Aradul devine
centrul luptei naţionale a românilor transilvlneni, aşa cum menţiona to 1852
comisarul imperial de la Arad to unul din rapoartele sale: •cine urmăreşte cu
atenţie mişcările românilor de aici, pe drept poate observa că aceştia cu Avram
Iancu şi cu cei din Ţara Româneascl şi Moldova sunt to legătură cu crearea din nou
a unei \ări Daco-Romane ... • Existau legături şi cu revoluţionarii români emigranţi
din Ţara Românească şi Moldova, Ioan Popovici primind materiale editate de către
aceştia. Într-adevăr, acum lupta românilor transilvăneni se organizează tot mai
evident într-un singur scop: unirea cu patria mamă.
Spre cinstea arădenilor la rezolvarea tuturor problemelor majore ale
poporului român, inclusiv a problemei unităţii naţionale, s-au angajat şi mişcarea
muncitorească şi cea socialistă, fapt cu atât mai important cu cat Aradul s-a situat
atunci în fruntea oraşelor transilvănene ca număr de muncitori. Datorita condiţiilor
grele de muncă şi de viaţă, proletariatul arădean, to consens cu cel al tntregii ţari,
s-a ridicat împotriva exploatării de orice fel, acordând tn acest sens importanţa
cuvenită organizării. Încă în prima pane a secolului al XIX-iea apar primele
organizaţii de întrajutorare şi în oraşul Arad, iar 1n 1891 se constituie organizaţia
locaiă social-democrată şi în consecinţă va apărea la Arad prima gazetă
muncitorească din Transilvania, iar legăturile cu mişcarea muncitoreasdi din
România vor deveni tot mai strânse. La sfârşitul anului 1903 se crează şi la Arad
secţiaromânăaPartiduluiSocial-Democrat,Aradulconturându-sedreptprincipalul

centru al mişcării socialiste, nu numai naţionale, din Transilvania şi to consecinţa
în 1908 îşi stabileşte aici sediul centr~I social-democraţia românească. în cadrul
preocupărilor social-democraţilor aradeni' de colaborare cu forţele politice care
luptau pentru interesele naţionale ale poporului român, aceştia se apropie tot mai
mult de Partidul Naţional Român, mai ales începând cu anul 1908 cand şi sediul .
Partidului Naţional Român se muta de la Sibiu la Arad. Fără a renunţa la propriile
programe, cele doua partide se înţeleg să colaboreze într-o serie de probleme, Intre
care cea pentru obţinerea votului universal sau cele referitoare la drepturile
naţionale ale românilor. Ca urmare au loc adunari ale social-democraţilor la care
participă şi reprezentanţi ai Partidului Naţional Român. O mare adunare populara
de acest fel are loc în 9 noiembrie 1908 to Piaţa Catedralei din Arad, la ea fiind
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prezenţi numeroşi muncitori, precum şi mulţi intelectuali români din partea
P.N.R., între care deputaţii Ioan Suciu, Ştefan Cicio-Pop, Ioan Russu-Şirianu,
Sever Bocu, Iustin Marşieu, Romulus Velici ş. a.
După 1914, sub conducerea socialiştilor, muncitorii arădeni îşi intensifică
acţiunile antirăzboinice, exemplul cel mai edificator fiind greva generală din
octombrie 1918 la care alături de muncitori participă soldaţi şi cetăţeni ai oraşului,
tn total 15.000 de persoane.
Lupta pentru eliberare şi unitate naţională a românilor arădeni a fost
puternic influenţată de evenimentele din România. Unirea din 1859 a awt un ecou
şi o influenţă aparte, producând mare agitaţie în rândul maselor populare, încât
organele militare primesc indicaţii să contracareze această influenţă şi să nu mai
permită pătrunderea aici a ziarelor unioniste din Bucureşti. Ecoul unirii este
reflectat şi în ziarul• Arader Zeitung•, în care apar mai multe reportaje privitor la
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza şi simpatia de care se bucură în rândul păturilor
de jos.
La strîngerea legăturilor românilor de pe ambii versanţi ai Carpaţilor şi
la intensificarea luptei naţionale au contribuit organizaţiile româneşti. În 1863 se
constituise Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român, cu
activitate şi pe tărâm politic şi dincolo de Carpaţi. în mod hotărât s-au pronunţat
românii arădeni şi organizaţiile lor împotriva instaurării dualismului austro-ungar
tn 1867, care a dus şi la pierderea autonomiei Transilvaniei prin anexarea ei la
Ungaria. Intre altele, la Arad românii nu au admis sărbătorirea restabilirii
constituţiei maghiare, iar pe catedrala ortodoxă, cu a~t prilej, a fost arborat
steagul trei culori - roşu, galben şi albastru.
·
Exprimarea conştiinţei naţionale a românilor arădeni a cunoscut forme
din cele mai active cu prilejul războiului din 1877/1878 pentru cucerirea
independenţei de stat a României. Ideea constituirii comitetelor de ;;prijin în
favoarea ostaşilor români răniţi în război a pornit din Arad. După dizolvarea
acestor comitete de către autorităţi presa arădeană - "Gura satutur, •Biserica şi
şcoata•, •Minte şi inimă" - a publicat repetate apeluri şi îndemnuri pentru donaţie
în bani şi obiecte şi pentru plecarea de voluntari, la care au răspuns numeroşi
locuitori ai oraşului. Mai mult, gazeta •Gura satului• - singurul caz de acest fel din
Transilvania - deschide ea însăşi o listă de subscripţie făcând colecte pe care le-a
trimis în România, între donatori figurând personalităţi de seamă din rândul
românilor. ln oraş au awt Joc mari manifestaţii spontane de simpatie faţă de
succesele armatei române şi proclamarea independenţei naţionale. Ample reportaje
tn care a evocat obiectiv desfăşurarea evenimentelor de pe front şi eroismul
românilor au fost publicate şi de către revista arădeană •Alfold•. Acţiunile sunt
mărturia faptului că românii arădeni vedeau în războiul neatârnării un prilej de
realizare a unirii cu ţara, a faptului că românii arădeni •totdeauna în toate
cazurile..... s-au ţinut pas în pas cu confraţii lor din patrie.... •, după cum evidenţia
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atunci revista arldeanl •Minte şi inima•.
Mişcarea memorandista a fost un alt prilej tn care românii arldeni au
desflşurat o susţinuta activitate. Prima forml a memorandului li aparţine lui Ioan
Slavici, iar Intre cei 300 de delegaţi plecaţi atunci la Viena pentru prezentarea
Memorandului, un numlr mare de intelectuali şi ţlrani erau din plrţile Aradului.
Cu toate mlsurile luate ~e autoritaţi, tn timp ce delegaţii erau la Viena, tn Arad au
loc mari şi entuziaste adunlri publice de solidaritate cu delegaţii, tn acest scop
trimiţându-se şi un numlrimpresionant de telegrame. În timpul procesului intentat
memorandiştilor, tn care dintre arldeni au fost implicaţi Aurel Suciu, Mihai
Veliciu şi Iuliu T. Mera, au fost prezenţi la Cluj din plrţile arldene peste 2000 de
oameni, iar la Arad tn Piaţa Catedralei tn 2 mai 1894 a awt loc o impunătoare
manifestare populari cu participarea a peste 10.000 de români, tn care s-a cerut în
mod botar4t respectarea drepturilor naţionale ale românilor. De asemenea, în
cadrul acestor adunlri şi prin numeroase telegrame, românii şi-au exprimat din
nou solidaritatea cu caU7.3 memorandiştilor. Între remarcabilii avocaţi prezenţi la
proces pentru aplrarea celor implicaţi se glseau şi arădenii Şt. Cicio-Pop, Petru
Truţia, George Petrovici şi Gheorghe Popa. În august 1894 cu ocazia plecării la
tnchisoare a memorandiştilor arădeni condamnaţi, tn oraş a awt l<?C o adunare de
protest la care au participat muncitori şi ţărani care i-au condus apoi la gară pe cei
tn cau7A, alăturându-se din nou cauzei, felicitându-i şi încurajându-i, iar prin glasul
unui muncitor apreciindu-i drept •martirii cauzei româneşti•.
În siruaţia creata după acţiunea memorandista se impunea glsirea unor
noi modalitaţi de acţiune, cu atât mai mult cu c4t celălalt partid al românilor
transilvăneni, Partidul Naţional Român - care, împreuni cu secţia români din
Transilvania a Partidului Social-Democrat glseau în fruntea luptei naţionale în 16 iulie 1894 a fost desfiinţat de autorităţi, iar conducătorii lui importanţi tn
totalitatecondamnaţişi închişi ca urmarea inculpării lortn procesul memorandului.
Deşi ordinul autoritaţilor de desfiinţare a P.N.R. a fost recunoscut de Comitet,
situaţia obliga la acţiune şi la iniţiativă. Şi de această dată arădenii se vor afla în
frunte. La 9/21 octombrie 1895 are loc o conferinţă la Arad, în cadrul dlreia se
înfiinţează Clubul Comitatens al P.N.R., se hotărăşte continuarea luptei naţionale
şi este afirmat drept principiu tactic de luptă activismul politic. La începutul anului
1897 apare la Arad -Ţribuna poporului• sub redacţia lui Russu-Şirianu, iar în
primii ani ai secolului nostru tşi stabileşte la Arad sediul şi conducerea centrali a
P.N.R., pe lângă cea a specialiştilor. În aceste condiţii, la sfârşitul secolului al XIXiea şitnceputul secolului al XX-iea Aradui devine centrul principal al luptei pentru
libertate şi unitate naţionali a românilor din Transilvania. Ceea ce fuseseră Munţii
Apuseni în timpul revoluţiei lui Horea din 1784 pentru toţi cei asupriţi de
anacronicele rânduieli feudale, Blajul pentru toţi românii transilvăneni -şi nu
numai transilvllnen! - tn frământatul· an 184& şi Sibiul în rlstimpul dominat de
Memorandul din 1892, devine acum Aradul, care •a prezidat mândru, glorios şi

se
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cuminte" cel mai mire\, mai grandios şi mai plin de semnificaţii act din istoria
moderni a României - actul epocal al formării statului naţional unitar roman, visul
de aur a generaţii întregi de înaintaşi. Aici îşi aveau sediul central ambele partide
politice-ale românilor transilvăneni- P.N.R. şi social-democraţia românească-aici
apăreau importantele cotidiene româneşti "Tribuna" şi "Românul" şi tot aici îşi
desfăşurauactivitateauniidintreceimaideseamamilitanţiP.N.R.sauaisocialiştilor

români din perioada respectivl,cu un puternic ecou în rândul poporului concretizat
în acţiuni deosebite. Aici se vor iniţia şi vor fi materializate în înţelepte hotărâri
toate acţiunile politice de bază pe care epoca respectivă le cerea de la români ca acte
de dreptate şi de irevocabilă împlinire.
în conformitate cu noile condiţii istorice, Vasile Goldiş elaborează (în
septembrie) principiile de bază ale programului luptei naţionale, pe temeiurile
căruia au fost publicate toate manifestările şi apelurile apărute în presa românească
din octombrie-noiembrie 1918 şi s-a realizat înţelegerea dintre socialiştii români
transilvăneni si conducerea P.N.R.
Ioan Suciu a fost cel carea insistat pentru întrunirea Comitetului Executiv
al P.N.R. de la Oradea din 12 octombrie 1918, iar la conferinţă Ştefan Cicio-Pop,
cel ce a făcut expozeul asupra situaţiei momentului dat, pentru ca declaraţia
adoptată.să fie redactată de Vasile Goldiş (în 18 octombrie 1918 a fost citită în
parlamentul de la Budapesta), iar apoi comitetul de acţiune ales să aibă sediul la
Arad şi din cei 6 membri ai acestuia, 2 să fie arădeni (Vasile Goldiş - preşedinte şi
Ştefan Cicio-Pop).
Mesagerii socialiştilor români care au făcut propunerea conducerii P.N.R.
de constituire a C.N.R., au fost arădeanul Ioan Flueraş, alături de Ioan Mihuţ şi din
cei 12 membri ai unicului for al românilor transilvăneni - cum îl denumea revista
"Adevărul" - trei erau arădeni, preşedintele noului organism creat, Ştefan CicioPop, punându-şi propria casă la dispoziţia acestuia drept sediu, după stabilirea
Marelui Sfat Naţional la Arad.
Revoluţia din octombrie - noiembrie 1918 - desfăşurată cu deosebită
vigoare în părţile Aradului - a dus în Transilvania la înlăturarea vechilor ~utorită\i,
transformînd totalmente situaţia. tn aceste condiţii noi, create de lupta celor
angajaţi pe baricada revoluţiei, din Arad - prin C.N.R.C. -a fost coor(J.onatl
întreaga activitate de organizare politică a românilor pentru crearea organelor
proprii prin care să poată dispune liber de soarta lor, să organizeze Transilvania ca
ţara românească şi întregul efort de eliberare naţionali sa se împlinească prin
unirea cu patria mamă. Această activitate a dus la constituirea C.N.R. comitatense
şi locale, precum şi a G.N.R. organiute, de asemenea, în fiecare localitate şi
coordonate de G.N.R. comitatense, iar acestea de Comanda suprema a G.N.R.,
care-şi avea şi ea sediul în Arad. Tot sub îndrumarea C.N.R.C. s-a desfăşurat
întreaga activitate a consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti locale şi comitatense
pentru ca, după preluarea puterii politice de la vechile autorităţi, să fie rezolvate
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toate problemele economico-sociale, politice şi culturale în concordanţi cu noile
de lucruri din Transilvania, sA se asigure ordinea şi desfllşurarea normali a
vieţii interne. Sub acest aspect prezintă deosebita importanţi tnsaşi activitatea
C.N.R. comitatens al Aradului, întrucât se desfllşura în spatele liniei de demarcaţie
- trasată forţat, în neconcordanţi cu realitlţile din Transilvania şi menţinuta (chiar
daci s-a deplasat mereu spre vest) to mod arbitrar - ceea ce a ridicat noi probleme
- unele dintre ele deosebit de acute - în faţa noilor organe de conducere. De
asemenea, pentru dl la un moment dat în părţile Aradului s-au găsit trupe străine
sârbeşti şi franceze,creându-se probleme cu totul deosebite în faţa C.N.R. şi G.N.R.
arădene şi prin această situaţie particulară.
Din Arad s-a iniţiat trimiterea în 9 noiembrie a notei diplomatice guvernului
ungar privind preluarea puterii depline asupra teritoriilor locuite de români îri
Transilvania de dltre C.N.R., în fapt Declaraţia de Independenţă a Transilvaniei şi
tot aici s-au purtat tratativele (din 13 - 14 noiembrie 1918) cu delegaţia guvernului
ungar condusă de Oszkar Jaszy, ministrul naţionalităţilor în guvernul respectiv.
Din cei şapte membri oficiali iniţiali (ulterior numărul lor a crescut) ai delegaţiei
C.N.R.C., patru erau arădeni (Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Ioan Flueraş şi Gh.
Crişan), având un rol prioritar în desfllşurarea tratativelor. Manifestul intitulat
Către popoarele lumii - dat după eşuarea tratativelor-a fost emis tot de aici, el fiind
opera lui Vasile Goldiş, iar semnatarii lui erau arădenii Ştefan Cicio-Pop şi
Gheorghe Crişan, în calitate de preşedinte, respectiv secretar al .C.N.R.C. El
însemna de fapt încunoştiinţarea întregii lumi despre ferma hotărâre a românilor
de a-şi constitui pe teritoriul locuit de dânşii statul lor liber, independent şi unitar.
Tot Aradul a fost cel care a prezidat întreaga epopee a Unirii, consfinţita
prin hotărârea unanimă a tuturor participanţilor la impresionanta adunare
plebiscitară întrunită la Alba Iulia, a dlrei idee a fost emisă, de asemenea, la Arad,
de unde a fost apoi pregătită în toate amănuntele ei. Stabilirea locului măreţei
adunări, convocarea ei, instrucţiunile privind alegerea delegaţilor, multiplele
măsuri referitoare la deplasarea în linişte a unui număr atât de neobişnuit de
participanţi, întocmirea actelor ce urmau a fi supuse dezbaterii adunării şi toate
celelalte probleme necesare a fi avute în vedere ca adunarea sa fie o reuşită deplină
şi sărbătoreascA, încât a uimit pe toţi contemporanii atât în cadrul celor care erau
implicaţi în problematica ei cât şi a celor clrora nu le trezea sentimente de supremă
stări

satisfacţie.

Organizatorul măreţei adunări naţionale întrunită la Alba Iulia în ziua de
1 Decembrie 1918 a fost arădeanul Ioan Suciu. Cel dintâi ce rosteşte cuvântul la
adunare a fost tot un arădean, Ştefan Cicio-Pop, care în calitate de vicepreşedinte
al adunării, practic, a şi condus lucrările ei, având în vedere vârsta şi starea sănătăţii
preşedintelui Gheorghe Pop de Băseşti. Cuvântarea festivă şi prezentarea Hotărârii
unirii Transilvaniei România sunt, de asemenea, opera unui arădean, Vasile
Goldiş. Arădenii s-au impus şi prin numărul extrem de mare al participanţilor la
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Marea Adunare şi prin cel al delegaţilor oficiali prezenţi în 1 Decembrie 1918 la
Alba Iulia, cu toţii aducându-şi aponul prin totala lor adeziune la hotărârea. de
Unirea tuturor românilor. De aceea tndldin epocă s-a recunoscut pe bună dreptate
dl Aradul a fost oraşul în care s-au pregătit marile acte enunţiative ale Adunării de
la Alba Iulia care a proclamat Unirea, iar lucrările apărute după 1918, subliniază
tot mai des aportul deosebit al arădenilor, faptul dl ei s-au găsit în fruntea acţiunii,
dl Aradul a fost leagănul Marii Uniri, arădeni au adus o contribuţie hotărâtoare la
realizarea acestui act crucial din istoria poporului nostru, de împlinire a unor
tendinţe de mult croite, reali:zat tn ciuda unor piedici sau amânări, intrucât era în
deplină concordanţă cu dreptele şi nestrămutatele legi ale evoluţiei istorice.

ARAD, FOYER D'HISTOIRE ET DE CULTURE ROUMAINE ET LE
BERCEAU DE y\ GR.VJDE UNION
(RESUME)

C Ouvrage presen te, d>une maniere succinte, 1>evolution de la viile d> Arad

apartir de I Antiquite et jusqu,au 1 Decembre 1918 la date de 1>accomplissement
de la Grande Union, ala realisation de laquelle Arad eut un role decisif.
Dans la premiere partie on evoque Ies t~moignages de la vie humaine dans
la prehistoire, ensuite-ceuxde I'Etatdaceet de la domination romaine. Apres quoion met en ~vidence-avec des arguments historiques-la periode de l'ethnogenese
roumaine et le role joue par la viile au Moyen Age.
Dans la deuxieme partieon insistesurtout sur Ies progres et Ies changements
connus, sous tous Ies aspects, et qui allaient_ conduirent ă la transformation de la
viile dans le principal centre economique et culturel de la zone, l'epoque
moderne. Par consequent ăla fin du XIX-ieme si~le et au debut du XX-i~me
siecle, Arad devient le principal centre politique de la Transylvanie. C'est ainsi que
la viile d>Arad sera le lieu ou allait fonctionner la Conseil National Roumain
Central et ou allait etre con~ue et organisee la Grande Assemblu Nationale de
.
Alba Iulia, reunie le 1 D&embre 1918.

a
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Voluntarii biniţeni în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri
VASILE POPEANGĂ

1. Starea de spirit a ostaşilor romAnl din armata austro-ungari
Declanşarea ostilitl\ilor militare tn vara anului 1914 a deschis pentru
comunitatea romAneasdl drumul greu al ultimei datorii ce trebuia tndeplinitl faţl
de istoria sa: tnflptuirea unirii romanilor tntr-un singur stat. Acest sentiment
stlpAnea pe românii de pretutindeni, devenind o dominantl a mentalitA\ii publice.
Pentru românii din teritoriile subjugate, privirile se tndreptau spre
România, de la care se aştepta ac\iunea decisivi de dezrobire a lor. Aspiraţiile de
unitate naţionala au dat o coloraturAspecificAatitudinii românilor din Transilvania,
Banat, Bucovina şi Basarabia toca din primele zile ale chemArii sub arme a
rezerviştilor. În Banat, ca şi to întreaga Transilvanie, prezentarea la regimente a
tinerilor români mobilizaţi a fost tnsoţitl de adevlrate scene de manifestare a
sentimentelor naţionale, potenţate de trAirea to grup to unitAţile militare care
aveau to structura lor mase compacte de români. Astfel, regimentul 43 Caransebeş
avea din efectivele sale 40% români, regimentul 61 Timişoara avea, de asemenea,
40% din efectiwl sau alcAtuit din româniu, 85% din efectivele regimentelor 33
Arad, 50 Alba Iulia şi 64 OrAştie erau compuse din români1 . Comandantul
regimentelui 29 infanterie din Becicherecu Mare era un ofiţer român, colonelul
Traian Bacili, iar al regimentul 61 Timişoara era colonelul Miron Şerb. Regimentul
8 din Lugoj avea numeroşi ofiţeri români la comanda subunitlţilor sale.
Din satele banaţene a plecat spre front cu unităţile militare un numar
impresionanat de ţlrani, chemaţi de monarhie ca sa panici pe la un rAzboi nedrept.
Au fost mobilizaţi din Giroc 202 locuitori, Seceani: 132, Sânnicolau Mic: 67;
Murani: 61; Munar: 64; Felnac: 97; Alioş: 124;Bata: 143; Bacau de Mijloc: 90;
Birchiş: 127; Bruznic: 93; OlpAlnaş: 148; Olprioara: 111; Chesinţ: 138; Cuveşdia:
101; Fibiş: 72; Lalasinţ: 103; Ostrov: 67; Sâlciva: 83; SiştarovAţ: 82; Ţela: 130;
Ususau: 92; ZAbalţ: 52; Lipova: 1822 • Un numar impresionant de tineri a plecat şi
din satele din parţilesudice ale Banatului: Maidan: 78; Târgovişte: 78; Oraviţa: 124;
Boldur: 117; Berzasca: 296; Jeba: 701. PAna la tnceputul lunii februarie 1915 din
Radlşdia au fost duşi pe front 270 de tineri. Pentru a scapa de rAzboi, unii dintre
locuitorii satului au fugit de acasA şi nu s-au prezentat la centrele de mobilizare~.
Din RudAria au fost mobilizaţi pentru front 778 de tineri, ceea ce însemna 30% din
numlrul locuitorilor. Din ţinutul Almajului au fost mobilizaţi 6614 soldaţi la o
populaţie de 24196 suflete cAt existau to localitlţile Blnia, Borlovanii Vechi,
Borlovenii Noi, Bozovici, Dalboşeţ, GArbovlţ, Upuşnic, Moceriş, Pataş. Prigor,
Prilipeţ, Putna, Ravesca, RudAria, Şopotu Vechi şi Şopotu Nou 5 • Era un contingent impresionant de_ tineri care-şi pArlseau coasa, plugul şi familia şi plecau sa
lupte pentru Cunea din Viena, care era pentru ei simbolul oprimArii naţionale.
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Regimentele din Banat au fost trimise spre frontul de luptl din Galiţia. În
drumul lor spre front, unitllţile blnlţene făceau un scurt popas la Arad. Redactorii
de la RomAnul încercau sll detecteze starea de spirit şi ideile care le stlpâneau
conştiinţele. Cenzura severi la care fusese supus ziarul nu permitea publicarea
concluziilordesprinsedinoonvorbirileavutecugrupuriledeostaşisaucucomandaţi

de ai lor. Spre sfârşitul lunii august 1914 prin gara Arad a trecut regimentul 43 din
c.aransebeş. Toate companiile plecau spre front sub faldurile trioolorului românesc.
În gara Arad caporalul Moldovan a declarat ci wavem steag de-al nostru, de-al
sângelui nostru. Ne-am ridica întreg regimentul daci ar îndrăzni cineva sl ni-l ieiew 6
. Convoiul militar a fost primit în gară de Constantin Savu, redactor al ziarului
RomAnul. Soldaţii bănăţeni au primit în gara AraJ un steag tricolor, confecţionat
de un grup de femei din Arad, în timp ce companiile intonau în mod solemn
wDeşteaptll-te, române!w. Soldaţii din Vrani s-au prezentat la ~edacţia Românului
pentru a ruga sll se transmită urări de bine familiilor lor.
wDeşteaptă-te, române!w a fost cântecul cel mai îndrlgit de ostaşii români
care plecau pe front În cântecele lor soldaţii români au înlocuit termenul wmonarhie"
cu wRomânieW, iar termenul de impărăţiew nu apărea în limbajul militar. Printre
soldaţii bănăţeni erau luptători naţionali ridicaţi din rândul ţăranilor, aşa cum era
Nicolae Tucu din Zoreluţu Mare, care a sprijinit pe Ştefan Petrovici în campania
electorali din 1905 şi care tipărise la Braşov un volum de versuri întitulat Ciripituri
de c4mp7 • Acest luptător vizitase în 1906 Expoziţia de la Bucureşti, unde au răsunat
cântecele intonate de corurile bănăţene. Un alt t1ran luptător a fost Simion
Munteanu din Herendeşti, care sprijiniseşi el pe Ştefan Petrovici în dura campanie
electorală din 1910, când aparatul 'administrativ a orchestrat o gamă largă de
acţiuni de intimidare, şantaj, persecuţii şi amenin\llri pentru a asigura victoria
candidaţilor guvernamentali. De pe front, Ştefan Munteanu scria în 1915 ci "După
pace ca sll vină/ Şi-acea zi senină/ c.and vom avea şi noi parte/ De drept şi libertatew8
. Vocea acestui plugar luminat din Banat era expresia unei stări de spirit colective
în care voinţa de unire cu Ţara era ideea forţă a epocii ce stăpânea conştiinţele
românilor.
în timpul războiului s-a înregistrat o difui.are activă a valorilor culturale
naţionale printre soldaţii români. •c.antecele cltăneştiw erau intonate de soldaţii
bănăţeni şi comunicate de ei ziarelor RomAnul şi Drapelul. Aceste produse ale
spiritului uman creator aflat în situaţii-limitl pe câmpul de ·luptă sunt pătrunse de
dorul de pământ, libertate şi unitate naţională. Unele din aceste creaţii populare
au văzut lumina tiparului în colecţiile Dor şi Jale, Cluj, 1915, şi CAntece de război,
c.aransebeş, 1915, editate de profesorul Dimitrie Cioloca, şi Dor şi Jale, tipărită în
1917 de dirijorul corului din Reşiţa, Iosif Vulcan. Gheorghe c.atană a tipărit şi el
la c.aransebeş în 1919 Flori de război, culegere de versuri populare din timpul marii
încleştări şi vărsllri de sânge. La Arad, profesorul Victor Stanciu a tipărit în 1916
volumul Poezii populare din război. Unităţile militare aflate în refacere sau cele din
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din rezerva armatelor au tnfiinţat coruri, au organizat manifestări
au difuzat cartea rom4neasdl. La Debreţin, cunoscutul clrturar
bllnllţean Coriolan Buracu a tnfiinţat un cor romanesc. profesorul Moise Ienciu .
cerea pentru răniţii din spitalul din Troppau clrţi de lectură, afirmând tn cererea
sa cltre autorităţile şcolare din Caransebeş ci soldaţii "ne cer atât de mult carte
rom4neasdl" pentru faptul ci ea le aduce m4ng4iere9 • Cunoscutul folclorist
bănăţean difuza de la Viena clrţi cu ~jutorul "Comitetului de caritate al coloniei
romane din Viena". Soldaţii aflaţi tn spitalele din Nitra, Teplice, Banialuka tn
Bosnia, marinarii romani de la Pola, unde se afla comanda marinei militare a
imperiului, prizonierii de la Melfi (ltaliâ), Scutari (Albania) cereau clrţi, ziare şi
reviste romaneşti pentru soldaţi. La Caransebeş şi Arad se creaseră adevărate
centre de difuzare a clrţii. Fostul redactor al ziarului RomAnul, Constantin Savu,
cerea tn 18 iulie 1917 sll fie impulsionată activitatea de trimitere de clrţi spre
unităţile militare în care se aflau români1°. Din Italia, sublocotenenţii Iosif Furdui
şi' Mihai Gurgu se adresau în 9 aprilie 1917 senatului şcolar din Car~nsebeş,
cerându-i clrţi pentru soldaţii din regimentul 43 infanterie aflaţi prizonieri la
Melfi 11 .,
"Comitetul de caritate al coloniei române din Viena", al clrei secretar era
tânărul student din Lugoj Al.S.Iorga, a difuzat to decurs de un.an 36.000volume de
cărţi şi broşuri literare şi de popularizare şi 3000 de exemplare din diferite ziare
romaneşti. Acestui număr mare i s-au adăugat alte mii de volume trimise de
autorităţile şcolare romaneşti din Arad şi Caransebeş. Slova, cântecul, jocul şi
simbolurile romaneşti ca şi actul comunicării cotidiene tn limba română tn unităţile
exclusiv romaneşti au întărit conştiinţa naţională într-un război nedrept. Frontul
cerea tncl din 1915 reîmprospătarea forţelor. Cei veniţi de acasă aduceau informaţii
noi despre înteţirea asupririi naţionale. Începând din ianuarie 1915, în regiunile
aparţinând corpului VII armată, printre care se aflau şi comita tele Arad şi Timiş,
a fost introdus statariatul, acţiune de înăsprire a penalizării delictelor. fn 23
ianuarie 1915 prefectul poliţiei Aradului a difuzat comunicatul de introducere a
statariatului, în virtutea căruia anumite delicte sancţionate anterior cu pedepse
mai mici, acum erau pedepsite cu moartea 12 •
Acţiunile represive ale autorităţilor guvernamentale au fost înteţite după
intrarea României tn acţiune pentru dezrobirea românilor din teritoriile subjugate. Faţll de şcolile din Banat au fost introduse severe măsuri de supraveghere. fn
7 octombrie 1916 Preparandia din Caransebeş a fost tncercuită de soldaţi şi
jandarmi, care, sub comanda şefului miliţiei şi tn prezenţa procurorului, au făcut o
percheziţie amănunţită tn şcoală şi tn internat cautând o societate "care lucră
contra fidelităţii". A fost percheziţionată şi locuinţa profesorului M.Ienciu 13 •
Fruntaşilor naţionali li s-a cerut sll semneze o declaraţie de fidelitate faţă de stat.
foca de la sfârşitul lunii augusi 1916 au început internările în lagărele de la
Seghedin şi Şopron. Au suferit ani de detenţie intelectuali de frunte ai Banatului,
spitale

şi

naţionale şi
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lnvlţltori, preoţi şi

plugari cum au fost compozitorul Ion Vidu, Ion Clopoţel
profesor la Caransebeş, Al.Mihuţia, profesor tn Timişoara, tnvlţltorii Ion Drindl
(Ticvanul Mic), A.Mureşan (Lighed), Anton Nevriceanu (Şag), Dănila Iliţescu
(Ramna), Pavel Marcovici (Percosova, Teodor Bucurescu (Comloşu Mare, preoţii
Ion Prohab (Berini), Ion Llpăduş (Ohaba Mttnic), Simeon Banolomei (Vrani),
Oh.Dragomir, fost profesor la Arad, Nicolae Novacovici (Gîrbovăţ , Solomon
Andreescu (Biniş ), Alex.Ogtrlici (Jidovin ), Ion Măran (Ciclova Română) ,
Em.Ciulei (Ciuchici), Romul Jurchescu (Peştere), Ion Popovici (Reşiţa), Anton
Miloşescu (Ogradena), Comei Mircea (Rădlşdia),'◄• În 13/26 septembrie 1916,
Ioan I.Papp,episoopul Aradului,seadresează lui Bela Iankovich, ministrul cultelor,
şi-i aratl dl tn dieceza sa erau internaţi preoţi şi învlţltori din diferite sate din
dreapta şi stânga Mureşului. Din Banat erau internaţi Ioan Popa (Mlnlştur),
Nicolae Vulpe (Jadani), Nicolae Martinovici (Topolovlţu Mare), Clprariu Petre
(Belint), Ioan Teodor (Bencecu Mare), auga Gheorghe (Şuştra ), Tocitu Gheorghe
(Cllacea), clrora li se adaugau alţi colegi de ai lor din judeţul Aradis.
Îndl de la lnceputul rlzboiului autorităţile militare au supravegheat cu
sporită atenţie comportamentul românilor din Banat ca o zonă limitrofă cu
România, peste a clrei frontiera se puteau face tnfiltrlri ale românilor bănăţeni
care cereau ocrotire şi adăpost tn Ţară. În 6 februarie 1915, oficiul de cenzuri al
arma tei austro-ungare a solicitat comandaţilor militari tn subordine să supravegheze
cu deosebitl atenţie relaţiile individuale ale românilor, corespondenţa şi presa şi
să sensibilizeze oranele politice atunci când vor dispune de informaţii privind
comportamentul românilor care se sustrag obligaţiilor de război .prin fuga pe
plmântul românesc1' . Se face şi precizarea dl "dezertorii" din armata austroungari sunt lisaţi liberi ln România. În s~ial localităţile Vîrciorova, Orşova,
Teregova, Mehadia şi satele apropiate frontierei au fost supravegheate cu atenţie.
Numlrul posturilor de supraveghere a frontierei şi a zonelor de trecere a fost mărit.
De situaţia din zona strategicii a localităţii Vtrciorova se interesa direct generalul
Mackensen, care a vizitat zona la sfârşitul lunii octombrie 1915, cerând sl se ia
mlsuri de asigurare a transporturilor de cereale şi animale din România şi
lmpiedicarea trecerilor românilor din Banat peste frontieră 17 • Autorităţile militare
ale imperiului supravegheau cu atenţie şi transporturile pe clile ferate pentru a se
preveni lntlrirea legăturilor cu Italia şi Franţa. Ministrul de interne maghiar
atrlsese, ln mod special, atenţia prefectului de la Becicherecu Mare (Zrenjanin) sl
supravegheze transporturile care duceau sau veneau din direcţia Italiei, urmărind
pe Gheorghe Plcurariu din Racoviţa de lângA Sibiu, care a cllătorit în Franţa
pentru a mijloci o tranzacţie de 200000 de arme 18 •
La mijlocul lupii ianuarie 1916, primpretorul plasei Caransebeş anunţa
comisarul guvernamental din Timişoara -dl nu e de acord ca preotul Martin
Vernicbescu din Vlrciorova sl se reântoardl tn comuni din cauză ci. tn sânul
populaţiei e primijdios prin sfaturile sale. Avea legături cu Banca Româna din
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c.aransebe.ş şi a tnlesnit trecerea to România a unor ostaşi romAni din armata
imperiali. Cunoştea drumurile peste munţi. Faptul a fost c:onstatat de autorillţile
militare din Seghedin, alarmate de de7.ertlrile tot mai dese care se flceau pe la
vtrciorova 19 • Orice declaraţie de simpatie faţa de România era pedepsita. Io urma
declaraţiei de rlzboi a României au fosţ puşi sub acuz.aţie şi unnlrire penali
'Ghennan Ilie din Timişoara, Pascu Sima, Pascu Ioana, Smolean Gheorghe şi
Duman Dumitru din Giannata, Pinciu Gheorghe şi Ardelean Gheorghe din
Lipova şi ledu Gheorghe din Denta, care s-au bucurat ci România a intrat to
acţiune şi aşteapta trupele române sa viec.At mai repede şi sa dezrobeascl fraţii lor»
Prin âsemenea acţiuni opresive se urmarea intimidarea locuitorilor satelor şi
menţinerea liniştei tn spatele frontului, ln timp ce alte oontingente de români,
•plecau pe-a morţii cale•, dupa cum se exprima Aron Cotruş ln poezia •Jenfa
noastra•.
Efonurile făcute de ostaşii angajaţi lntr-un oonflict armat solicita nu
numai pregltirea lor tehnici, ci şi o stare de spirit oorespunzltoare ţelurilor
oonflictului la a clrui rezolvare ei panicipa. Românii angajaţi ca soldaţi tn annata
austro-ungari nu erau stlpâniţi de ideea victoriei monarhiei, ci credeau to
destrămarea ei şi tn biruinp idealului lor nat1onal de unire polltlcl a romAnllor.
Individual sau în grupuri din ce în ce mai oompacte, românii aflaţi pe câmpurile de
lupta tn unităţile imperiale ca şi cei ce se aflau ln interior, dar puteau fi chemaţi
oricând pe front, au început sa acţioneze tn virtutea oonvingerilor lor naţionale, aşa
dupl cum ledicata oonştiinţa lor naţionali şi setea de libenate transmisa ca scumpa
moştenire din generaţie tn generaţie. Din miile de români desprinşi prin forţa
centrifugă ce acţiona asupra Imperiului habsburgic, ca şi asupra unitlţilor sale de
pe teatrele de lupta, s-au oonstituit grupuri dţn ce tn ce mai mari, care îşi propuneua
sa lupte pentru realizarea unitlţii politice a românilor. Astfel s-au oonstituit
formaţllle de voluntari, care, datorita oonfiguraţiei teatrelor de lupta, au acţionat
tn Rusia, Italia, Franţa, Viena, Praga şi tn vechea Romanie. Aceste formaţii au fost
unite prin obiectivul politic urmărit: realizarea unirii cu România. Constituirea şi
acţiunile lor prezintă caractere paniculare determinate de ţara care le-a oferit
găzduire şi situaţia de pe fronturile de lupta.

II. Voluntarii din Rusia
Pe frontul din Galiţia se aflau batalioane din Lugoj, Orşova, Oraviţa,
c.aransebeş, Arad şi Satu Mare. Anileria grea era din Banat. în special to jurul
oraşului Przemysl, unde era o fortlreaţl construita dupl 1870 de generalul de
artilerie Salio-Sogli, au avut loc crâncene încleştări tn care au fost angajate unitlţile
militare din Banat, tn a clror componenţi majoritatea luptatorilor era alcltuitl din
români. Aci au căzut numeroşi romani. unii au fost răniţi, iar alţii au togroşat
ooloane de prizonieri de rlzboi care mlrşlluiau pe drumurile Rusiei spre centrele
organi1.1te pentru ei. De la Kiev, unde se făceau repanizarea lor, prizonierii români
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au fost trimişi la Darniţa, Simbrisk, Viatca, Veniof, Semipalatinsk, Omsk, Samara,
Brezovska, Tariţin, Voronej, Ecaterinoslav, Taskent, Buchara, Sarriarkand,
Orenburg, Tiumen, lrkutsk, Celeabinsk, Vladivostok şi alte centre raspândite pe
tntinsul Rusiei. ÎOdl din octombrie 1915 au apărut informaţii de la prizonierii
bănăţeni aflaţi în Rusia. Prin Crucea Roşie sau pe alte dii ce străbăteau România
neutră veneau ştiri despre ei. Soldatul George Barbu din Sînnicolau Mare se
adresează redacţiei ziarului Românul, cerându-i să fie încunoştiinţaţi părinţii săi dl
se află în prizonierat21 • Numărul prizonierilor a crescut repede din cauză dl unităţi
întregi aldltuitedin români nu voiau să lupte împotriva aliaţilor României, aşa cum
era Rusia. Ca urmare, regimentele din corpurile de armată VII Timişoara şi XII
Sibiu au pierdut mare parte din efectivele de luptă, devenind unităţi incapabile de
un efort militar susţinut pe front.
În lagărele de prizonieri se tnregistreazăo manifestare unitară a militarilor
români, care erau conştienţi dl aparţin unei naţiuni aflată în plin proces de făurire
a unităţii sale politice. În diferite centre de prizonieri, români se distanţează de
austrieci şi maghiari şi constituie un corp separat cu limba română ca mijloc de
comunicare, comportomant oaţional sub raport cultural şi cu manifestarea
sentimentelor de solidaritate naţională. Prăbuşirea monarhiei austro-ungare
devenise o convingere cu caracter general tn obştea româneasdl, a dlrei politicii era
condusă de o singură idee ce sintetiza "rostul luptei noastre naţionale" 22 • Această
idee era aceea a solidarităţii tuturor românilor în lupta pentru făurirea unităţii
politice. Ideea avea un caracter general şi se întipărise to decursul războiului,
'devenind un mijloc de apărare colectivă. Referindu-se la viaţa voluntarilor din
lagărul de la Darniţa şi la atmosferă ce domnea printre ei, un fost voluntar,
dr.Cosma, scria după război dl printre ei "mă simţeam pardl acasă între fraţi care
îşi pricep gândurile şi îşi înţeleg dorinţele. Aceşti voluntari în avântul lor sublim,
în însufleţirea lor patrioticii îşi colindau şi ei colindele strămoşeşti din Ardealul
îndepărtat" 23 •

În diferite lagăre ~ t i se afla în august 1916 un număr impresionant de
prizonieri români: circa 120000. Dintre aceştia, tot mai mulţi doreau să se înscrie
ca voluntari în armata română. Aşa s-a născut ideea voluntariatului ca o mentalitate
colectivă izvorâtă din ideea responsabilităţii tuturor românilor faţă de înfăptuirea
unităţii politice. Faţă de insistenţele prizonierilor români şi satisfăcând şi cererea
guvernului român, autorităţile guvernamentale ţariste au convenit ca prizonierii
români din diferite lagăre să fie adunaţi la Damiţa lângă Kiev24 • La 1 septembrie
1916, guvernul rusa permis concentrarea prizonierilor români tn această localitate.
Generalul rus von Eiche a fost încredinţat de autorităţile sale să coordoneze
organizarea prizonierilor". Aci, soldaţii români s-au organizat şi s-au supus unor
norme comportamentale fixate de ei tnşişi, dovedind o înaltă conştiinţa a
responsabilităţii tn situaţia excepţională to care se aflau, fapt care l-a determinat pe
Onisifor Ghibu să denumească acest loc de concentrare a prizonierilor "Şcoala de
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la Darniţa•, întrucat ea a fost un factor de oţelire a caracterelor şi a ilustrat faptul
de netllgăduit, şi confimat de istorie, dl naţiunea română dispune de forţe umane
nesecate de creaţie şi energie26 • În lagărul de la Darniţa erau mulţi voluntari
bănăţeni. Din comitetul executiv condus de primseniorul Victor Deleu făcea pane
şi locotenentul Vasile Cbiroiu din Comloşu Mare.
·Spre sfârşitul lunii ianuarie 1917_. "Corpul voluntarilor" ceruse Legaţiei
României de la Petrograd sA obţină aprobarea guvernului rus pentru înrolarea lor
tn armata românăZ1. Voluntarii de laDarniţa audecissA trimitll la Iaşi un ofiţer care
sA informeze guvernul român despre situaţia şi despre aspiraţiile pe care le nutreau.
în februarie 1917, a plecat la Iaşi ca re-prezentant al voluntarilor de la Darniţa
sublocotenentul N.Căpeţianu, avocat din Timişoara. El a fost primit de Vintilă
Brătianu, ministrul de război, care a promis că în curând va trimite la Petrograd un
reprezentant al guvernului pentru a rewlva problema integrării lor în armata
română. Darniţa a fost vizitată de colonelul Pietraru, care urma să îndeplineasdl
atribuţiile de şef de stat major al Corpului Voluntarilor, al cărui coman<~ant era
generalul Coandă, acreditat pe lângă Marele canier general al armatei ruse.
Colonefol Pietraru a adus un formular de angajare a voluntarilor în armata
română. Voluntarii care au semnat angajamentul se obligau ca prin sângele lor sA
tnfăptuiasdl •România Mare, unită într-un singur trup şi pe vecie". Jn aceastll
atmosferă soldatul Dimitrie Uzărel Uzărescu din Belinţ a confecţionat la Kiev un
steag. pe care 1-a purtat pe campul de luptll de la Muncelu şi Panciu, îmbărbătând
pe ostaşi cu cele două lozinci călauzitoare ale voluntarilor: "Trăiască România
Mare!" şi Unire•. Steagul a fost adus la Bucur~ti de delegaţia ardeleană căreia i s. a încredinţat la Alba Iulia sA ducă în Capitala ţării actul unirii 28 •
Activitatea desfăşurată de un număr din ce în ce mai mare de voluntari în
lagărul de la Darniţa a fost impulsionatll sub raport cultural de presa românească
apllrutll tn pribegie. Vom reaminti revista Gura satului, •foaie literară, satirică şi
mixtll pentru col(onia) română din Darniţa". Redacţia şi administraţia revistei
erau tn strada Lesnaia, nr.77 din Darniţa, unde redactorul V.L.Paşa se îngrijea de
apariţia cu regularitate a acestei reviste, care a jucat un rol unificator pe plan
spiritual şi comportamental în viaţa voluntarilor. În anicolul Să lăsăm29 se cerea
· voluntarilor sA-şi îndrepte privirile "acolo departe spre'carpaţi, după a căror coamă
gem ai noştri sub jugul ungurilor". Românii din Transilvania aşteaptă pe fraţii lor
voluntari ln diferite părţi ale Europei si-i elibereze şi sA realizeze unitatea politică.
Sub raport spiritual, se afirmă în articol, românii erau uniţi de mult. Un singur
. cuget stllpânea dorinţele voluntarilor: România Mare liberă! Cu inima curată "sA
luăm arma tn mâna şi ne vom atinge scopul". Pentru realizarea acestui ideal de
unitate naţională •cat avânt, cata jertfă de sine, cată măreţie de inimă n-au dovedit
flăcăii Moldovei şi plăieşii munteni. Au lllsat plugul în brazda, buciumul im
comarnic şi au alergat la chemarea neamului"30 •
În paginile revistei era schiţatll perspectiva istorică a luptelor pentru
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libenatea naţionali. •strlmoşii noştri au luptat pentru destinele ţlrii. Horia,
Ooşca. C~·.n, Avram Iancu şi Tudor Vladimirescu au oondus cete mandre de
ostaşi, barbaţi demni•. Ei au fost 1n istoria noastrl precursori ai luptei pentru
unitate şi demnitate naţionali, care s-au gândit la o generaţie care se va ridica la
lnllţimea responsabilitaţii ei istorice şi va făuri unitatea noastrl politici. Gura
satului a urmlrit soopuri educative cultivând printre voluntari sentimentul de
dragoste faţl de trecut, lncrederea 1n viitor şi spiritul de omenie 1n relaţiile
interumane. lncrederea 1n făurirea idealului uni taţii naţionale sedegajl din fiecare
pagini. Voluntarii erau decişi ca prin efortul lor sl zideascl •o noul Dacie•;
Aceasta idee era o moştenire de la generaţiile anterioare. Gura satului a fost o
revista a piru ta prin ului unor tnvlţltori, dintre care se distinge figura caporalului
V.LPaşa.
,
Datorita gai.etarului de iniţiativl şi de aleasl profesionalitate care a fost
Sever Bocu, format 1n şooala pe care a reprezentat-o redacţia ziarului Tribuna din
Arad, la Kiev a aplrut tn 20 iulie 1917 gazeta RomAnla Mare, care avea subtitlul
•foaie a voluntarilor români din Austro-Ungaria•. În redacţia acestei gai.ete mai
a0lm şi alţi tribunişti: Gh.Popp şi Iosif Schiopul, clrora li s-a adlugat şi Filaret
Doboş. Din aceastl gazeta au aplrut 23 de numere pani la sftrşitul lui decembrie
1917. Obiectiwl gai.etei a fost tot unificarea sufleteascl a voluntarilor. Sever Bocu
a participat la Congresul tuturor naţionalitlţilor din Rusia, ţinut la Kiev tn zilele
de 6-15 septembrie 1917. 1n cuvântul rostit cu acest prilej, delegatul român a dat
expresie voinţei unanime a românilor din Austro-Ungaria de a-şi decide singuri
soana lo.-3 1 • Reprezentanţii naţionalillţilor asuprite au hotarât la Kiev sl lupte
pani la destrlmarea ultimului parapet al reacţiunii europene: Imperiul austroungar. Din discuţii s-a desprins cu c'4tritate tei.a ci un nou echilibru al naţiunilor
europene nu e posibil firi dreptul de autodeterminare a popoarelor.
În articolele sale din RomAnla Mare, Sever Bocu a subliniat
comportamentul demn al armatei române tn campania din 1916. Acest
oomponament s-a bai.al pe ideea luptei pentru aplrarea plmântului strlmoşesc32
. RomAnla Mare s-a adresat prizonierilor români din Rusia, cerindu-le sl se tnscrie
1n rtndul voluntarilor. Gai.eta redactatl de Sever Bocu a jucat un rol de tntlrire a
oonştiinţei naţionalea voluntarilor. Prin paginile ei au fost difui.ateşi valori umane
necesare oriclrei lupte: spirit de oooperare, curaj ln acţiunile dificile şi hotartrea
de a lupta pani la jertfa de sine pentru tnflptuirea unirii. Redacţia pornea de la tei.a
ci gândirea voluntarilor trebuie modelali în raport cu marile aspiraţii ale poporului,
care, 1n tntregimea lui, era animat de nobile sentimente de unitate şi de afirmare tn
istorie prin acte creatoare. Versurile creatorilor populari publicate tn paginile
ziarului se disting prin nota lor de sinceritate. Gheorghe Oprescu din Labasinţ, sat
situat tn apropierea Upovel lai Bocu, scrie 1n versuri o chemare adresata soldaţilor
români aflaţi tn Rusia: •Jarbl verde din Urali/ Veniţi fraţi ca voluntari/ Mânl-n
mânl sl luptam/ Pe-ai noştri fraţi si-i ajutlm/ Toţi slriţi si-i dezrobim/ Fraţii pe
224
https://biblioteca-digitala.ro

care-i iubim•» . RomAnla Mare a fost un organ de presă activ, care a facilitat
comunicarea Intre prizonierii romani din diferite lagAre şi a militat cu convingere
pentru tntllptuirea idealului unitAţii noastre politice.
lnSiberiaseaDaudouAputernicecentredevoluntariromanilaC.Cleabinsk
şi lrkutsk. I.Jl 13 octombrie 1918 a apArut la Ekaterinburg Gazeta Transllvanlel fi
Bucovinei sub conducerea lui Victor Braniştel-1 . O alta gazeta a fost Neamul
romAnesc, editata cu ajutorul tnvAţAtorului Augustin Şandru din FAgAraş, al lui
Elie Bufnea şi al tnvAţAtorului T.Stoianovici din Timişoara. Acesta a reuşit mai
târziu sa asigure apariţia a noul numere din Monitorul oficios. T.Stoianovici fusese
tnvAţAtor în Banat şi îşi tllcuse ucenicia de gazetar colaborând la revista umoristici
Cucu" . Apariţia acestor organe de presa oglindeşte capacitatea corpurilor de
voluntari de organizare a unei activitaţi culturale şi de coml''licare în cadrul
centrelor tn care se aflau prizonierii români.
Voluntarii de la Darniţa erau pregAtiţi pentru plecrea lor spre·Ţatl
pentru a se integra în cadrul armatei române. Io 3/26 aprilie 1917 s-au adunat întro pAdure de lângA Darniţa şi au aprobat memoriul întocmit de Pompiliu Nistor din
Braşov, format şi el ca publicist tn cercul redacţional al RomAnulul din Arad. În
declaraţie se afirma dl voluntarii sunt gata sa intre ln lupta •pentru îndeplinirea
idealului nostru de a uni tot poporul romanesc din Monarhia austro-ungari în una
şi nedespArţita Românie liberi şi independenta•36 • în memoriul înaintat guvernului
roman se preciza dl voluntarii îşi manifesta încrederea în viitorul României. Ei
afirmau caracterul democratic al revendidlrilor lor naţionale37. Memoriul aprobat
la Darniţa prezinta o valoare naţionali deosebita, întrucât voluntarii români se
prezentau ca un corp unitar de acţiune capabil s_a panici pe la lupta pentru tllurirea
unitaţii politice a românilor şi tn· aceasta calitate de corp unit de acţiune militari
sa se adreseze guvernelor lumii dlrora le semnalau un fapt istoric decisiv pentru
configuraţia politici a Europei: paniciparea·românilor la existenţa şi susţinerea
statului austro-ungar multinaţional nu mai e posibili tntrucat românii ca
individualitate etnici doresc sa formeze un stat unitar. Decizia voluntarilor era
clari: •cerem deci Incorporarea noastrl la România în numele dreptului fiedlrei
naţiuni capabile de viaţi şi tn stare de a-şi hotari singuri soarta, de a-şi alege
singuri statul şi forma prin care doreşte sa se autoguvemeze•38 • Voluntarii erau :
convinşi dl existenţa comunitaţii romaneşti tntr-un conglomerat multinaţional:·
cum era Austro-Ungaria nu mai era posibili şi ei acţionau în vinutea acestei lecţif
a istoriei noastre.
Memoriul a fost semnat de 250 ofiţeri şi 250 de subofiţeri ca delegaţi ai
Corpului Voluntarilor. c.a urmare a Memoriului, marile puteri au devenit mai
sensibile la situaţia românilor. în urma aprobArii date de guvernul provizoriU-TUS,
comandamentul voluntarilor a fost mutat în ziua de 19 mai în Kiev în localul unei
şcoli de fete. Aci voluntarii au primit vizita a_ doi luptatori bAnAţeni pentru unire:
Sever Bocu şi Avram lmbroane. Primul, fost redactor al Tribunei din Arad, se afla
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tn Dobrogea la izbucnirea războiului. A tnceput imediat o susţinuta propaganda
pentru lămurirea opiniei publice româneşti despre rosturile noastre 1n cadrul
conflictului. A fost un ul dintre colaboratorii Tribunei editat4 de O,Ghibu, Gh.Popp
şi C.Bucşan la Bucureşti. fn Rusia şi 1n FrJnta, Sever Bocu a d~flşurat o susţinuta
activitate printre voluntari, pe care ti tmbărbăta sl lupte pentru •a se lnt4lni la noi
acasl tn Banat, 1n Lugoj, ca oameni liberi 1n România unita•. Acesta a fost crezul
voluntarilor bănăţeni.
.
fnactivitateadesflşuratadevoluntariirom4nidinRusiasemnalAmprei.enţa

unui activ grup de bănlţeni. ln oo~ia de recrutare a voluntarilor găsim pe Avram
lmbroane. Din serviciul central din Kiev oomandat de generalul C.Coandl flceau
partesublocotenentulPetruNemoianu(şefdebirou) şiRomulusCoţioiudinArad

ca adjunct. Cunoscutul publicist Vichentie Ardelean a participat la oonvorbirile
avute de delegaţii voluntari 1n gara Kiev tn ziua de 1 martie 1917 cu oolonelul
Pietraru. Vichentie Ardelean a aldltuit un raport d~pre oonţinutul oonvorbirilor.
Înainte de a fi luat prizonier, el flcuse parte din regimentul din Alba Iulia39 • Pentru
organizarea Corpului Voluntarilor au fost chemaţi şi ofiţerii Vasile Chiroiu,
Nioolae CApeţianu, Nioolae Nedelcu şi Mihai Petricoane.
Vasile Chiroiu (1880-1922) a participat la elaborarea statutului Corpului ·
Voluntarilor Români. Jurist de prof~iune, a fost preocupat de stabilirea bazei
juridice a activitaţii Corpului Voluntarilor, care acţiona pe teritoriul unui stat
străin. fn memoriul •observtri cu privire la situaţia prizonierilor de război din
Rusia•, el arată dl tn lagăre ofiţerii români au fost tmpiedicaţi de cei austro-ungari
să comunice cu oonaţionalii lor. Observator atent al starii de spirit a prizonierilor,
V.Chiroiu tşi formase convingerea dl "ln privinţa stlrii sufleteşti a soldaţilor noştri .
din Ungaria, constatat! at4t pe c.Ampul de lupt! c4t şi 1n prinsoare, ~te dl toţi
românii, cu foarte ne4nsemnate excepţii, gravitează din inimă spre România••. El
considera dl singurul mijloc de realizare a unitlţii de acţiune a prizonierilor români
~te ooncentrarea tn locuri anume pregătite, undesl fie oonstituite unitaţi oonduse
de români. V.Chiroiu a fost un ofiţer de larg orizont cultural şi cu o temeinidl
pregătire juridică. A exercitat o influenţi pozitivi asupra prizonierilor din lagărele
vizitate prin capacitatea de persuasiune de care dispunea.
Nicolae CApeţianu, nAscut 1n Bichiş, dar stabilit ca avocat 1n Timişoara, a
vizitat lagărele din jurul oraşului C.Cleabinsk, unde se aflau aproximativ 3500 de
prizonieri angajaţi tn lucrările efectuate 1n pAduriledin jur şi la oonstruirea unei dii
ferate. A constatat şi el dl prizonierii români nutreau ideea ooncentrArii lor pentru
a-şi putea uni forţele. Agitaţia oontinul d~flşuratl de ofiţerii austrieci şi maghiari
printre români s-a dovedit a fi infructu~ chiar dadl ~fiţerilor români nu li se
permitea sA se apropie de soldaţii români. N.CApeţianu a atras atenţia dl lupta
pentru conştiinţa soldaţilor trebuie dusl 1n toate lagArele41 • ln spiritul acestei idei
au acţionat Gheorghe David printre soldaţii din Voronej şi F.caterinoslav, Virgil
Popovici 1n lagărele din Viatca şi Veniof, Comei Milutinovici printre camarazii sli
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de arme din Ecaterinoslav.
Printre soldaţii şi ofiţerii blnaţeni aflaţi la Darniţa la 5 martie 1917
semnalam pe Nioolae Nedelcu (avocat), Aurel Renoiu (tnvlţltor), Iova Iorgovan,
Iova Laz.Ir, Ioan Guţu, Constantin Cimponieriu, Z.Orila Pop, Pavel Soceriu, Petru
Nemoianu, lnacu Viţian (avocat), Gheorghe Molin, Gheorghe Marian, Comei
Vodl, Traian Junna (toţi aveau gradul de cadet). Corneliu Bojincl, pe care mai
t4rziu n vom afla la-Moscova, unde, lmpreunl cu M.Guiu, a asigurat trecerea spre
Suedia a lui O.Goga şi S.Bocu. Avea şi el grad de cadet Menţionam prezenţa
ofiţerilor Mihai Boul~u (sublocotenent, tnvlţator), George David (locotenent),
Vasile Zbegan (locotenent), Mihai Druglrin Petriooane (sublocotenent), Ştefan
BUlJln (sublocotenent), Emil Barbu (sublocotenent) şi a stegarilor: Alexandru
Sibiu, Octavian Furlugeanu, Emil Drecin, Comei Milutinovici, Nicolae Ionescu,
Siineon Anghel şi Gheorghe Jebeleanu (tnvlţator). Se mai aflau în cadrul Corpului
Gheorghe Cardaş şi lo~if Bad~u, ambii cu grad de caporal şi lnvaţatori ln Banat.
Io.Corpul Voluntarilor Ardeleni-Bucovineni seadunasera înainte de plecarea spre
patrie 187 tnvlţatori, 56 candidaţi de avocaţi, 32 de avocaţi, 9 medici, 5 absolvenţi
de medi~a, 25 studenţi la medicina, 28 profesori, 15 studenţi la litere, 4 ingineri,
19 studenţi la facultaţi tehnice, 187 funcţionari, 5 farmacişti, 4 studenţi la farmacie,
22 agronomi, 1 director de teatru (Aurel P.Banu\), 1 preparand (Pavel Miclau), 2
sculptori (unul dintre ei era Comei Medrea ), 12 oomercianţi, 69studenţi la diferite
facultaţi, 2 magistraţi, 99 elevi, 4 ziarişti şi 2 mecanici, ceea ce înseamna o mare
varietate.profesionala,darşimariposibilitaţideorganizareaunitaţilordevoluntari 42 ·

. Au mai activat tn rândurile voluntarilor din Rusia un grup de tnvlţatori, care au
.. fost trimişi pentru pregltire la Şa>ala de ofiţeri de rezervi de la Botoşani: Trandafir
Buru (laz), Petre Sfera (Berzovia), Alexandru Florei (Zlvoi), Iosif Velovan
(Moldova Noua), Gruia Socineanţ (Visag), Gheorghe Guga (Maidan), Gherasim
Popovici (Lugoj), Gheorghe Onae (Lugoj), Petru Şandru (Feneş)'°.
Plecarea spre Ţara a batalioanelor de voluntari a fost pregatita minuţios
sub oonducerea oolonelului Pietraru, care a sosit la Damiţa pe data de 28 ianuarie
1917. De la Damiţa, el a plecat la Petrograd pentru a trata cu autoritaţile militare
ale ţarii gazda problema pleclrii voluntarilor. Unitaţile militare constituite din
. voluntari au venit fn Ţari cu hotararea ferma de a intra tn lupta pentru eliberarea
Transilvaniei de sub stap4nirea austro-ungara. La 6 octombrie 1918, romanii
ardeleni şi buoovineni aflaţi ~ România declarau ca dor~ sl fie eliberaţi de sub
jugul monarhiei amtro-ungareşi sl panici pe la lupta ceva fi dusa pentru oonstituirea
statului naţional roman unitar. Au semnat declaraţia voluntarii blnaţeni Vichentie
Ardelean (student litere, Traian Bira~u (ziarist) Vasile Chiroiu, Virgil Popovici
(medic). Dar tn diferite părţi ale Rusiei mai ramasesera prizonieri romani. fn 3
august 1918 a fost oonstituit la Celeabinsk "Comitetul Naţional Roman•, al carul
preşedinte era Voicu Niţescu din Braşov. fn 29 octombrie 1918 s-a ţinut la
Celeabinsk adunarea voluntanlor din Siberia, care au proclamat desfacerea
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p1manturilor rom4neştl de statul austro-ungar şi alipirea lor la Romania. 1n
structura acestul corp de voluntari se glseau 180 de voluntari din Arad, 229 din
Caraş-Severin, 118 din Timiş, SO din Torontal. Din Banat proveneau un mare
număr de voluntari din cei 2321 aflaţi tn Siberia
Din 3 iunie 1917 p4nA la 2 ianuarie 1918 au plecat spre Moldova 11batalioane de voluntari cu un efectiv de 317 ofiţeri şi 8261 soldaţi44 • Sosirea tn ţari
a primelor unităţi de voluntari a creat noi probleme organi7.atorice. Pe 14ngl
minmterul de rlzboia fostcreatlo oomisieoomultativla ardelenllorşl bucovineni.lor
compusă din O.Goga, Leon te Moldovan şi I.Nistor, iar pe 14ngA Marele Stat Major
a fost tnfiinţat tn 14 iunie 1917 •Biroul Ardelean-Buoovinean•. La Iaşi a fost
tn.fiinţat tn 20 noiembrie 1917 .Serviciul central al voluntarilor A-B•, iar la HtrlAu
a fost organmt •Comandamentul Corpului Voluntarilor•, condus de colonelul
Marcel Olteanu, strănepot al lui Petre Maior. La HtrlAu a desfAşurat o susţinuta
activitate clpitanul blnlţean Vasile Chiroiu. Batalioanele de voluntari sosite tn
Rom4nia au fost instruite de regime'1tele 2S Rovine, 3 Olt, 19 Caracal şi S V4nltori.
Pregătiţi pentru lupta, au panicipat la tncleştarea epocali de la Mlrlşeşti din vara
anului 1917, unde tributul des4nge al voluntarilor a fost de 31 morţi şi 453 de răniţi.
Din Corpul Voluntarilor comandat de colonelul Marcel Orleanu flceau parte
regimentul 1 Turda (comandat de ILoolonel Buricescu Dragu , 2 Alba Iulia
(comandat de lt.colonel Constantin Paşalega). 1n ianuarie 1918 a fost contituit şi
regimentul 3 Avram Iancu45 • La 1 manie 1918, marea unitate de voluntari a fost
desftinţatl. Un numlr de 70 de ofiţeri au plecat spre Rusia pentru a tr~ tn Franţa
şi Italia. Corpul Voluntarilor şi-a demobilizat efectivele - aproximativ 20000 de
ostaşi - , care au fost util.ilJlte la muncile agricole şi tn diferite servicii publice. Era
un act care survenea dupl Pacea de la Buftea. 1n toamna anuluf,1918, dnd
raponuril~ de forţe s-au schimbat tn Europa, Corpul Voluntarilor a fost retnfiinţat
pe data de 1 noiembrie 1018, Iar la 3 decembrie al aceluiaşi an a fost pus la dispoziţia
Consiliului Dirigent. Voluntarii rom4nl treceau Carpaţii tn Rom4nia unita prin
sacrificiile şi hotlr4rea fiilor el.
Dintre voluntarii blnlţenl sau foştii ofiţeri tn armata austro-ungară au
trecut tn corpul ofiţeresc activ. al armatei romane un grup care s-a dovedit a fi la
tnAlţimea responsabilitlţilor forţelor militare ale Romanici întregite. Amintim pe
Iosif lacobici din Armeniş, primit tn cadrele active ale armatei rom4ne cu grad de
loootenent colonel şi cu vechimea de 1 septembrie 1917, care, ulterior, a ocupat
funcţii tnalte tn oonducerea armatei: inspector al infanteriei, ministru al tnzestrlrii
armatei. Din grupul de ofiţeri primit tn cadrul armatei rom4ne au flcut pane şi alte
elemente valoroase ca generalul Gheorghe Domlşneanu din Mehala şi coloneii
Ioan Munteanu (Oraviţa), Constantin Popovici (Mehadia) şi Comei Frenţiu
(Reşiţa). Lista e mult mai lungi şi cuprinde ofiţeri din urmltoarele trepte ale
armatei: 1 locotenent-coloneii: Grigorie Borlea (Borlovenii Vechi), Iosif Tirziu
(Upuşnic), Amos Pop (Lugoj); IDlllorll: Alexandru Mica (Lugoj), Semproniu
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Luca (Recaş), Nioolae Uclreţ (Bozovici), Ion Botean (Docnecea), Alex.Drlgoi
(Valea Mare), Iosif Drlghici (Mehadia), Alex.Hamal şi a_ugen Jivanovici
(Caransebeş), Ion Mihai (Mehadia), Aurel BabeM=u (Arad111 Nou), Petru Cllţun şi
FilipBria(Caransebeş),La7JlrGamber(Orşova) AntonMartinowcbi(Verciorow)
, Eugen Cbiticean (Mehadia , Theil Ioan (Caransebeş , Spătaru Vladimir (V4rşeţ
şi Jivanovici Vladimir (Biserica Albi). Au mai fost primiţi 1n armata rom4nl
clpltanll: Gheorghe Buna (Oraviţa), Petru Balica (Rlclşdia), D.Popovici
(Caransebeş), Leon Bişte (Reşiţa), Zaharia Babeu (Borlovanii Vechi), Saw
lancea (Delibata); locotenenţil: Pavel Nedelcu şi Petru Ionescu (Caransebeş),
Mihai Gurgu (Fizeş), Silviu Luca (Comloşu Mare), Ion Siştaroveţan (Upova,
Nioolae Moldovan (limişoara, Eftimie Clpuşa (Mebadia, Mihai Creţu (aclova)
şi Alexandru Erimescu (Caransebeş); sublocotenentll: Ion Babeu (Oraviţa),
Alex.Pungill (Blnia), George Niooarl (Comloşu Mare), Yasile Miloia (Ferendia)
şi Victor Drlgan (Coştei). Allturi de aceştia au intrat 1n cadrul armatei rom4ne
numeroşi ofiţeri din Transilvania•. Integrarea acestor ofiţeri 1n armata rom4nl era
un act care ilustra sentimentele de ataşament profund faţl de neamul lor de care au
fost stap4niţi rom4nii din cadrul armatei imperiale. Convgingerile lor intime au
fost animate ~e ideea ci ei trebuie sl acţioneze 1n slujba aspiraţiilor de unitate ale
poporului rom4n. Aceste aspiraţii au fost realil.ate prin lupta unita a lntregii
naţiuni, lupta 1n a clrei desflşurare blnlţeni rlsp4ndiţi 1n laglrele de pe lntinsul
Rusiei au lnscris o pagini de pilduitor ~taşament faţl de popor.

m. Legiunea romAnl din Italia
la unitlţile lor din interiorul Imperiului austro-ungar
spre a fi trimişi spre Frontul de Sud, la lnceput 1n Serbia, iar mai t4rziu 1n Italia, erau
adunaţi la regimentele lor, organizaţi 1n unitlţi de luptl şi pregltiţi pentru a se
deplasa spre dmpul de luptl. lnainte de plecare spre unitlţi, soldaţii flceau vizite
rudelor sau prietenilor, care, tn intimitatea oonvorbirilor dramatice dinaintea
pleclrii, le oomunicau oonvingerile lor. •Nu trebuied lupţi cu Franţ Cltlramll•.
Aşa spuneau ţlranii vtrstnici care-şi aminteau de 1848. Tinerii ofiţeri vizitau pe
foştii lor profesori, care, acum, la desplrţire, le oomunicau oonvingerile 1n care
credeau. O asemenea oonvingere a oomunicat remarcabilul director al Uceului din
Braşov, at4t de iubit de elevii sli, Virgil Oniţiu, unui elev al,slu, Coriolan Blran,
binlţean aflat la Braşov pentru a pleca pe fronL Virgil Oniţiu i-a spus fostului slu
elev: •Pleci, bliete, pe front? Cred ci noi, care am fost profesorii şi lndrumltorii tli
timp de at4ţia ani, am putea vorbi deschis cu tine, ca de la tatl la fiu. Ne doare 1n
suflet alnd vedem pe alte unul din tinerii noştri pl«and pe front sl lupte pentru
o cauza care nu este a noastrl. pentru noi sclpareeste numai daci monarhia pierde
rlzboiul. Altfel pierim. Cred ci eşti at4t de cuminte sl nu-ţi expui viaţa J>C alt se
poate. Lasl actele vitejeşti pe sama acelora care au interesul sl lupte. Interesul
naţiei rom4neşti este altul şi de dorit este ca tinererul de care va fi at4ta nevoie sl
Soldaţii chemaţi
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se lntoarcl viu şi teaflr acasl. Noi dorim sl ne lnt4lnim la lntoarcerea ta 1n alte
tmprejurlri, pe care le vislm cu toţii şi care numai acum se pot reali7.a1147 • Bătrânului
Oh.Duna, care-i însoţea, li curgeau lacrimile.
Cu asemenea sfaturi de la părinţii, rudele, dascălii şi prietenii lor au plecat
tinerii români spre Frontul din Sud. Starea de spirit a soldaţilor era total opusl
ţelurilor rlzboinice ale monarhiei. Petru Carabaş, soldat din satul •1ui Vicenţiu
Babeş, Hodoni•, sat românesc din inima Câmpiei Banatului, scria din "viaţa
pustnici din Bosnia• episcopului Ioan I.Papp la Arad că a privit "venirea inamicului
cu ochianu(l), i-am privit tare frumos şi aşa mi-am dat părerea ci nu-i vor mai
respinge nimeni ce poziţii or prins• şi de a ~ războiul e ca şi pierduL Răzleţul
soldat din Bosnia se adreseaz.l prelatului arădean •ca si-i roage pe înaltul ministru
conte Stefan Tisi.a ca sl nu mai faci moane firi de folos 1n slrlcia asta de Serbie,
ci sl capăt un concediu sl merg la România•. Soldatul român de la •oficiul
telegrafului cu signale, pustnic tn munţii cei mai uriaşi ai Bosniei• era neîncrel.ător
tn generalii care conduceau războiul fiindcă ei •erau uşori la minte, clei nici pentru
a lor familie nu sunt tn stare a o ridica, ~r a conduce o comuni sau un popor uitat
tn trecut, cum Horia, Cloşca şi Crişan au arătat vitejie••. Soldatul Pascu Cărăbaş
se adresase şi lui N.Iorga, ceea ce însemna că el cunoştea rolul marelui cănurar tn
lntlrirea voinţei poporului de a lupta şi tnvinge. Concediul pe care-l solicita Pascu .
Cărlbaş era o modalitate de a trece tn România, unde, ca şi tn Serbia, avea amici
cu care •sa faci praxa pe câmpu(I) de lupt1•. Toţi ostaşii români care gândeau ca
Pascu Cărlbaş şi au acţionat 1n diferite moduri posibile pentru a 1.ădămici victoria
monarhiei au constituit unul din factorii de disoluţie a statului care în toamna
.
anului 1918 s-a prăbuşit.
Agitaţia printre ostaşii armatei multinaţionale a imperiului şi contradicţiile
dintre ostaşii români şi maghiari era vie şi în locaHtlţile din spatele frontului, unde
se aflau spitalele de campanie sau unitlţile aflate tn refacerea efectivelor. Din
amintirile de front ale lui C.Blran redăm o scenă petreculi la Liubliana, unde el se
afla pentru vindecarea unei răni dobândite pe front. Printre ofiţerii români aflaţi
1n spital se afla şi un bănăţean, Sabin Tirziu, care •era agitat peste măsuri din cauza
evenimentelor de pe frontul românesc, era toatl ziua tn oraş, tn cafenele, clut4nd
sl afle ştiri care nu puteau apărea tn ziarele sever cenzurate... Într-o seară,
discut4ndu-se retragerea trupelor române, un locotenent ungur, evreu, Havas; care
nici nu era rlnit, ci bolnav, spunea ci are ulcer la stomac şi că alimentaţia de pe front
- era ofiţer la trenul unei divizii - nu-i prieşte, a început sl discute pe un ton ridicat,
batjocorind lntr-un mod inadmisibil pe români, cu expresiile tipice ofensatoare pe
care ungurii le foloseau la adresa noastră. Natural, preamărea vitejia ungurilor,
care i-au pus pe fugă pe valahii care au lndrăznit sl calce teritoriul sfânt al Coroanei
Sf.Ştefan şi care au lndrăznit sl viseze la •anexarea Transilvaniei•.
Sabin 11rziu fierbea de durere 1n salonul spitalului din Lubliana, unde
urechile ascultau injurii la adresa neamului sau care sângera pentru o caul.ă
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dreaptl. La un moment dat ofi\erul roman a afirmat rlspicat: •Nu-i ve\i pune
niciodata pe valahi cu botul pe labe.. Sper dl nu eşti atat de redus sa crezi dl ac.est
rlzboi va fi dştigat de Austro-Ungaria•. Ca ars, Havas a sarit, acuzAndu-1 pe
dlpitanul roman de tnalta trldare, ameninţAndu-1 cu Curtea Marţiali. Pentru a nu
se transforma disputa tntr-o contradicţie mai ampli Intre romanii şi maghiarii din
spital, a intervenit un dlpitan austriac care a stins inoendiul tn care clpitanul Sabin
Tirziu exprimase convingerea sa confirmata de istorie: Germania şi AustroUngaria vor pierde rlzboiul.
Dupl intrarea Romaniei tn conflict, comandamentul suprem german nu
mai avea tncredere tn forţele romaneşti din Galiţia şi treptat le-a îndreptat spre
frontul italian. Ajunşi pe front cu o stare psihidl dominata de aspiraţiile de unitate
na\ionall, romanii au tnceput sa demaşte ţelurile nedrepte ale rlzboiului purtat de
Austro-Ungaria. fn luptele de la Isonzo, Piave, Platoul Doberto, Casa Ratti.şi alte
mne ale frontului, unii soldaţi români au dlzut prizonieri, alţii au plrlsit frontul,
trednd tir. Italia, unde tnţelegeau sa lupte pentru caui.a romane.asei.
C-and au plecat spre frontul din Italia, soldaţii români au intonat «:antece
romaneşti. Regimentul 64 Orlştie a plecat de pe frontul din Galiţia intonand
marşul romanesc •sinaia••. Din Gali\ia, regimentul a fost transportat pe frontul
italian dupl ce sublocotenentul Vasile Branga din Orlştie şi aspirantul ACrişan
din !J'ad s-au predat cu 25 ostaşi. Regimentul 64 Orlştie a luptat pe frontul de la
Doberdo, unde un alt tanlr roman, Romulus Clrpinişan, ulterior inginer profesor
tn Arad, a decis sa se predea italienilor. Dupl predare, a întalnit un ofiţer roman
din Sibiu, Nicolae Ciocan, care se predase cu batalionul sau şi cu cele 6 mitraliere
pe care le avea tn dotare. La fel au procedat şi alţi ofi\eri.şi ostaşi romani: P. Ugliş
Delapecia, O.Metea etc. fn cele SO de laglre aflate pe p1mantul Italiei se aflau
18.000 de prizonieri romani51 • Dintr-o nota a generalului Diaz reiese ci se aflau
prizonieri romani la Cavarzere (2000), Mantova (3600), Cavanelle (800), Como
(400), Ostiglia (800), iar tn alte centre numlrul era în curs de precizareS!. La Pola,
unde era comanda marinei militare austro-ungare, de asemenea se aflau soldaţi
romani. Solda\ii de la Pola, Melfi, Servigliano şi din alte centre cereau dlrţi
romaneşti şi se interesau de situa\ia celor rimaşi acasl tn scrisorile pe care le
trimiteau la Arad şi Caransebeş. fn 6 august 1916, voluntarul blnăţean Ion
Stroiescu cerea dlrţi pentru prizonierii români din Carpi şi Modena. Revine tn
august 1917, afirmand dl numlrul prizonierilor creşte şi mulţi sunt din regimentul
43 Caransebeş. Soldatul roman cerea dlrţi de literaturi, menţionând dl •ar fi de
lipsi sa mai cite.asei şi poezii de Alecsandri, Eminescu etc•n. Romulus Secoşan din
Pădureni, Timiş, afirma tn scrisoarea sa dl de la un amic italian a dedus ci la Roma
unii ofi\eri romani au arborat •mandrul nostru tricolor•s3 • Dorinţa de constituire
a uni taţilor de voluntari tn0ădlra pe marea majoritate a românilor. Trebuiau luate
iniţiativetnaceastadirecţie. Unadintrecelemaieficienteaaparţinutlocotenentului

Petru

Ugliş, tnvlţator

ln Bara

şi

cunoscut folclorist, care a solicitat sprijinul
231

https://biblioteca-digitala.ro

autorităţilor militare italiene pentru a-l tnt4lni pe reprezentantul României de la
Roma, Alexandru Lahovary. Cu sprijinul ataşatului militar al României de la
Roma, oolonelul Florescu, şi a generalului Paolo Spingardi, care se ocupa de
situaţia prizonierilor de rlzboi, curajosul ofiţer blnlţean a tnregistrat tn laglrul de
la Cassino primele rezultate: tn februarie 1918 un grup de 18 ofiţeri s-a raliat
propunerii sale. Era un nucleu care putea acţiona printre soldaţii români. Convinşi
desfârşituldefavorabilalactivităţiirlzboinicedusecuiresponsabilitatedecercurile

militare austriece şi germane, ofiţerii români Ion Maxim şi Ion Haica, detaşaţi pe
lângl comandamentul armatei germane din regiunea Corporetto, au trecut şi ei
linia de demarcaţie a armatelor5:' . Ofiţerii de la Cassino au solicitat sprijin
cercurilorromâneşti din Paris, de unde tn 4 manie 1918, a sosit G.G.Mironescu. În
6 aprilie 1918 grupul de 22 de ofiţeri de la Cassino s-a adresat •eongresului
Naţionalităţilor din Austro~Ungaria•, ale dlrui lucrlri s-au ţinut la Roma Intre 810 aprilie 1918 şi tn cadrul dlruia principiul autodeterminlrii popoarelor a primit
o formulareexpresl. Din partea românilor au participat la Congres G.G.Mironescu,
D.Drlghicescu, Simion Mtndrescu, N.Lupu şi Benedetto de Luca. La Congres a
fost afimată dreptul fiedlrei naţiuni de a-şi constitui statul slu independent.
P.Ugliş şi ceilalţi ofiţeri români au continuat sl militeze pentru formarea unităţii
militare dorite. Primul ministru al Italiei, Vittoria Orlando, a aprobat ca ofiţerii
romani sl se tntruneasdl la Cittaducale, nu departe de Roma, pentru a oonstitui
formaţia militari solicitată. în acest soop a fost format un oomitet de acţiune din
care flceau parte ofiţeri din diferite centre ale Banatului, Transilvaniei şi Bua>vinei.
Comitetul a activat sub preşedinţia loootenentului Zaharia Babeu din Borlovenii
. Vechi. Propunerile pentru oomitet au fost făcute de o oomisie oompusl din
Z.Babeu, P.Ugliş şi Comei Cingli.iţl, toţi trei blnlţeni.
Modalităţile de tndeplinire a deciziilor luate de Congresul ţinut la Roma
tn zilelede8-10aprilieau fost discutate tn adunarea reprezentanţilor naţionalităţilor
asuprite din Austro-Ungaria. Adunarea a awt loc tot la Roma tn 24 aprilie 1918.
Din parte românilor au participat O.Goga, V.Lucaciu. I.Ursu, D.Drlghicescu şi
S.Mtndrescu55 Cu acest prilej s-a decis sl fie intensificată activitatea de constituire
~ "Legiunii rom4ne•şi desolidari7.areaopiniei publice italiene cu caU7.8 romAneasdl.
Ziarele italiene U Messaggero, U Glomale d'ltalla, La Tribuna, Gazetta dl Torlno,
La 1en1 şi altele au publicat articole tn care au adus argumente favorabile cauzei
rom4neşti. La Paris, La Natlon Tcheque, apărută iniţial sub redacţia profesorului .
Ernst Denis, apoi a lui E.Beneş, flcuse din tei.a destrlmlrii Austro-Ungariei
obiectiv prioritar al activităţii naţionalităţilor oprimate din imperiu. J. Tb.Florescu
oonsidera tn manie. 1918 dl nu e departe ziua c4nd toţi rom4nii vor fi uniţi şi
despotica Austrie va fi distrus1 56 •
Creşterea interesului public italian pentru cau:za naţionali a rom4nilor s-a
manifestat-plenar tn 23 mai 1918, c4nd au fost anNersaţi trei ani de la intrarea Italiei
tn rlzboi. A fost organi:zată o manifeswe de simpatie pentru Rom4nia. La reuşita ·
·232
https://biblioteca-digitala.ro

acţiuni au contribuit Prospero Colonna, primarul Romei şi entuziasta secretari a
comitetului italian •pro Romeni•, Maria Rygier. DupA tnfiinţara la Paris la 30
aprilie1918a•ComitetuluiNaţionala1Ro_manilordinTransilvaniaşiBUaJVina•de

lui Traian Vuia, ofiţerul banaţean Aurel Splta~ 1-a rugat pe
comitetului si-i ajute. O comisie de propagandl a mers prin lagAre,
clarifidnd problemele politice pe care le implica formarea •Legiunii române•, al
clrei nucleu, •Corpu.I ofiţeresc•, înfiinţat la 12 aprilie 1918, devenise tot mai activ.
Comitetul •Pro Romeni• a sprijinit acţiunea profesorului Siinion Mândrescu de
obţinere a aproblrii de lnftinţare a unitAţii romane. La 1S iunie, primul ministru
Orlando l-a primit pe profesorul român,carea reuşitslobţinl aprobarea premierului
italian ca 1n oraşul Cittaducale sA fle format un lagar de triere a prizonierilor de
nlzboi români. Generalul Spingardi a comunicat aprobarea lnfiinţlrii •1egiunii

sub

preşedinţia

preşedintele

romane•.RAndurue•Corpuluioftţeresc"s-aulngroşat.La 19iunie•Corpuloftţeresc•

a organizat o acţiune speciali de constituire a •comitetului de acţiune al românilor
din Transilvania, Banat şi Bucovina•". tn procesul verbal redactat cu acest prilej se
preciz.a ci scopul •Comitetului de acţiune• e constituirea •Legiunii române• 1n
Italia, al clrei sediu va fi la Roma. Comitetul a decis sa trimitl delegaţi la Paris,
Londra şi Washington, unde sA militeze pentru interesele romanilor.
Printre ofiţerii banaţeni participanţi la adunarea din 19 iunie 1918
semnalam prezenţa lui Zaharia Babeu, Petre Ugliş, Comei Cinghi\A, student la
silviculturi. Înfiinţarea •Comitetului• a fost semnalata de ziarele italiene. 1n lagare
au fost trimişi ofiţeri care sA contribuie la clarificarea camarazilor lor de arme
pentru a-i convinge sA se lnscrie 1n •Legiunea româna•. Ca urmare a acestei
iniţiative •Comitetul de acţiune• a lnceput sA primeasdl cereri de înscriere 1n
•Legiunea româna•. Astfel au procedat Pavel Bulgia (sublocotenent din Buziaş),
Iosif Furdui(sublocotenent din Caransebeş), George Gaşpar (sublocotenent din
Oraviţa), George Neamţu, lnvlţltor 1n Banat51 • Printre voluntarii blniţeni din
Italia mai lntAlnim pe lnvlţltorul Gavril Rejep, George Munteanu din Moşniţa,
Dan Ponta din Satcbinez. Rezultatul a fost constituirea la 4 iunie 1918 a unui
batalion de voluntari din structura clrora flceau parte şi ofiţerii Ion Haica din
TimişoaraşiMirceaAmardinArad59 .0adevlratAslrbltoarelncareafostelogiatA

vitejia soldatului roman a fost organi7.atA 1n ziua de 2S august 1918 ln Forul Traian,
atnd toate manifestlrile au fost considerate •o zi româneasdl• (•La giomata
romena•). 1n urma lntlririi solidaritlţii cu soldaţii şi naţiunea români, rnanifestatl
de numeroaseasociaţii culturale, de presa şi oameni politici: tn 2S august ministrul
de rlzboi italian ZupeW a aprobat pregltirea ofiţerilor romani pentru fronr8.
Comandant al •Legiunii romane• a fost numit generaiul LFerrigo, fost ataşat
militar al Italiei la Bucureşti lnainte de rlzboi.
fn marea ofensivi desflşuratl de trupele italiene 1n Alpi şi pe Plave 1n 2425 octombrie 1918 au luptat şi unitlţi româneşti. Ele s-au distins 1n cruntele
lncleştlri de la Asigo, Montello, Piave, Vittoria Veneto, unde a fost obţinuta o
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strlluciUl victorie, care a detenninat pe austro-ungari să semneze la 3 noiembrie
annistiţiu' 1 • Printre lupUltorii care au obţinut decoraţii italiene amintim pe
subloootenenţii O.Radu din Caransebeş, Mircea Amar din Arad şi plutonierii
LNeamţu şi I.Teriteanu din Arad. Conduita rom4nilor a fost elogios apreciaUl de
generalul Ferrigo. 1n raportul său din 27 octombrie 1918 dltre armata a VIII-a
italiană, Petru U gliş ara Ul~ rom4nii au luptat alături de soldaţii de eliUl ai Armatei
italiene. Ofiţerul rom4n propunea înaintarea în grad a unui număr de 16 voluntari
care absolviseră şcoala de rlzboi62 • ln luptele de la Corporetto, unde generalul
Boroevici a încercat :zadarnic să reziste, P.Ugliş a reuşit să salveze pe avocatul
Gheorghe Henţiu din Gurahonţ şi pe subloootenentul Olimpiu Chendi, fratele
criticului Ilarie Chendi. În 2 noiembrie comandamentul armatei a dat ordin ca
voluntarii români să fie trimişi în interior. P. U gliş a mers în lagărul de la Avei.i.ano,
unde alţi ostaşi din diferite judeţe transilvănene s-au înscris în "Legiunea români",
al dlrei efectiv a sporit şi datoriUl activiUl\ii convingătoare a lui Vasile Lucaciu. La
Avezzano a fost format regimentul "Horia-, un nume simbolic. Vasile Lucaciu
sosise în Italia ca reprezentant al Consiliului Naţional al Unitălli R«NDAne, constituit
tn capitala Franţei în 6 septembrie 1918, care a fost recunoscut rânci pe rând de
guvernele puterilor învingătoare. El a desfăşurat o activitate febrili pentru
constituirea uniUlţilor româneşti 63 •
•
Ziua de 1 Decembrie a fost un moment de sărbătoare la Albano, unde
sosise "marele crainic" al unirii, Nicolae Titulescu. Aci a fost serbaUl unirea
real.iz.a tă la Alba Iulia prin adunarea plebiscitari a românilor din Transilvania. Îndl
de la începutul lunii noiembrie se formase regimentul "Cloşca", care a fost adus în
jurul Romei pentru a fi trimis spre ţari. Alţi voluntari aşteptau înrolarea lor în
regimentele "Crişan" şi• Avram Iancu". La începutul lunii februarie 1919, regimentul
"Horia" se afla în ponul Taranto, de unde a plecat spre ţari, fiind urmat tn lunile
manie şi aprilie de regimentele "Cloşca" şi "Crişan". Voluntarii din Italia au fost
primiţi cu dragoste frăţească de locuitorii Dobrogei, ai Bucureştiului şi Sibiului,
unde au fost salutaţi de reprezentanţii Consiliului Dirigent şi ai forţelor armate. Se
încheia astfel o perioadă plini de încerdlri dramatice prin care ostaşii români
trecuseră până revedeau plaiurile strămoşeşti unite cu trupul ţării de care fuseseră
despărţite.
·
O acţiune tn care s-a remarcat activitatea politicii a lui Caius Brediceanu
şi cea de organi7.ator al lui Valer Şerendan a fost desflşuraUl tn ponul Pola. ln:dl din
2 februarie 1918 în bazele navale de la Cattaro, Sebenico, Zara şi Pola au izbucnit
mişdlri revoluţionare, al dlror scop era eliberarea naţionali. Când a început
ofensiva aliaţilor pe frontul italian şi balanţa războiului era defavorabili AustroUilgariei, marinarii de la Pola au organi7.at o adunare a tuturor naţionaliUlţilor. La
aceasUl adunare au participat şi reprez:entanţii marinarilor români. Adunarea a
decis ca fiecare naţionalitate să-şi organizez:e activitatea în virtutea principiului
autodeterminării popoarelor. Aceasta adunare a awt loc tn ziua de 27 octombrie
234
https://biblioteca-digitala.ro

1918, deci tntr-o perioada de mari frlm4ntlri tn rtndurile ostaşilor'4.

fn ziua

unnătoare, marinarii italieni au purces la organiz.area consWului lor. Semnificativi

pentru cooperarea romano-italiană a fost şi participarea delegaţilor rom4ni la
aceastl adunare. tn 29 octombrie 1918, marinarii rom4ni au organiz.at propria lor
adunare pentru a se constitui consWul naţional care si-i reprezinte. Marinarii au
votat remluţia elaboratl de fruntaşul bănlţean c.aius Brediceanu, care a fost
prezentatl de marinarul Valeriu Şerendan, originar din comuna Şicuia, judeţul
Arad. Principiile politice formulate de Caius Brediceanu tn remluţie erau
unnătoarele:

1. Poporul roman din Transilvania, Ungaria şi Bucovina s-a declarat
·
independent, de sine stltltor şi liber,
2. Marinarii romani protesteazll tmpotriva ideii de-a fi trataţi ca supuşi ai
·
altui popor;
3. Marinarii romani cer sl fonneze un detaşament independent, de sine
stltltor, iar toţi marinarii sl poarte tricolorul romanesc ca semn al independenţei.
Remluţia a fost aprobatl tn unanimitate de adunarea marinarilor romani din
Pola65 • In ziua de 1 noiembrie 1918, V.Şerendan a semnat un comunicat oficial al
Comitetului naţional al marinarilor şi soldaţilor romani din Pola, prin care anunţa
dl soldaţii şi marinarii fiedlrei naţiuni s-au organiz.at tn unitlţi independente
conduse de un comitet executiv. Comitetul roman a decis ca toţi soldaţii sl fie
organiz.aţi "tntr-o gardă naţională romani, care~ fonna o unitate independentl şi
va face serviciu de ordine avand pe braţ tricolorul romanesc ca semn distinctW".
Adunarea marinarilor romani din Pola a avut loctn sala şcolii de.maşinişti.
Imediat după apariţia comunicatului de tnfiinţare a comitetului, romanii au
început organiz.area gărzii naţionale. Din primele zile şi-au anunţat participarea
peste 500 de marinari din cei aproximativ 1000 de romani aflaţi tn servitiul marinei
de rlzboi din Pola. Garda romaneasdl a organiz.at serviciul siguranţei publice tn
oraş. într-o scbiţl intitulatl Mirleaua şi adresatl lui Valeriu Branişte, Remus
Agliceriu scria dl tn fiecare fereastră era arborat steagul naţional şi fiecare soldat
purta cocardă roşu-galben şi albastru ca simbol al apanenenţei la Romania67 •
cand trupele italiene au pătruns tn Pola, un grup de soldaţi care lucraserl
tn Transilvania la exploatlrile forestiere a început sl strige --rrăiasdl Romaniat•
Era o manifestare de solidaritate care fusese cimentatl tn grelele tncerdlri ale
frontului. După predarea serviciului de ordine, marinarii români au tnceput
pregătirile de plecare spre locurile natale. fn 14 noiembrie au plecat din Pola cu
trenul spre Budapesta, apoi la Arad, unde au fost primiţi de Vasile Goldiş şi Ştefan
Cicio Pop ca şi ceilalţi soldaţi romani care se reîntorceau de pe fronturi, marinarii
veniţi de la Pola aduceau cu ei decizia fermi a luptei şi sacrificiilor pentru unirea
Transilvaniei cu ţara.
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IV. Legiunea transllvineaDi din ,nap
Formarea Legiunii transilvlnene din· Franţa , fnflldJrat pe numeroşii
rom4ni refugiaţi tn aceastl ţari tn 431e ei se bucurau de multi simpatie, pe membrii
•Coloniei romJne din parts• şi pe primnierii de rlzboL Inel din iunie 1917, Saint
Aulaire, ministrul Franţei la Bucureşti, a solicitat sprijinul guvernului francez ·
pentru o acţiune de recrutare de forţe româneşti .fn Statele Unite. în iulie al
aceluiaşi an, tot SLAulaire a flcut propunerea ca guvernul rus sl favorizeze
trimiterea tn armata români a prizonierilor de rlzboi de origine rom.Ani din
Transilvania aflaţi tn diferite laglre din Rusia. Din considerente politice şi militare,
guvernul francez a sprijinit pe prizonierii români ca şi pe întreaga colonie români
din Paris. Guvernul austro-ungar a sesizat imponanţa constituirii unitlţilor de
voluntari care se pregttea şi prin Legaţia Elveţiei a intervenit la Ministerul de
externe al franţei, cerând eliberarea soldaţilor austro-ungari din Legiunea strli.nl.
Se invoca anicolul 23 din convenţia ~e la Haga, fn care se stipula dJ e interzis unui
~ligerant de a forţa naţionalii din pane adversl sl ia pane la un rlzboi dirijat
contra ţlrii lor. La aceastl notl verballl din 22 septembrie 1917 guvernul francez a
informat tn 10 decembrie 1917 legaţia Elveţiei pentru a comunica autoritlţilor
austro-ungare dJ la acea datl nu era nici u~ soldat austro-ungar care sl lupte contn
dublei monarbii68 • La acea datl ceruserl tnscrierea tn •Legiunea strlint• 19
transilvaneni, dar ei aparţineau altei naţiuni dec4t celor austriece sau ungare.
Franţa susţinea punctul de vedere românesc ci tn Ungaria nu exist1· o naţiune
ungari unitari, ci un conglomerat naţional, iar românii aveau dreptul fireşcde a nu
lupta tntr-o armatl care urmarea distrugerea . fraţilor lor, a armatei naţionale
române. Paniciparea lor la luptă allturi de aliaţii Rom.Aniei sau tn armata ei
naţionali era un act legitim.
.
.
(_-.
. Acţiunile pentru constituirea wLegiunii transilvanene• au mntinuat. în
februarie 1918 se tnregistreazl o noull cerere a ministrului Franţei la Iaşi privind
primnierii din Italia. Generalul francez Gondrecounaavizatconducereasuperioarl
aarmatei francezedJ nu e momentul potrivit pentru a ridica problema prizonierilor
rom.Ani din Italia, întrucât ei s-au constituit tn grup cu caracter etnic propriu. Din
punct de vedere moral se remarca simpatia Franţei pentru România". Cele doul
probleme fundamentale pe care guvernul francez le considera necesare pentru
rezolvarea problemei transilYlnenilor aflaţi pe teritoriul Franţei erau: 1 a>nstituirea
unui organ naţional central şi 2 recrutarea şi formarea •Legiunii transilvlnenew.
La Paris se aflau refugiaţi şi oameni politici rom4ni care militau pentru
recunoaşterea drepturilor legitime ale României în Transilvania. printre
personalitlţile române existente tn Franţa am.itnim pe Traian Lalescu (1882-1929)
, fiul lui Traian Lalescu din C.Ornea Banatului, pe inginerul Trian Vuia (18721950), D.Drlgbicescu, Ioan Ursu şi alţii. Pe de altl pane, guvernul se arata
interesat tn mod deosebit de cunoaşterea situaţiei prizonierilor români din Franţa,
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apreciind valoarea lor umani şi moralul de luptl pe. care-l manifestau. Aceste
preţioase resurse umane puteau fi utilil.3te cu succes tn lupta tmpotriva inamicului
mmun. Ca urmare a unei asemenea aprecieri, Marele Stat Major al armatei a
intervenit tn 22 mai pe lângl Preşedintele consiliului de miniştri, propunându-i sl
acţioneze ln vederea constituirii •Legiunii transilvlnene.,., Generalul Iliescu, aflat
tn Franţa dupl delhisia din Armata Români, a primit cereri de la diferiţi ofiţeri
români, care ti solicitau sl acţioneze pentni tnfiinţarea unei unitlţi româneşti.
în aceste condiţii de aeştere a interesului pentru tnfiinţarea unei unitlţi
combatante româneşti, acţiunile politice au devenit mai consistente. La 30 aprilie
1918a fost constituit •Comitetul naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina•.
Procesul verbal de constituire a fost semnat de Traian Vuia, Dionisie Axente,
Patruca, Jean Tişca, Moga şi Iosif Munteanu. Generalului Iliescu i se adreseul
cereri din panea unol' ofiţeri români aflaţi la Paris sau integraţi tn Armata france7.I
prin care solicitau sl fie primiţi tn •Legiunea transilvănean1•. Subofiţerul Cristian
Anghelescu scria tn cererea sa dl el nu voia sl fie demobili7.at din Armata france7.I
tn cadrele dlreia se afla, ci sl fie transferat tn unitatea români care avea menirea
•51 consolideze şi sl plstreze sufletul românesc•11 • Cereri au mai flcut tot cu acelaşi
smp locotenenţii Semproniu Ursulescu şi Iona Postelnicu, dlpitanii Oliva şi
Constantin Popescu, medicii Constantin Luca şi Constantin Simionescu şi
sublocotenenţii Mihai Constante şi Radu Rusescu. Un grup de 8 aviatori români.
care se găseau tn Franţa au decis sl adere şi ei, cerând sl lupte alături de fiii Franţei
pentru victoria finali. •Comitetul Naţional al românilor din Transilvania şi
Bucovina• dispunea de un statut tn care se precil.a dl smpul slu este de a lupta
pentru reali7.area unirii tuturor românilor. La 15 mai a aplrut revista La
Transylvanie, tn care T. Vuia a subliniat necesitatea eliberlrii naţionalitlţil~r
asuprite din Imperiul austro-ungar. El a subliniat marile sacrificii flcute de români
tn acest rlzboi, când la constii.uirea unitlţilor militare angajate tn luptl de Imperiul
habsburgic la o mie de soldaţi se găseau 386 de români şi 340 maghiari, ceea ce era
o nedreptate a istoriei întrucât românii din Transilvania. erau o naţionalitate
oprimatl. T. Vuia vorbeşte de •o armată de sclavi•, angajată tn luptă pentru o cau7.I
care-i era străină 71 •
La Transylvanie s-a angajat pe drumul clarifidlrii opiniei publice franceze
despre drepturile legitime ale popoarelor. T. Vuia fonnuleazA cu claritate aspiraţiile
românilor: "noi, românii din Transilvania, dorim ca monarhia habsburgicii ·sl fie
redusl la proporţiile sale naturale şi sl înceteze de a mai fi un instrument al
imperialismului german•73 • Lupta românilor era sprijinitl şi de revista La Nation
Tcheque, tn paginile dlreia, tn iulie 1918, T.Vuia a publicat un anicol intitulat Le
'probleme austro-hongrois et Ies Roumains de Transylvanie, tn care sublinia dl
legislaţia austro-ungari a blocat aspiraţiile democratice ale popoarelor asuprite.
Principiul integrităţii imperiului, pentru care milita diplomaţia austro-ungară, nu
poate fi admis de naţionalităţi. T. Vuia fonnulea7.I o concluzie corectl din punct de
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vedere istoric când afirmi ci abolirea monarhiei e o oondiţie a picii tn lume. O
asemenea idee era propagâtl şi printre soldaţii romani din laglrelede la Bordeaux,
Rocbefon, Pau şi La Rochelle7◄•
Capacitatea de luptl a romanilor din Franţa creştea prin oonstituirea unui
organ mai reprezentantiv, care sl reuneascl sub o oonducere unitari toate forţele
naţionale angajate tn ampla şi variata activitate de unire a tuturor romanilor. Sever
Bocu, care câştigase o bogatl experienţa tn acţiunea desflşuratl printre voluntarii
din Rusia, s-a angajat tntr-o susţinutl activitate de explicare a revendiclrilor
romaneşti. El a fost stlruitor tn a-1 oonvinge pe E. de Manonne despre drepturile
romanilor tn cam pia Tisei şi tn BanaL De la Iaşi la Paris, S.Bocu a flcut, dupl cum
afirmi el, un •drum prin apocalips• prin Rusia şi Suedia75 • Sub oonducerea lui Sever
Bocu a aplrut tn Franţa gazeta RomAnla Mare, care-şi propunea sl fie •un prieten
cataliz.ator al tuturor soldaţilor romani din Franţa•. Fostul tribunist arldean a fost
sufletul noii publicaţii, care era trimisa soldaţilor romani din Vincennes, Cbampigny,
Nancy, Strasbourg, Verdun şi altele. fn Franţa, Bocu a publicat lucrarea Les leglom
Roumalnes de Tnnsylvanle, tn care a prezentat atitudinea ostaşilor romani din
armata austro-ungari faţa de obiectivele urmlrite de imperiali prin oonflictul pe
care~I provocaserl. Romanii n-au aderat la aceste obiective şi ca urmare regimente
tntregi din oorpurile VII Timişoara şi XII Sibiu au preferat primnieratul. S.Bocu
şi primnierii romani oonsiderau ci dupl marea Adunare Naţionali de la Alba Iulia
au cu toţi datoria de a contribui la oonsolidarea unirii"N. Printre primnierii romani
din Franţa a flcut propaganda pentru caU7.8 unirii şi locotenentul Iuliu Ionescu,
originar din Jebel, care flcuse pane din regimentul 37 Oradea, dar din iulie 1917
se bucura de ospitalitatea france7Jl 77 •
Activitatea românilor din Franţa avea nevoie de o balA politici mai largi,
determinatl de angajarea tn acţiune a tuturor forţelor naţionale. tn 3 octombrie
1918 a fost constituit •c.onsillul Naţional al Unitlţii Romane•, al clrui preşedinte
a fost ales Take Ionescu. C.Onstituirea •c.onsiliului Naţional al Unitlţii Romane•
fusese pregltill cu griji în cadrul unei ad uniri generale a romanilor din Transilvania
şi din vechea Romanic, care avusese loc la sediul C.Oloniei romane din Paris tn ziua
de 6 septembrie 1918. •c.onsiliur cuprindea un număr egal de membri din toate
panidele româneşti şi reprezentanţi ai Transilvaniei. C.Onsiliul a fost_recunoscut de
guvernul ţarii gazdă, ca şi de cel italian prin declaraţia flcutl tn acest sens de
ministrul de externe al Italiei Sidney Sonnino. Ca urmare a tnllririi unillţii de
acţiune a romanilor, cererile de primire tn •Legiunea transilvlnean1• se tnmulţesc.
tn depanamentul Eure, unde se aflau civili romani de~ţi la muncile agrioole, se
tnregistrealA cererile acestora de primire tn •Legiunea transilvlneanl1171 • în mod
semnificativ pentru unitate de acţiune romaneasc:1 ce se crease peste hotare,
tnregistrlmcererile unorofiţeridin RomaniaaOaţi tn Franţa sau tnalteoontinente:
I.Anastasiu, inginer genis~ Anton Michea din Galaţi, care a cllltorit prin Siberia
pană tn Sangbai, de unde a ajuns tn Franţa, S.Origorescu din Algeria, soldatul
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Gh.Medeş din Cerglul Mare (Alba Iulia şi alţii". Pentru a putea tntreţine legătura
necaară cu armata francezi s-a flcut apel la Mario Roque, loootenent din artileria
francezi. Distinsul sprijinitor al cauzei româneşti a vizitat lagărele de prizonieri de
la Bordeaux şi La Rochelle, unde a a,nstatat moralul ridicat al romanilor.
1n r4ndurile prizonierilor romani din Transilvania se crease o stare de
spirit favorabil lnfiinţlril •Legiunii transilvănene•. Guvernul francez nu putea
ignora o asemenea stare de spiril 1n 26 mai 1918, generalul şef al Misiunii franceze
din România a informat guvernul francez dl la Paris au sosit 19 transilvăneni,
evadaţi sau prizonieri 1n Rusia, care au semnat un rontract pentru a servi tn
•Legiunea străini din Franţa••. Şi aceasta atitudine era o dovadă a încrederii pe
· care prizonierii români şi-o puseseră tn Franţa. La propunerea primului ministru
Clemenceau şi a ministrului afacerilor străine SLPichon, preşedintele Franţei,
R.Poincare, a aprobat la 22 octombrie 1918 tnfiinţarea "Legiunii transilvanene•. S-a
stabilit ca primnieril de d7.boi transi.Ivaneni sa fie reuniţi to jurul Parisului - Forte de
Champigny şi de Sucy - şi plasaţi tn subsistenţa batalionului 26 din Vincennes.
Preşedintelea>nsiliului de min~tri franceza cerut forţelor americane ca prizonierii
de război luaţi tn luptele de la St. Michele sa fie departajaţi pe naţionalităţi, iar
transilvănenii sl fie predaţi românilor pentru a fi încadraţi to •Legiunea
transiMlnean1••1• Guvernul franceza considerat formarea •Legiunii transilvlnene•
ca un act politic pentru faptul dl ea introducea un nou element de disociere to
Imperiul habsburgic şi va accentua influenţa Franţei tn provinciile care se vor reuni
cu România. Voluntarilor transilvăneni li s-a dat o cocardă cu culorile Romanici.
Unul din obiectivele strategice ale angajării romanilor transilvăneni pe
front tn campania din 1914-1918 a fost dispersarea unităţilor pe diferite fronturi şi
supravegherea atenta a a,mportamentului. ostaşilor de dltre ofiţeri austrieci şi
maghiari. Rezultatul unei asemenea strategii militare a fost dislocarea unor unitlţi
militare de pe un front şi trimiterea lor pe alt front. Astfel s-a procedat cu divizia
35 infanterie tn timpul bltlliei cr4ncene de la Piave. Aldltuitl din ostaşi romani
tnc:adraţi tn armata generalului Boroevici, divizia a fost retrasă de pe frontul de la
Piave şi dusă pe frontul francez, undei s-a repartizat o poziţie de lupta între Meuse
şi Moselle, la sud de Verdun, regiune recunoscuta pentru marile confruntări
franco-germane tndl din 1870-1871. Unitatea romaneasdl a fost atacata de forţele
americane comandate de generalul Pershing82. Destrămarea frontului sub presiunea
mereu sporita a forţelor aliate a determinat retragerea uni li ţii romane prin Saare
şi Bavaria spreSalzburg, unde, tn 30 noiembrie, ostaşii au aflat dl a doua zi va avea
loc la Alba Iulia Marea Adunare Naţionali. Entuziasmul to r4ndul ostaşilor
romani a fost mare. <;u toţii doreau sa ajungi tn România unita. După lupta de la
Piave, numărul prizonierilor români din Franţa a crescut. C.Codarcea semnaleazl
tn amintirile sale pe dr.Ţeicu din Banat&' ..
Tot tn vara anului 1918 a fosttrimis pe frontul de la Verdun repentul SO
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infanterie Alba Iulia. La plecarea lor pe front soldaţii regimentului 50 infanterie au
scos pe ferea.11'.rl drapelul tricolor şi au tnceput sl strige --rr1iasdl Românial"84 • Era
firesc ca soldaţii care plecau pe front dominaţi de asemenea aspiraţii sl constituie
un factor destabilizator al acţiunilor militare austro-ungare. Românii nu puteau fi
forţaţi sl lupte pentru interese strline aspiraţiilor lor de unitate naţionali.
Dupl ce francezii şi americanii au strllpuns frontul german, tn a clrui ·
structurlseaflaşiunitatearomaneascl,romAniiaufostmutaţidinnou;deastldată

pe frontul din Balcani, unde, retragerea generali a antrenat şi pe soldaţii români.
unitate româneasca a ajuns sub comanda clpitanului Ion Munteanu în
apropierea oraşului Hodmezovasarh~ly. Era un ofiţer curajos, nllscut în Oraviţa,
unde, între 1896-1900, a urmat cursurile gimnaziale. Şcoala militari de la Sibiula avut în 1904 printre tinerii ei absolvenţi. Dupl grelele încerdlri ale rllzboiului, în
toamna anului 1918 se afla în Ungaria cu unitatea pe care o comanda. Când a
izbucnit revoluţia în Ungaria, clpitanul I.Munteanu împreuni cu cinci ofiţeri de
rezervi, a refui.at sl depunl jurlmântul de credinţi dltre Sfatul Naţional Maghiar,
ripostând dl "avem şi noi sfatul nostru"85 •
Grupul ostaşilor romani alcltuia o forţl care putea acţiona independent.
Poseda armament, muniţie şi avea un comandant decis sl lupte pentru realizarea
aspiraţiilor de unitate naţionali. Cei peste 100 de ostaşi şi ofiţeri care alcltuiâu
grupul au rechiziţionat un tren şi au pornit spre Arad -Alba-Iulia - Blaj. Ministrul
de rllzboi al Ungariei a dispus oprirea grupului în gara Arad şi arestarea dlpitanului
Ion Munteanu. Grupul a fost oprit în gara Arad pentru executarea operaţiei
ordonate de ministru. Populaţia romaneasdl era tn fierbere, forţele, din garll
numeroase şi starea de spirit a militarilor romani excelenta. Constatând această
situaţie_, colonelul ungur tnslrcinat cu executarea operaţiei a decis sl permill
grupului sl-şicontinuedrumul spre Blaj, undeau debarcat sub faldurile tricolorului
roman. Aşa au ajuns ostaşii romani de la Verdun pânl la Blaj, unde ostaşii s-au
încadrat tn garda naţionali români.
·
ln luna noiembrie 1918 evenimentele politice s-au precipitat. Ele au gllsit
pe românii din Franţa uniţi, acţionand tn mod solidar sub conducerea "Consilţului
Naţional al Unităţii Române". La 29 octombrie 1918 a fost organii.atl la Geneva
o conferinţl a naţionalităţilor asuprite din Austro-Ungaria. Scopul urmlrit de
românii, cehoslovacii, iugoslavii, polonezii şi italienii prezenţi la aceastăconferinţl
a fost confirmarea cu energie a idealurilor lor seculare de fllurire a statelor
naţionale unitare. Din partea românilor a vorbit o distinsll fiidl a Lugoj ului, Lucia
Aurel Popovici, care, în intervenţia sa, a dat expresie hotărârii tntregii obşti
romaneşti din Transilvania, Banat şi Bucovina "de a ne uni cu fraţii noştri din
regatul liber al României"86 • "Consiliul Naţional ·a1 Unitlţii Române" a cerut
dezmembrarea Ungariei şi constituirea prin acte de autodeterminare a statelor
naţionale independente. La 25 noiembrie 1918 generalul Berthelot a trimis
generalului Mackensen un ultimatum prin care i se cerea sl evacueze imediat
Această
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România. La cartierul general al lui Mackensen a fost trimis generalul român
Micescu şi trei ofiţeri francezi pentru a stabili modalitlţi de descompunere a
armatei germane ID afara frontierelor României.
Deşi aflaţi la mari distanţe de Transilvania şi Banat, românii din Franţa au
luptat alături de francezi tmpotriva inamicului comun şi au acţionat cu stlruinţl
pentru constituirea unor unitlţi româneşti. Lupta pentru unirea Banatului a
dobândit tn Franţa aspecte particulare prin vasta acţiune de explicare a situaţiei
românilor bănăţeni tntreprinsl de S.Bocu, 0.0.Mironescu, T. Vuia şi alţi luptători
naţionali. Dupl Marea Adunare Naţionali de la Alba Iulia statutul prizonierilor
trebuia schimbat. La 31 decembrie 1918 guvernul francez a decis eliberarea
prizonierilor români din Transilvania pentru a fi repatriaţi. La 12 iulie 1919
"Consiliul Naţional al Unităţii Române" şi ziarul "La Roumanie" şi-au sistat
activitatea.

V. Senatul mllltar al soldalilor şi ofiţerilor din Viena.
Viena exista o puternicii şi activi colonie româneasdl aldltuitl dih
ofiţeri - Materinga, Domlşneanu, Boeriu, llcuş etc. -, medici ca Marius Sturza,
Cuparescu, Popovici, Sterie N.Ciurcu şi oameni politici cum erau Aurel C.Popovici,
Iuliu Maniu, şi A Vaida. Aurel C.Popovici întreţinea relaţii strânse cu cercurile
grupate tn jurul publicaţiei Gross-Osterrelch, ln ale dlrei pagini a publicat, pe
lângă altele, şi un articol Intitulat Die rumanische Kulturliga87 , ln care formulează
concluzia corectă ci activitatea Ligii este ln totalitate rezultatul politicii maghiare.
1n timpul războiului se afla la Viena folcloristul Avram Corcea, care a împărţit cărţi
pentru ostaşii români. În 16 martie 1917 solicita episcopului Miron Cristea si-i mai
trimitl dlrţi pentru ostaşi•. De asemenea, JU difuzat dlrţi printre ostaşi Romul
G.Ancuşa, Dionisie Sofonea, adjunct al Curţii supreme de conturi, şi "Comitetul
de caritate al coloniei române•,care avea ca secretar pe ziaristul lugojean Al.S.Iorga.
Generalul Al.Lupu din Lugoj era un sprijinitor al activităţii desfăşurate de "Colonia
români". "Societatea femeilor române" organiza serate pentru răniţi, cărora le
împărţea cărţi. Împreuni cu talii slu, Iosif Serafim, Silvia Serafim primea în gară
soldaţii care se întorceau în Viena sau treceau prin gară spre alte oraşe. Viorica
Ursuleac participa la manifestările culturale organizate pentru ostaşii români. O
asemenea activitate culturali avea ca scop sA menţină solidaritatea naţionali a
românilor desplrţi\i politic şi răspândiţi de la Marea Mînecii prin Rusia şi Siberia
până la Vladivostok. Această dispersare era urmarea directă a războiului.
Un mare număr de ostaşi din regimentele 64 Orăştie şi 31 Sibiu se aflau în
Viena. Printre ei se desfăşura nu numai activitate culturali ci şi una politici în sens
naţional. Inel din 23 octombrie 1918, Iuliu Maniu a avut o convorbire cu ostaşii şi
i-a tntrebat care le sunt dorinţele. Ei au răspuns dl vor "cât mai curând organizare
şi sA rupem lanţurile robiei puse asupra noastră de sute de ani. Vrem sl ne unim toţi
românii cu Ţara-Mami, România"".

în
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0rganiz.area n-a întârziat mulL Debandada tn rândul trupelor creştea
vazând cu ochii. Ond a sosit telegrama sefunatl de ministrul de război Bela Linder
din cabinetul Karolyi ca unitlţilesă depunl,annele, soldaţii au tnceput să acţioneze
individual sau în mici grupuri cu caracter naţional. Ofiţerii şi-au pus cocarda
tricoloră pe capelă tn locul efigiei imperiale. Aşa a procedat tn 27 octombrie şi
maiorul Semproniu Luca din ministerul de război. În aceeaşi seară el s-a întâlnit tn
restaurantul •Dreherpark• de lângă Scbonbrunn cu un grup de lOofiţeri de rezervă
şi 2 activi, care discutau cu Iuliu Maniu despre situaţia politică şi militară a
91omentului. În discuţii a apărut ideea formării unui comitet revoluţionar român 90
. Î,;t 28 octombrie grupul s-a întâlnit din nou la •Dreherpark• şi au decis ca Petre
Popovici şi medicul Colbazi să meargă la Praga pentru informarea ostaşilor şi
ofiţerilor români. to 30 octombrie a fost înfiinţat sub conducerea h,1i Iuliu Maniu
•Comitetul naţional al românilor din Transilvania•, iar a doua zi •Senatul central
militar al ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena•, al cărui preşedinte a fost ales
destoinicul căpitan Traian Popa, printre iniţiatorii înfiinţării acestor organisme
remarcăm pe medicul arădean Marius Sturza - după unire profesor la Facultatea
de medicină din auj -, Gh.0preanu, Isopescu Grecul. Ei au fost ajutaţi de către Ion
Boeriu şi Dănilă Papp (transilvăneni) şi bănăţenii George Domăşneanu şi
Semproniu Luca, ambii aflaţi tn serviciul ministerului de război. Ion Boeriu
comandase regimentul 76 Sopron.
George Domăşneanu (1~ 1940 s-a născut în localitatea Petnic de lângă
Mehadia ca fiu al unui plutonier de la regimentul 13 grăniceresc. A studiat la liceul
militar din Eisenach şi la Academia Militară din Wiener-Neustadt. Şi-a început
activitatea militară la caransebeş. După absolvirea cursurilor şcolii de război din
Viena, unde s-a remarcat tn mod deosebit fiind şef al promoţiei sale, a fost chemat
să activeze în cadrul Marelui Stat Major. A fost apreciat ca un excepţional talent în ,
arta militară. După Unire a activat o perioada de timp la Sibiu, apoi la Timişoara,
unde i s-a încredinţat comanda unei divizii de infanterie.
Printre ofiţerii care au acţionat pentru organiz.area activităţii ostaşilor
români au fost Emil Colbazi, medicJn Arad, Traian Trimbiţoni, inginer în Arad,
căpitanii Serac şi N.Popovici tot din Arad, V.Biberea, funcţionar din Lugoj, şi
maiorul Semproniu Luca din ministerul de război. Acesta din unnă s-a născut în
1881 în Recaş din judeţul Timiş. Talii său, judecător animat de sentimente
româneşti, a fost pensionat pentru simpatiile sale "valahe• şi familia s-a mutat la
Arad, unde Semproniu Luca a absolvit liceul. A urmat şcoala militară de cadeţi din
Timişoara, unde erau 15 români, fiind coleg de clasă cu ~iron Şerb. În 1902 a fost
repartiz.at la garnizoana caransebeş, unde se afla regimentul 43 infanterie, al cărui
efectiv era alcătuit în marea lui majoritate de români. Ond a izbucnit războiul, a
plecat pe front cu compania de marş a regimentului 31 Sibiu. to Galiţia a fost mutat
la un regiment de honveziO Generalul Komhaber Adolf nu a avut încredere în el ş;
în martie 1915 a fost arestat şi închis în temniţa din Teschen. ŞI colonelul Boldea
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a fosrpersecutatdegeneralul Komhaber. Clpitanul de justiţie militară Aron Suciu
a cunoscut dosarul ofiţerului roman Luca şi l-a ajutat. Cunea marţială a decis sa fie
trimis la regimentul 31 din Brno. Acolo 1-a cunoscut pe cadetul Rudolf Brandsch,
mai tarziu conducător al saşilor transilvăneni. Tanărul cadet şi-a dat seama de
pierderea rAaboiului de către Austro-Ungaria. În vara anului 1917 a plecat cu
regimentul 64 OrAştie pe frontul italian. S-a îmbolnăvit de tifos şi după vindecare
a fost mutat tn ministerul de război, unde era şi S.Luca.
Senatul militar central din Viena a adresat o proclamaţie soldaţilor
români, cărora le cerea sa recunoască autoritatea Consiliului Naţional Român şi
sa nu •primească nici o poruncă de la străini, nici sa depună jurământ pentru altă
armată decAt pentru cea romanească•. Manifestul a fost tipărit de către locotenentul
Trică din Caransebeş, care lucra la Institutul geografic al armatei. Întrucat în
diferite oraşe din Austria se mai aflau soldaţi români, s-a hotărat ca aceştia,
împreuna cu ofiţerii lor, sa se organizeze în senate militare. În acest timp Senatul
militar central a primit dreptul de a-şi stabili sediul în clădirea ministerului de
război. Pentru informarea ostaşilor din alte oraşe au fost organizate grupe de
ofiţeri şi expoziţii tn gări. Spre :ăgreb au plecat căpitanul Fara şi locotenentul
Pahone, la Lubliana sublocotenentul Alvirescu, iar la Wilach tinerii ofiţeri Ion
Munteanu şi Ion Safta.
'
Consiliul na\ional din Viena a reuşit sa editeze ziarul Timpul Nou. El era·
simbolul schimbărilor profunde care se petreceau în imperiul multinaţional intrat
în dezmembrare. Miile de ostaşi romani care treceau prin Viena erau ajutaţi de
Consiliul naţional sa se tndrepte spre Transilvania şi sa se pună la dispoziţia
Consiliului Naţional Roman Central din Arad Clpitanul Traian Popa s-a prezentat
în faţa soldaţilor regimentului 64 infanterie, cArora le-a arătat imponanţa
evenimentului organizării soldaţilor romani. Steagul •Senatului• a fost tnmanat tn
17 noiembrie 1918. Cu acest prilej s-a manifestat intens pentru unirea tuturor
romanilor91 • A fost o atmosferl însufleţitoare pe care Gh.Opreanu o descria într-o
scrisoare adresată lui Valeriu Branişte tn ziua de 18 noiembrie 1918. Au fost intonate
tn cor cantecele patriotice -Pe-al nostru steag e scris unire• şi •Deşteaptă-te, romane!•.
în zilele urmatoare Senatul central din Viena a cerut senatelor militare romane din
diferite localităţi să se adreseze de urgenţă la Senatul central, decis de a le acorda
sprijinul de care aveau nevoie.
Pentru organizarea activităţii de propaganda printre ofiţerii şi soldaţii
romani au fost create 18expoziţii menite sa adune sub acel~i comandament forţele
militare româneşti răspândite în diferite oraşe austriece. în acţiune a intervenit şi
colonelul Gheorghe Fleşeriu din Salzburg, prieten apropiat al lui Aurel C.Popovici
şi colaborator al presei vieneze cu anicolede ordin militar. Cu ajutorul expoziţiilor,
afluxul de soldaţi spre Viena a crescut. Clpitanul bănăţean Vasile Loichiţa a fost
numit comandant al regimentului 64 infanterie, care a fost aprovizionat cu ajutorul
sublocotenentului Ion Munteanu. Regimentul s-a impus repede prin disciplina.
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în Viena epocii mai funcţiona o instituţie tnfiinţatl de Semproniu Luca
pentru educaţia fizici a tinerelor fete. Cu ajutorul fetelor sale pregltite tn acest
institut a fost inaugurali tn 12 septembrie 1923"arena sponivl din Arad. Institutul
a tnceput sa fie frecventat tn noiembrie 1918 mult mai des de reprezentanţi ai
armatei şi cercurilor politice. Spre sfârşitul lunii octombrie 1918, fostul ministru de
externe Otokar Czernin a ţinut tn cadrul Institutului, care prezenta siguranţl, o ·
expunere pentru aristocraţia austriadl. Tema expunerii a fost •Politica Rom4niei
dinainte de rlzboi, din timpul neutralitlţii şi al rlzboiulur, tn care diplomatul
vieneza relevat rolul politic al lui 1.1.C.Brltianu, Take Ionescu, N.lorga şi O.Goga.
A afirmat ci oraşul Bucureşti a constituit cea mai buna şcoala diplomatici pentru
negociatorii austrieci.
•Senatul militar central al ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena• a
dobândit o organizare temeinici datoritlataşamentului lor faţa de cauza naţionali.
Primarul oraşului Viena a rugat pe români sa apere arsenalul şi pulberlria armatei.
în 12 noiembriţ generalul Ion Boeriu a fost ales preşedinte al •Senatulur. S-a
tnceput şi o acţiune organizatl de recensământ pentru a se cunoaşte numlrul
ofiţerilor români aflaţi tn Austria. Semproniu Luca a predat actele maiorului
Traian Bulbuc pentru a fi aduse la Bucureşti. DupA ce generalul Boeriu a plecat
spre ţari, generalul Domlşneanu a îndeplinit atribuţiiledemmandant al •Senatului~.
Dovedind iniţiativl, S.Luca a organizat şi un serviciu de leglturl cu România
pentru a fumiza armatei informaţii tn leglturl cu intrarea ei tn Transilvania.
Informaţiile erau centralizate de generalul Domllşneanu şi trimise Marelui Canier
General Român.
Trimiterea trupelor spre Transilvania era tngreunatl din ca\11Jl dificultlţilor
de transpon: Nordul Ungariei era tnchis, iar autoritlţile de la ZJlgreb refuzau sa
admitl trecerea unitlţilor româneşti. Colonelul Herbay a informat trt-acest sens
Consiliul Naţional Central din Arad. Oh.Crişan a propus tn numele Consiliului
Naţional Central ca aproximativ 5000 de ostaşi din trupele aflate la Viena şi Praga
sa aibl posibilitatea sa traverseze nedezarmate teritoriul Iugosl~viei spre a reveni
tn Transilvania. Dar soldaţii români au gAsit modalitlţi de a se tndrepta tn mici
grupuri spre satele lor.
·
Inel din primele zile ale revoluţiei s-a creat la Viena o unitate de acţiune
a românilor. Aceastl unitate de acţiune era subordonatl idealului realizArii
unitlţii noastre naţionale. Spiritele erau pregătite pentru hotlrârea istorici de la
Alba Iulia. Jurlmântul de credinţi faţa de naţiune a fost respectat de soldaţii şi
ofiţerii români. În 27 noiembrie 1918 a fost organizatl adunarea generali a
soldaţilor şi ofiţerilor. Iuliu Maniu, care revenise de la Arad unde panicipase la
tratativele purtate cu O.Jaszi şi la şedinţele conducltorilor Partidului Naţional
Român, a propus desfiinţarea •Senatului• şi a rugat ofiţeri sa se preglteasdl pentru
plecarea spre casa, unde era nevoie de ei. Le-a comunicat ci la 1 Decembrie 1918
va avea loc la Alba Iulia Marea Adunare Naţionali a rom4nilor, care vor proclama
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unirea Transilvaniei cu România". Se va tmplini astfel idealul pentru care au luptat
ei şi atâtea generaţii de luptltori care s-au jertfit pentru realizarea unirii românilor.
VI. Legiunea rom4ni din Prap

La Praga erau peste 2000 de

soldaţi români lndl din 1916. Românii
dispuneau de un cor tn Praga, la care participau studenţi, profesori, funcţionari şi
soldaţi mobilii.aţi. La organil.area activitlţii culturale a ostaşilor au contribuit
Nicolae Şoşdean din Lugojel şi profesorul Valeriu Şesan. C.lpitanul Valeriu
Todoruţ din Butenii Aradului sprijinea activitlţile culturale ale ostaşilor din
regimentul 51 infanterie. În Praga se mai aflau tn toamna anului 1918 şi soldaţi din
regimentul 2 infanterie. Românii se bucurau la Praga de concursul a două
personalităţi renumite tn domeniul cultural: profesorul Jan Urban Jarnik şi
Metodiu Zavoral. Primul, care fusese tn 1911 la serbările de la Blaj şi era prieten
cu I.M.Moldovan, a vizitat spitalele pragheze, împărţind dlrţi romaneşti printre
răni\i, Urban Ja~ik a vizitat şi soldaţii regimentului 2, cărora le-a citit un foileton
tn care se descrie o zi din viaţa unui spital praghez94 •
ln 26 noiembrie 1918 au sosit la Praga, venind de la Viena, lsopescu Grecul
şi colonelul Silviu Herbay. Delegaţia a fost primită de preşedintele guvernului
Kramarz Karel 95 • Delegaţia a făcut o vizitl şi la parlament, fiind tnsoţitl de
locotenentul Zeno Herbayşi profesorul Staca. Discuţiile au fost dominate de ideea
organizării românilor. •Legiunea romAna• constituită tn 30 octombrie cu sprijinul
lui ZHerbay şi Al.Simon, a rlmas 1n strânsă legătură cu Consiliul Naţional
Cehoslovac. Tot de la Viena au sosit şi ofiţerii Petru Popovici şi Emil Colbazi
pentru a obţine adeziunea Consiliului Naţional Cehoslovac ca regimentele 2 şi 51
din Praga şi 31 din Bmo sl plece spre Transilvania înarmate". Conducătorii
•Legiunii române• din Praga au declarat că vor ţine •cu trup şi suflet hotărârilor pe
care le va lua senatul constituit ca secţie militară a Consiliului Naţional din
Bucovina, Ardeal şi Ungaria cu sediul la Viena""-. Se creea astfel o unitate de
acţiune a forţelor militare din cele două centre. După reantoarcerea de la Praga cei
doi delegaţi au fost trimişi la Arad pentru a-l informa pe St.Cicio Pop despre
situaţia din Viena şi Praga. •Legiunea romana• din Praga a cooperat cu organele
t4nlrului stat cehoslovac, p4nl tn 25 noiembrie 1918, când a plecat spre Transilvania
pentru a se pune tn sl.ujba noului stat roman unit prin voinţa poporului ..

VII. Voluntarii neutralitiţll
Legăturile

permanente ale Transilvaniei cu Ţara au îndreptat privirile
tuturor romanilor spre Bucureşti ca centru politic al întregii naţiuni române. înca
de la începerea ostilităţilor militare, peste Carpaţi au trecut mii de tineri, care,
afirmă Cassian R.Munteanu, unul din spiritele reprezentative ale acestei generaţii
de voluntari, au înţeles •ca nu trebuie sA ajute Ţara Ungurească şi s-au strecurat
prin vizuinile munţilor dincolo, tn ţara visată de sufletul lor rebel şi îndrăzneţ•. Ei

245
https://biblioteca-digitala.ro

au constituit tn Romania un dinamic şi convingător detaşament de propagatori ai
ideii dezrobirii romanilor şi constituirii statului naţional unitar. _<;.R.Munteanu a
tndeplinit atribuţiile de secretar al •Biroului de informaţii Şfajutor al refugiaţilor•
şi dupa datele parţiale de care dispunea el au fost 14000 de voluntari tn Ţara veniţi
dinTransilvaniaşiBanaLCuofericitaexpresieeli-anumit"voluntariineutralitaţii•.

într-o nota Intitulata •eorpul voluntarilor romani•, P.Nemoianu U
comunica lui Valeriu.Branişte dl numArul voluntarilor care s-a aflat tn Romania a
fost mai mare. generalul Averescu aprecia la 23000 nu.mirul lor, dintre care 6000
au căzut decursul campaniei. Voluntarii trecuţi tn Roniania •s-au punat foane
brav, au luat pane la toate luptele de pe tntansul front romanesc"".
Componamentul acestor voluntari tn Ţari a relevat valoarea educaţiei în
spiritul naţional asigurata de şcolile transilvlnene, tn cadrul dlrora, aprecia Pavel
Jumanca, au fost formate elementele fundamentale ale conştiinţei naţionale, adidl
•inimi româneascl, tarie de suflet şi dragoste de frate• 100 • fn structura multor
regimente româneşti au fost ostaşi care au trecut Carpaţii mânaţi de idealul
realizării unitAţii naţionale.

Printre primii voluntari bănăţeni care au trecut Carpaţii pentru a contribui
la pregătirea sufleteascl a poporului aflat tn faţa marii încerdlri militare prin care
trebuia sa treacl a fost Avram lmbroane (1880-1938). 1n noimebrie 1914, el a
solicitat Consistoriului din Caransebeş un concediu de dţeva zile pentru a merge
la Budapesta, de unde nu s-a mai rdntots la activitatea sa, ci a trecut în România.
fn 12 aprilie 1915, el anunţa pe episcopul Miron Cristea dl a devenit cetaţean
roman 101 • fn 15 iunie 1915, alături de alţi fruntaşi politici care trecuseră Carpaţii în
Ţara liberi, a solicitat ziarului Epoca să-i acorde ospitalitate pentru a aborda în
diferite anicole ideea unitaţii politice a romanilo. Almbroane a semnalat masiva
mobiliz.are a românilor din Banat şi arestarea unor fruntaşi naţionali care cereau
intrarea României în acţiune pentru dezrobirea Transilvaniei. un.'O fructuoasă activitate literari tmbinatl cu lupta pentru înfăptuirea
idealului unirii românilor într-un singur stat a desfa.şurat, pe ambele versante ale
Carpaţilor, Cassian R.Munteanu (1892-1921). Încl din clasa a IV-a a Liceului din
Lugoj a fost eliminat din şcoala pentru versurile sale patriotice publicate tn
Drapelul lui V.Branişte. Era în anul 1911. Doi ani, intre 1911-1913, a publicat
versuri şi proză scuna tn Drapelul (Constanţa), Foaia noastri şi Lumina noul
(Bucureşti) şi Ramuri (Craiova). Cea mai interesanta din aceste publicaţii prin
militantismul sau a fost Foaia noastri, care Intre 1910 şi 1914 a apărut cu
menţiunea ci este •organ popular pentru toţi romanii al Societaţii cooperative
lnalnte•.Aceastăsocietateaveacapreşedintepel.Baboianu-Droc.Printreinembrii

se număra şi generalul Ştefan Stoik'a, originar dintr-o familie de ostaşi a clrei
era în Lipova. Autoritaţile maghiare au interzis difuzarea gazetei Foaia
noastră în Transilvania, unde ea a pltruns cu titlurile DAmbovlţa şi Dobrogea. În
toamna anului 1913, Cassian Munteanu s-a reântors pe plaiurile natale. în 1914, la

săi

obârşie
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izbucnirea ostilitlţilor militare, a fost un timp Incorporat, apoi a primit un
concediu de boali. ln RomAnul a publicat schiţele şi reportajele întitulate Chipuri
de rizbol, C.ând autoritlţile militare din Arad au aflat dl ele autorul articolelor, l-au
pus sub strictl supraveghere. în 1915, pe c:lnd se afla ta·Caransebeş, ia decizia sa treadl
din nou în România şi în 15 iulie trece Carpaţii. Planurile sale de dezenare fuseserl
comunicate prietenilorsai Petru Nemaianu, Oh.Ieremia, Pavel Vidu şi D.Brlnzeim
. Un bltrân blnlţean 1-a ajutat sa treacLfI'ontiera. Era mulţumit tn sufletul sau
pentru dl la Caransebeş le spunea cunoscuţilor sl se predea cu toţii daci merg pe
front 104 •
Trec:lnd Carpaţii, C.assian Munteanu s-a integrat în vasta operă de
foritiflcare morali a spiritului public pe care au Intreprins-o gazetarii transilvăneni.
A colaborat la Tribuna, editată de O.Gbibu, Gb.Popp şi C.Bucşan. Referindu'-se la
starea de spirit a transilvănenilor care trecuserl C.arpa\ii, el afirma idealul lor de
viaţi: •credem şi azi tn înfllptuirea apropiata a României Mari, clei de nu am mai
crede; nici o zi n-am mai sta tn ţara aceasta. Am pribegit mai depane spre alte ţlri,
care cel puţin luptl pentru izbânda unei cauze sfinte: pentru dreptate şi eliberarea
popoarelor subjugate• 105 • Aşa afirma el tn 1916, când România îşi pregătea forţele
militare pentru declanşarea mult aşteptatei acţiuni de dezrobire a Transilvaniei.
C.ând România a declarat rlzboi pentru dezrobirea fiilor sai de sub
stlpâniri străine, C.assian R.Munteanu se tnroleazl ca voluntar fiind repanizat la
Marele C.anier General pentru tnscrierea voluntarilor din Transilvania şi Banat.
Demobilizat tn 3 manie 1918, a colaborat la RomAnla Mare a lui O.Ghibu 106 • în 24
ianuarie 1919 a tntemeiat la Bucureşti gazeta Banatul. C.assian R.Munteanu a
oferit generaţiilor care l-au urmat o admirabili pildl de curaj şi spirit de sacrificiu
tn lupta pentru realizarea unill\ii naţionale.
Din rândurile tnvă\ltorilor blnlţeni, care au dat cel mai numeros contingent de ofiţeri de rezervă, au fost recrutaţi numeroşi voluntari fie din cei dezertaţi
pe front, fie din cei care au trecut Carpaţii îndl din primele luni de mobilii.are.
Astfel, tnvăţltorul Pavel Jumanca a fost mobilizat ~e regimentul 8 honvezi din
Lugoj, fiind repanizat în 2 decembrie 1914 la patrula de pm de la Orşova 107 • El a
rămas tn activitate în cadrul acestui detaşament pani tn ziua de 17 octombrie 1915,
când a trecut în România împreuni cu \Iranul autodidact şi autor de poezii Nici
Ţuru şi s-au prezentat la compania a IX-a a regimentului 17 Mehedinţi. Cu sprijinul
profesorului Paulian din Turnu Severin, cunoscut pentru ajutorul statornic acordat
bănăţenilor, a fost numit învăţător tn satul Cosovă\ din Mehedinţi, de unde apoi a
plecat la Bucureşti. Cu sprijinul lui C.assian Munteanu a fost angajat la •Pulberăria•
de lângl Târgovişte„unde tmpreunl cu prietenul slu Ţuru a fost mobilii.al pe loc
pentru interesele armatei. fn noiembrie 1916, fabrica a fost evacuatl într-un conac
vechi din Botoşani, unde ei au continuat sa produci grenade de mână până în
toamna anului 1918, când C.assian R.Munteanu le-a spus sl meargă tn Banat pentru
a participa la lupta pentru unirea Banatului cu Ţara Mamă 108 •
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Din rândurile intelectualilor, lnvăţltorilor şi ţlranilor bănăţeni s-au mai
înregistrat şi alte treceri în România. învăţătorul Iuliu Vulpe din Timişoara a
trecut în 1915 prin "Vama cucului" ln România şi s-a înrolat in armata română.
Fratele său Nicolae Vulpe a fost internat la Şopron la 15 august 1916, stând în
detenţiune în lagăr timp de un an şi jumătate 109 • În primăvara anului 1915, un grup
de învăţători bănăţeni s-au întâlnit la Cransebeş pentru a decide asupra trecerii lor
în România. Printre ei era şi Alexandru Moisil din Clisură 110 • Locotenentul Ţiucra
din Alioş a trecut în primele zile ale războiului cu România cu întreaga companie
la unitatea românească din faţa sa 111 • În primăvara şi vara anului 1916 se înregistrea7.ă
o trecere masivă de voluntari peste crestele Carpaţilor sau prin trecători. Pe la Baia
de Aramă erau treceri numeroase. Compania de jandarmi Gorj rapona că pe
potecile de peste munţi au trecut 40 de persoane între 15 manie-I august 1916;
compania Mehedinţi înregistra 19 treceri între 15 iulie-I august 1916; pe la Muscel
se înregistreazA 22 de treceri între 16-31 iulie 1916, iar pe Valea Prahovei 72 de
treceri în perioada 15-31 iulie 1916 112 • Cu ajutorul preotului din Bogâltin a trecut
Carpaţii GheorgheJovin asimilat sublocotenent în armata română după ce dezertase
din cea austriacă. A plecat la Bucureşti, unde a constatat că ziarul Ziua face o
propagandă favorabilă germanilor. La Râmnicu Sărat, trupele germane luau
animalele de la ţărani. La Vidra 1-a întâlnit pe generalul Atanasiu de la divizia din
Tg.Jiu 113 • De asemenea, Ion Mihalcea, sublocotenentul de rezervă născut în
Docnecea, era încorporat la regimentul 7 cavalerie Seghedin. A fost însărcinat să
saboteze pe Dunăre vasele ruseşti care aprovizionau armata sârbă. A trecut în
Serbia, iar de acolo în România. A fost trimis la Braşov pentru a se informa de
pregătirile fllcute de forţele austro-ungare la începutul anului 1916. A fost arestat
şi dus la Timişoara pentru a fi judc;cat. În 27 martie 1916 a evadat din spitalul de la
Budapesta unde fusese internat şi a trecut pe la Pecinişca în România pentru a se
înrora în armata română 114 •
Un caz captivant prin neprevăzutele peripeţii prin care a trecut a fost al
sergentului Vasile Branca din Vărădia (Banat). Dintr-o circulară confindenţială
datată 15 aprilie 1915 a ministrului de interne al Ungariei adresată comisarilor
guvernamentali redăm cazul 115 • Către sfârşitul lunii octombrie 1914,comandamentul
militar din Timişoara a trimis în România un grup de soldaţi de la regimentul 61
infanterie cu misiunea de a distruge locomotive ruseşti care efectuau transponuri
spre Serbia. Grupul fusese instruit în acest sens. Din acest grup fllcea parte şi Vasile
Branca, aflat de un an în armată. Avea 21 de ani. Nu după mult timp după plecarea
grupului a sosit o scrisoare de la Vărădia, tn care comandamentul era înştiinţat că
după sosirea sa în România, Vasile Branca s-a predat autorităţilor militare, care Iau luat sub pază. În continuarea scrisorii se relatează că ar fi fost recrutat în armata
română şi se ana într-o şcoală de elevi militari. Datorită lui Branca, sarcina stabilită
n-a fost executată. în consecinţă se cerea urmărirea lui Branca şi a grupului. Era în
fond, o acţiune care contravenea obiectivelor militare ale Ungariei şi de aceea
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autoritllţile de stat

urmlreau sA pedepseascl pe românul intrat voluntar în armata
sale.
Voluntarii blnlţeni trecuţi tn România au contribuit la formarea
oonvingerii dl ţara trebuie sl iese din neutralitate şi sl se angajeze în acţiuni
militare pentru tntregirea statului român. Voluntariatul a fost o acţiune de mari
proporţii care a fllcut ca armata români sl beneficieze de aportul unor ofiţeri şi
soldaţi dlliţi în asprimea vieţii de campanie. Prin numlrul lor mare, calitatea
pregltirii lor - G.Domlşneanu, Iosif Iacobici, Silviu Bordan, Teodor Şerb, Ion
Munteanu, Sabin Târziu şi alţii -, fervoarea cu care au militat pentru caui.a
naţională, spiritul de sacrificiu de care au fost animaţi, voluntarii bănăţeni au
constituit un factor de dezmembrare a unitll\ilor militare imperiale şi de destabilizare
a forţelor de atac sau de aplrare austro-ungare. Prin aceste consecinţe ale activităţii
lor pusl în slujba României, voluntarii bănlţeni - ca întreaga masl de voluntari
transilvăneni - au constituit un factor de destramare a imperiului multinaţional pe
care Curtea din Viena voia si-i menţină împotriva legilor fireşti ale istoriei.
Sectoare întregi ale frontului austro-ungar au fost dei.articulate dnd
românii au părlsit tranşeele şi au trecut în rândurile fraţilor lor sau ale aliaţilor.
Acest rol de destrlmare a monarhiei ~ fost vizibil de la începerea ostilitlţilor
militare ~i s-a accentuat pe mlsurl ce încleştarea militară creştea.
ln toamna anului 1918, voluntarii blnăţeni au contribuit la constituirea
forţelor naţionale care au asigurat ordinea în Transilvania şi Banat. În noiembrie
1918 forţele militare oomandate de orlviţeanul Ion Munteanu au aplrat liniile de
comunicaţie spre Alba Iulia. DupA unire, armata români a primit în cadrele ei un
valoros grup de ofiţeri. Voluntariatul a fost o stare de spirit care a cuprins pe
soldaţii şi ofiţerii care glsiserl tn istoria noastrl numeroase exemple de slujire
devotatll a poporului. Ca şi tn 1829, dnd ofiţerul blnlţean Ştefan Stoika a
contribuit la organizare tinerei armate române sau în 1877 dnd Moise Groi.a a
luptat pentru dobândirea independenţei, tn 1914-1916 generalul Ion Dragalina şi-a
pus talentul şi puterea de muncii pentru pregltirea armatei române şi a dat
oompatrioţilor sli pilda jertfei supreme pentru apărarea pAmântului strămoşesc.
fndl din 1914, românii mobilizaţi în armata imperiali nu s-au considerat
•c1tane ale împlratulur, ci ostaşi ai României Mari. Ei au plecat spre front sub
faldurile steagului românesc şi până ln Galiţia şi Italia au dntat •0eşteaptll-te,
românei•. Atitudinea lor îndeplineşte pentru tânăra generaţie'? funcţie modelatoare
prin formarea convingerii dl slujirea devotatll a poporului e o lecţie a istoriei
noastre şi o responsabilitate pentru fiecare fiu al naţiunii.
naţiunii
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BANATER FREIWIUIGE IM KAMPF FUR DIE VERWIRKLICHUNG
DER GROSSEN VEREINIGUNG
(Zusammenfassung)
Von einer umfangreichen Dokumentation ausgehencl (zum G_rosstell
bisher unveroffentlicht) rekonstitulert der Autor eine wichtlge Episode des
Kampfesder Rumlnen f0rdie Verelnlgung-die Taten derbanaterrumdnischen
Freiwilligen Im I. Weltkrieg.
Ole Arbeit setzt sich aus sieben Kapiteln zusammen: I. Der Gemi.itzustand der rumlnischen So_ldatei:> aus der 0sterreichisch-ungarischen Armee.
li. Die Freiwilligen aus Russland. III. Die rumlnische Legion aus Italian. IV. Die
siebenb0rgische Legion aus Frankreich. V. Der Militlrsenat der Soldaten und
Offiziere aus Wien. VI. Die rumlnische Legion aus Prag. VII. Die Freiwilligeri
der Neutralitlt. Auf Grund einer komplexen historischen Analyse wird dle
Motlvation der Taten Ins Ucht gerOckt - das nationale Bewusstsein. Das
Hauptziel der Freiwilligen war der Kampf gegen die Fremdherrschaft unei die
Vereinigung aller hauptslchlich von Rumlnen bewohnten Gebiete.
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CONDUCĂTORU GĂRZil NAŢIONALE ROMÂNE A
MARINARILOR DE LA POLA
Victor Caţavei

La 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia hotAra
unirea pentru totd~una a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România. Se tncheia astfel p~ul desAvârşirii statului naţional unitar roman,
apArea pe bana Europei postbelice România Mare.
La marele eveniment istoricde la 1 Decembrie 1918erau prezenţi delegaţii
aleşi din toate colţurile pământului romanesc al Transilvaniei, reprezentând, după
sublinierea lui Vasile Goldiş, •Conştiinţa naţională a patru milioane de români".
Alături de ei, pe platoul maniriului lui Horea şi Cloşca, în ziua rece de început de
decembrie se aflau ~te o sutA de mii de oameni veniţi pentru a demonstra cil
•Adunarea de la Alba Iulia a fost adunarea naţiunii române din Ardeal, Banat,
Crişana şi Maramureş". 1

la Marea Unire se aflau şi voluntarii
membri ai corpului voluntarilor ardeleni şi bucovineni format
tn Rusia, ai Legiunii voluntarilor români din Italia, ai Gărzii naţionale române a
marinarilor de la Pola, ostaşi ai regimentelor româneşti de la Viena şi Praga,
bărbaţi care au tnscris o pagină de neuitat tn canea de aur a devenirii neamului - o
pagină a speranţei şi luptei, a demnitAţii şi biruinţei naţionale.
Printre sutele de steaguri tricolore ce fluturau în bătaia vântului aspru de
decembrie se afla, alături de drapelul modest purtat de reprezentanţii comunei
Ineu din comitalul Aradului, conduşi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
deciltre învlţătorul Pavel Dârlea,şi drapelul Gărzii naţionale române a marinarilor
de la Pola, adus de pe ţărmul Mării Adriatice în centrul istoric al Ardealului. ·
Despre paniciparea marinarilor români înrolaţi în flota militară austroungară din Marea Adriaticii la Marele Război şi la evenimentele istorice din anul
1918 s-a scris tocă destul de puţin. Lucrarea de referinţă rămâne cea a lui Valeriu
Seredan, Garda naţionali romAni a marinarilor de la Pola şi descompunerea
marinei austro-ungare, apărutA tn anul 1922, în ediţii în limbile română şi italiană. 2
Cu trecerea timpului; lucrării lui Valeriu Seredan i s-au adăugat: Memoriul
lui Caius Brediceanu, personalitate marcantă a Partidului Naţional Român, apoi
a Partidului Naţional-Ţărănist, tnsemnările lui Alexandru Russu, membru important al Secţiei române a Panidului Social-Democrat din Ungaria, relatările
subofiţerului, apoi ofiţerului român, Ioan Opruţ. Toţi aceştia au panicipat la
formarea, activitatea şi repatrierea Gărzii naţionale române a marinarilor de la
Pola. De asemenea, au panicipat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi
la consolidarea României Mari. 3
În comunicarea prezentatA expunem destul de succint datele biografice
~ie celor care au organi7Jlt şi condus lupta marinarilor români din flota militară
Print.re

panicipanţii entuziaşti

unitAţii naţionale,
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austro-ungari,. Mirii Adriatice tn anii Marelui IUzboiĂ Aceste date provin tn cea
mai mare par~t din memorii, tnsemnlri şi acte personale, mai puţin lucrlri deja
·
publicate.
CAIUS BREDICEANU
Indiscutabil, cel mai cunoscut dintre panici pan ţii la formarea şi activitatea ·

Glrzii naţionale romane a marinarilor de la Pola tn toamna anului 1918, a fost
C.aius Brediceanu, remarcabil om politic şi intelectual de tnaltl ţinuti. 4
C-aius Brediceanu s-a născut la Lugoj, tn anul_ 1879, tn cunoscuta familie a
Bredicenilor. A urmat studiile prima~e la Lugoj, studiile liceale la Iaşi şi studiile
universitare la Viena şi Paris, luându-şi doctoratul tn drept. _Avocat bine cotat, cu
o largi clienteli, C-aius Brediceanu s-a impus mai apoi pe plan politic, devenind tn
preajma f.rimului război mondial unul din fruntaşii Panidului Naţional Roman.
n timpul războiului, C-aius Brediceanu a fost mobilizat tn armata austroungari şi trimis pe frontul din nordul Italiei. ln anul 1917 a ajuns tn anileria de
coastl care apăra baza navali de la Pola, având gradul de căpitan. Acolo l-au găsit
evenimentele revoluţionare din toamna anului 1918. De la tnceput, el a panicipat
la formarea Gărzii naţionale române a marinarilor de la Pola, fiind autorul
Rezoluţiei adoptate de aceştia. Datoritl influenţei şi acţiunilor sale, Gărzii i s-au
alăturat toţi ofiţerii români din flotă, arsenal şi anileria de coastl.
Dupl repatriere, C-aius Brediceanu a panicipat la organizarea Marii
Ad uniri Naţionale de la Alba Iulia, fiind ales unul din vicepreşedinţii acesteia, iar
apoi membru al Marelui Sfat Naţional de la Sibiu. La rândul său, Sfatul 1-a ales
notar. ln aceastl calitate, alături de episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu, de
Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voievod şi Mihai Popovici, C-aius Brediceanu a
făcut pane din delegaţia Marelui Sfat Naţional care a remis regelui"Ferdinand
actele Marii Uniri.
fn anii 1919 - 1920, C-aius Brediceanu a fost inclus ln delegaţia României
la Conferinţa de Pace de la Paris, Intre delegaţii şi consilierii tehnici. A făcut pane
din consilierii pentru problemele geografice şi etnografice, reprezentând Ba~atul
alături de Traian Vuia. Datoritlcontribuţiei salea panicipat la semnarea Tratatului
de la Trianon de către Nicolae Titulescu.
ln deceniul al treilea, C-aius Brediceanu şi-a continuat activitatea politici.
A fost deputat tn Parlamentul României Intre anii 1922 şi 1927 şi ministru tn
Guvernul condus de Take Ionescu. c.a membru al conducerii Panidului Naţional
Roman, el a panicipat la tratativele de fuziune cu Panidul Ţărănesc şi constituirea
Panidului Naţional-Ţărănesc, din comitetul director al căruia a făcut pane.
în tntreaga sa activitate politici, C-aius Biedicenau s-a afirmat ca un
intransigent apărător al intereselor naţionale. Concludentl este tn acest sens
intervenţia sa tn c.amera Deputaţilor, tn sesiunea din primăvara anului 1922,
privind necesitatea stopării tendinţelor de acaparare ilegali şi tnstrlinare a unor
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bunuri revenite statului roman prin Tratatele de pace.
în ultima perioadl a vieţii sale, Caius Brediceanu s-a ·retras din viaţa
politic.A activi, continuând sl-şi serveascA-ţara tn diplomaţie. Ultimul post important 1-a ocupat tn anul 1929, când a fost numit ministru plenipotenţiar la Vatican.
Şi aici, pe lângl Sfântul Scaun, a aparat cu consecvenţa interesele naţionale,
aducându-şi contribuţia la consolidarea poziţiei internaţionale a României Mari.
VALERIU SEREDAN

Comandantul Glrzii naţionale române a marinarilo: de la Pola, tn
octombrie - noiembrie 1918, a fost Valeriu Seredan. El s-a nlscut tn anul 1886 la
Susani, lângl Sebiş, tn comitalul Aradului, tn familia numeroasa a unui preot
onodox roman. A urmat şcoala primari la Seleuş, unde a funcţionat ca preot tatlll
slu, apoi cunoscuta Şcoala Q)merciall de la Lipova.
Dupl absolvirea şcolii, la vârsta de 18 ani, Valeriu Serejan a emigrat ca şi
mulţi alţi tineri români ardeleni ce nu-şi vedeau nici un alt viitor tn AustroU ngaria. fn peregrinlrile sale a ajuns pana la Buenos Aires tn Argentina. Principala
sa ocupaţie a fost aceea de marinar pe o nava comerciali de cabotaj, tnvlţând atunci
principiile navigaţiei pe mare.
În anul 1907, Valeriu Seredan s-a reîntors acasl, la insistenţele familiei
sale. A fost tnsa imediat Incorporat pentru satisfacerea stagiului militar şi repanizat
tn flota militari austro-ungari din Marea Adriatici. Datorita studiilor şi experienţei
anterioare, a fost trimis la Şcoala Navali de la Fiume. Dupl absolvirea şcolii a
rlmas tn cadrele active ale flotei, funcţionând ca subofiţer navigant.
În prima perioada a Marelui Rlzboi, subofiţerul superior Valeriu Seredan
a fllcut panedintre adjutanţii amiralilor Haus şi Njegovan, fiind un bun cunosdltor
al limbilor italiana, spanioli, germani şi maghiari. Detaşat temporar tn flotila de
monitoare de pe Dunlre, Valeriu Seredan a fost grav rlnit tn angajamentul naval
de la Sabac. Dupl restabilire, a fost numit din nou tn baz.a navali de la Pola, tn
serviciile Amiralitaţii.
Dupl izbucnirea revoluţiei tn Imperiul Austru-Ungar aflat ln plini
deugregare, Valeriu Seredan a organizat şi comandat Garda naţionali români a
marinarilor, importanta manifestare a voinţei de unitate naţionali. În lunile
octombrie - noiembrie 1918, Garda a reunit mare pane a românilor aflaţi pe
coastele Mirii Adriatice, a menţinut ordinea pana la sosirea trupelor Antantei,
apoi a organizat repatrierea a numeroşi marinari şi ostaşi români.
Dupl repatriere, Valeriu Seredan s-a tnrolat tn Garda naţionali romana
din Arad şi a panicipat la Marea Adunare Naţionali de la Alba Iulia. Apoi a fost
numit tn serviciul de presl al Consiliului Dirigent de la Sibiu. În anul 1922 el s-a
stabilit la Cluj, la început ca funcţionar la Banca Agrari. Câţiva ani mai târziu,
Valeriu Seredan a fost ales preşedintele Asociaţiei Meseriaşilor din Cluj, deţinând
aceasta funcţie pana fn anul 1940.
257
https://biblioteca-digitala.ro

a

Odata cu odiosul Diktat de la-Viena şi pentru Vasile Seredan început o
Refugiat la Arad, tn septembrie 1940, el s-a angajat în funcţia de
contabil la Fabrica Textilă --reba•. Arolo a rămas pana la pensionare. A continuat
apoi să trăiască modest şi aproape uitai până tn iulie 1963, firi ca meritele sale
naţionale să fie recunoscute.
perioadă obscură.

ALEXANDRU RUSSU
Printre conducătorii marinarilor roinâni din flota militari austro-ungari
s-a aflat şi Alexandru Russu. Nlscut la Arad în anul 1888, în familia unui muncitor
român, angajat la Fabrica de Maşini •Hendr, Alexandru Russu s-a pregltit pentru
profesia tatllui său. A urmat, după studiile primare, o şcoala de meserii la Arad,
apoi o şcoala de maiştri la Viena. Serios şi capabil, la numai 22 de ani a ajuns să fie
angajat contramaistru mecanic la marea Fabrică de Vagoane, Motoare şi Tumltorie de Fier "Johann Weitzer• din Arad.
Odatl cu afirmarea profesională, în anii 1912 - 1913, Alexandru Russu a
devenit şi unul din conducătorii sindicali cunoscuţi. În aceeaşi perioada a devenit
membru al secţiei române a Partidului Social - Democrat din Ungaria, o strânsa
prietenie legându-l de unul din viitorii lid,eri ai social-democraţiei romaneşti, Ion
Flueraş.

La sfârgitul anului 1913, Alexandru Russu a fost înrolat în armata de uscat
austro-ungari. După puţin timp, datorita specializ.lrii sale în motoare, a fost
transferat tn flota militari din Marea Adriatică. În flota a urmat o şcoală militari
până în preajma izbucnirii marelui rlzboi. A servit apoi ca subofiţer mecanic tn
arsenalul bazei navale de la Pola şi ca mecanic principal la bordul crucişltorului
"Novara". Cu acesta a participat la toate operaţiunile navale desflşurate tn Marea
Adriatică, tn anii 1915 - 1917, fiind de două ori r~nit uşor.
în lunile februarie - martie 1918, Alexandru Russu s-a aflat printre sutele
de marinari revoltaţi în rada portului Cattaro. Dupl reprimarea revoltei, el a scăpat
pentru puţin timp de ancheta. A fost arestat abia la 15 septembrie 1918, pentru
delictul de agitaţie în flota şi trimis tn faţa Consiliului de război. În conjunctura
revoluţionară din octombrie 1918, procesul său nu a mai avut loc. Afost eliberat
odată cu ceilalţi deţinuţi de către soldaţii unităţilor de infanterie croate care s-au
rlsculat la Fiume.
în baza navală de la Fiume, Alexandru Russu a format un detaşament de
marinari şi soldaţi români, care serviseră tn artileria de coasta, centrul de
transmisiuni, portul militar şi şantierul naval. Împreuni cu detaşamentul său s-a
raliat Gărzii Naţionale Romane a Marinarilor de la foia, servind ca stegar al
acesteia. A participat astfel la toate acţiunile Gărzii comandate de Valeriu Seredan.
Reîntors la Arad, Alexandru Russu s-a pus la dispoziţia Consiliului
Naţional Român Central. Împreună cu liderul sindical Gheorghe PAncotan, el a
constituit şi condus o delegaţie a muncitorilor Fabricii de Vagoane şi Motoare din
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Arad la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Ziua de l Decembrie 1918a fost
şi pentru el "cea mai măreaţă zi din viaţă".
După Mtrea Unire, Alexandru Russu şi-a continuat activitatea în cadrul
mişcării social-democrate arădene. La începutul anului 1919, în atmosfera deosebit
de încordata care a premers intrării unităţilor Armatei Române în Arad, el a
condus greva muncitorilor de la Fabrica de Automobile'"Manba", opunându-se
hotărârii patronilor de a falimenta fabrica din motive politice. Din păcate, Alexandru
Russu a încetat prematur şi tragic din viaţă, într-un accident rutier din iunie 1919.
Contribuţia sa la lupta naţională şi socială a arădenilor a căzut treptat în uitare.
IOANOPRUŢ

Viitor ofiţer al Armatei Române, Ioan Opruţ s-a născut în anul 1898, întro familie ţărăneasca tnstarita, stabilita la Vărădia de Mureş, în comitatul Arad ului.
După terminarea şcolii primare tn comună, el a urmat cursurile gimnaziale la Arad,
iar apoi cursurile Şcolii Normale "Dimitrie Ţicbindeal" din Arad, fiind unul din
bursierii Fundaţiei Mocioni.
După absolvirea şcolii, în anul 1917, Ioan Opruţ a fost încorporat în
armata austro-ungară, care suferise imense pierderi pe câmpurile de lupta. A fost
repartiz.at la Şcoala Militară de Subofiţeri de Anilerie pentru Marină, aflata în ba7.a
navală de la Pola. Acolo l-au găsit evenimentele revoluţionare din toamna anului
1918. Formând un detaşament din elevii români ai şcolii, proaspătul subofiţer Ioan
Opruţ s-a alăturat şi el Gărzii Naţionale Române a Marinarilor de la Pola,
participând la acţiunile a~teia.
Repartiz.at împreună cu camarazii săi, Ioan Opruţ a participat la .Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia. După adunare a fost repartiz.at în garda
Consiliului Dirigent de la Sibiu. A rămas tn gardă până în luna martie 1919, când
din regimentele care au Incorporat tineri din Transilvania s-a format Divizia 16
Infanterie. în ace.asta divizie a fost încadrat şi Ioan Op rut, cu gradul de sublocotenent.
A participat apoi la operaţiile desfflşurate tn vestul ţării de Grupul de Nord al
Armatei Române din Transilvania, comandat de generalul de brigadă Traian
Moşoiu, precum şi la campania din Ungaria.
După război, sublocotenentul Ioan Opruţ a rămas tn cadrele active ale
armatei, avansând până la gradul de maior.
ln timpul celui de-al doilea război mondial, maiorul Ioan Opruţ a luptat
încă din primele zile pe frontul de răsărit, comandând un batalion. La mijlocul lunii
ianuarie a anului 1943 a fost grav rănit în luptele din Caucaz şi a căzut prizonier la
ruşi. A urmat o lungă şi cumplita perioada de lagăr tn Siberia Orientală. A fost
repatriat, grav bolnav; abia tn primăvara anului 1952.
·
Ca mulţi alţi ofiţeri ai armatei, Ioan Opruţ nu a mai fost reîncadrat. A
primit doar o pensie mizerabilă, ca urmare a invalidităţii dobândite luptând pentru
ţară. S-a retras la Caransebeş, încetând din viaţă în anul 1962, dar lăsând amintirea
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,.

unui om de excepţionaUl natura morala.

Astfel, primul rAzboi mondial a reunit în flota militara austro-ungara
destinele unor oameni diferiţi ca origine sau formaţie, carea fost tnsa însufleţiţi de
un ideal suprem: lupta pentru unitate naţionala, fflurirea României Mari. Formarea
de dltre ei a Garzii Naţionale Române a Marinarilor de la Pola, participarea la
Marea Adunare Naţionala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, activitatea lor
ulterioară pentru consolidarea şi apărarea României, constitufo acte definitorii
pentru înaltul lor patriotism.

NOTE
1. Vasile Goldiş, · DIK11nlll'I r.tffe 1n p~ma Adanlrtl tl la AsoclalJa Caltanll Astra ,
Bucureşti, 1928, p. 23
·
2 Valeriu Sercdan, "Garda Naponall Rom&al a marlnarllor de la Pola dacompanerea
marinei ausvo-uopre", Bucureşti, 1922; Valeriu Sercdan, "IA Guanll■ N■ponale romenadei martnarl
dl Pola e Io socloplmento delia marina austro-uagark:a", Roma, 1922
3. Memoriul lui Caius Brediceanu, fnsemnările tn manuscris ale lui Valeriu Sercdan,
Alc:undru Russu şi Ioan Opru\, păstrate de familiile acestora.
4. Pentru Caius Brediceanu vezi ti: "Amintiri dia viai■ mea", tn A E. Peteanu, "Din pieri■
marilor dlsplrufl al Banatului'\ Voi. li, Lugoj, 1933

,1

THE LEADERS OF THE ROMANIAN SAILOR'S NATIONAL
GUARD FROM POLA
(Abstract)
Mainly based on yet unpublished documents the author presents the
biographies of the leaders of the Romanian Sailor's National Guard from Pola.
These are: Caius Brediceanu, Valeriu Seredan, Alexandru Russu and Ioan Opruţ.
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VALERIU SEREDAN,COMANDANT AL GĂRZII
NAŢIONALE ROMÂNE A MARINARIWR DE LA POLA
Augustin Mureşan, Virgil Şerban
lnanii primului război mondial soldaţii şi marinarii de diferite naţionali taţi
din Imperiul austro-ungar au fost încorporaţi în armata şi flota de război austroungari. Aceştia au fost apoi trimişi pe front pe toatl durata războiului. Spre
sfârşitul războiului însl, datorita intensificarii luptei de eliberare naţională a
marinarilor şi soldaţilor a început destrămarea flotei şi dezintegrarea armatei
austro-ungare. Deşi departe de ţari, marinarii şi soldaţii români care în timpul
răzţ,oiului au făcut parte din flota de război austro-ungari, urmărind cu viu interes
evenimentele politice care se derulau ca urmare a dezmembrării multinaţionalului
Imperiu austro-ungar şi-au exprimat în diferite ocazii dorinţa de unitate. Astfel în
toamna anului 1918 când se
stingeau ultimele· fllcari ale
războiul ui,şi im prej urările au
devenit favorabile ei au
acţionat pentru împlinirea
visului de veacuri a tuturor
românilor,
unitatea
naţională.

Printre ei s-a
Valeriu Seredan,
subofiţer superior în marina
austro-ungară. Valeriu Ioan
Seredan s-a născut la 4
noiembrie 1886, în satul
Susani1 , aşezat la poalele
Munţilor C.odru-Moma, în
fostul comital Arad. Părinţii
sli, Ioan Seredan şi Maria,
născută Pop, aveau împreună
9 copii. Valeriu a fost primul
născut în familia preotului
Ioan Seredan, în cadrul căreia
a primit o educaţie aleasl.
Şcoala primară a urmat-o la
Seleuş, unde tatăl său a
funcţionat ca preot. S-a înscris
la gimnaziul din Pâncota iar
numărat şi

Valeriu Scredan
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apoi la şcoala superioara comerciali din Lipova. Dupl absolvirea acestei şcoli la
vârsta de 18 ani, Valeriu Seredan împreuni cu alţi romani din Seleuş, comitalul
Arad a emigrat Io Statele Unite ale Americii. Acolo scurt timp, lucreaz.l allturi de
alţi trei compatrioţi la un fermier lângl oraşul Denver, statul Colorado, iar ulterior
la o fabrici de ceasornice într-un orAşel din California. to cele din urma, de acolo,
Valeriu Seredan, pleadl to Argentina unde timp de doi ani a fost matelot Io cadrul
marinei comerciale. 2 Relntordndu-se acasl a fost tnrolat to marina militari,,
,ustro-ungarl, fiind trimis sA urmeu şcoala navali militari din Fiume (azi Rijeka).
Izbucnind rlzboiul Valeriu Seredan, participi la început la diferite operaţiuni
militare navale din wna Mirii Adriatice, tn apropierea coastelor Dalmaţiei,
majoritatea dintre ele având ca scop apărarea baulor navale ale flotei austroungare împotriva bombardamentelor flotelor aliate. înaintat tn grad ca sergentmajor şi intrând ln rândul subofiţerilor superiori, Valeriu Seredan a fost un timp
adjutantul amiralilor Haus şi Njegovan. 3 Provenind din cadrul marinei comerciale
avea o bogatl experienţa de navigaţie vorbind curent mai multe limbi: italiana,
franceza, gemana, spaniola, maghiara şi româna. Dupl intrarea României în ·
rlzboi, în anul 1916, ca urmare a politicii de represiune a autoritlţilor maghiare,
împotriva preoţilor, tnvlţătorilor şi a altor intelectuali români unii membri ai
familiei Ioan Seredan au fost internaţi în lagărul de la Şopron. 4 Din 1917, Valeriu
Seredan a fost detaşat la flotila de monitoare austro-ungare de pe Dunlre iar în
timpul bătlliei di la Sabac, a fost grav rănit, fiind împuşcat prin braţul stâng. 5 .
Afirmându-se prin calităţile sale ca bun subofiţer superior şi inimos marinar,
imediat după vindecare a fost din nou chemat la baz.a navali de la Pola, pe lângă
comandamentul aplrlrii navale.' Conştient fiind de faptul dl este trimis sA lupte
departe de ţara sa pentru o cauză străină, Valeriu Seredan se alături cu devotament
luptei de eliberare şi tnfflptuire a unitlţii naţionale. tn conjunctura creatl la
sfârşitul rlzboiului mai ales odatl cu acceptarea de dltre Austro-Ungaria a
armistiţiului cerut de aliaţi, marinarii aparţinând diferitelor naţiuni oprimate s-au
adunat şi au organizat 'unitlţi naţionale în scopul de a se pune în slujba propriilor
lor popoare. Aceastl acţiune a început deoarece în acele zile fiecare dintre fiii
naţionalitlţilor cantonaţi la Pola doreau sA-şi organizeze activitatea conform
principiului autodeterminării popoarelor. Marinarii de origine romana care au
servit în fosta flotl de război şi armata austro-ungară au format la 30 octombrie
1918, Garda naţională română a marinarilor din Pola. 7 Cercetarea documentelor
cu privire la activitatea desfflşuratl de către marinarii români cantonaţi la Pola ne
permite să constatam rolul principal al lui Valeriu Seredan de organizator şi
comandant al Glrzii naţionale romane a marinarilor din Pola.
Din aceste motive prezentareJ activitlţii desfflşurate de către Valeriu
Seredan, în perioada 30 octombrie - 22 noiembrie 1918, când acesta a îndeplinit
funcţia de comandant al Glrzii naţionale romane a marinarilor din Pola, se
impune. La Pola se aflau principala bază a flotei militare austro-ungare şi
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amiralitatea. Acolo, Valeriu Seredan era cunoscut şi apreciat de marinarii români,
ceea ce i-a permis sa se poatl ocupa de constituirea gărzii. Prin activitatea sa de
organizator al marinarilor şi apoi de comandant al gărzii, personalitatea Iui Valeriu
Seredan se distinge fără îndoială tn mod deosebit. Astfel, încă din 29 octombrie
1918, Valeriu Seredan împreună cu marinarii St. Voicu şi Tr: silveşanu, formeaz.A
un comitet til biroul de la amiralatul ponului Pola, botlrând emiterea unei
circulare tuturor vaselor şi unitlţilor tn scopul convocării consfătuirii marinarilor
şi soldaţilor pentru ziua de 30 octombrie 1918, ora 14 tn sala nr.167 din şcoala de
maşinişti pentru adunarea de constituire. 8
Existând în acel moment la dispoziţia organizatorilor toate mijloacele de
transmisie (telefon, telegraf, hughes, telegrafie fără fir, etc.) , prin grija şi
supravegherea lui Valeriu Seredan s-au transmis telegrame şi vaselor din Cattaro,
Sebenico, Zara şi Fiume.' Despre aceastl convocare a marinarilor români, dr.
Caius Brediceanu, personalitate marcantl a Panidului Naţional Român şi căpitan
pe atunci al anileriei decoastl, în ponul Pola, în amintirile sale scria: "Un subofiţer
roman, ardelean din marină, Virgil (Valeriu· n.n.) Seredan a convocat prin
radiotelegrame, pe toţi românii de pe vasele de război la o consfătuire. Cu această
ocazieamorganizatîmpreunăgardaromâneasdldinfostaarmatlaustro-ungară". 10

Imediat după transmiterea comunicatului de înfiinţare a comitetului de iniţiativă
roman, marinarii au început entuziasmaţi acţiunea deconstituire a gărzii naţionale,
fiind coordonaţi de către Valeriu Seredan. După cum s-a apreciat, în cadrul flotilei
austro-ungare, la acea datl, se mai aflau circa 1000 de marinari români provenind
din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina din cei aproape 1700,
înrolaţi în 1914, 11 deoarece mulţi dintre ei au căzut în timpul luptelor ori au fost
dislocaţi la flotila de monitoare de pe Dunăre, au fost închişi s-au dispersaţi la alte
unitlţi în urma revoltei de la Cattaro. 12 La propunerea lui Valeriu Seredan, încă
înaintea constituirii gărzii, dr. C-aius Brediceanu, a conceput şi redactat un proiect
de "Rezoluţie", 13 care cuprindea importante principii polilice. Adunarea marinarilor
şi soldaţilor români a avut loc ln ziua şi la ora fixatl în clădirea şcolii de maşinişti.
în acele momente solemne au vorbit Valeriu,Seredan, Ştefan Voicu şi
B4rseanu. în cuvântarea sa, Valeriu Seredan a schiţat situaţia creată prin primirea
celor 14 puncte ale lui Wilson şi a declaraţiei istorice din 18 octombrie 1918, făcută
de către Vaida-Vo~ 14 , pm1Aad problema necesitl\ii organizării imediate a
marinarilor şi soldaţilor români, aşa cum au făcut-o şi na.ţionalităţile care se găseau
atunci la Pola.
în acest sens Valeriu Seredan arăta dl dacă: "celelalte naţionalităţi sunt
deja organizate, am crezut de bine sa ne organwlm şi noi pentru a putea trimite
reprezentanţii noştri la adunarea comună (a tuturor naţionalităţilor n.n.) ca să ştim
ce se botlreşte acolo şi dacă eventual se vor aduce hotărâri contra intereselor
noastre sa ne spunem vetoul nostru•. u La propunerea lui Bârseanu, Valeriu
Seredan a fost ales preşedinte al Consiliului naţional roman. 16 După alegerea
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organelor proprii de conducere, la iniţiativa lui Valeriu Seredan s-a dezbătut
adoptat "rezoluţia" care a fost votată în unanimitate şi în care se afirma:

şi

"REZOLUŢIE 17
votată cu

unanimitate din partea adunării naţionale române a marinarilor din Pola
la şedinţa de constituire din 30 octombrie 1918 în sala nr.167 din edificiul Şcoalei
de maşinişti.
1. Poporul român al Transilvaniei, Ungariei şi Bucovinei s-a declarat
independent, de sine stătător şi liber. Declaraţiile referitoare la acestea s-au făcut
din partea deputaţilor noştri în parlamentele din Viena şi Budapesta.
2. Protestăm deci prin aceasta de a fi trataţi ca supuşi altui popor.
3. Rugăm ca să ni se permită de a aduna toţi românii de la marină într-o
sală pentru a putea lua o atitudine faţă de situaţia de azi, împreună cu ofiţerii şi
funcţionarii noştri.

4. Până atunci, declarăm că nu pretindem a fi debarcaţi împreună cu
ungurii pentru a fi transportaţi la căminurile noastre, ci suntem gata de a face
serviciu mai departe până ce Adunarea Naţională din Ardeal şi Bucovina va hotărâ
asupra noii forme de stat. Dacă ungurii ar fi trimişi la căminurile lor, rugăm ca să
fim împărţiţi comandamentului corpului de marinari până la transportarea noastră
acasă.

5. Deoarece între fiii diferitelor naţiuni se pot isca conflicte, noi suntem
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acum deja gata de a forma un detaşament românesc de sine statator. Dezinteresul
nos,tru faţă de viitorul marinei va fi cea mai bună garanţie despre imparţialitatea
noastră, iar detaşamentul românesc va griji de asigurarea liniştei publice netezind
diferendele pe cale paşnică.
6. Ca semn al independenţei noastre naţionale vom purta tricolorul nostru
pe chipiu (roşu, galben, albastru iar detaşamentul va purta aceste culori şi pe braţul
stâng.
Pola la 30 octombrie 1918
St. Voicu m.p.
Bârseanu m.p.
.,
Secretar
Silveşeanu m.p.
Bărbaţi de încredere
V.Seredan m.p.
Preşedinte

Despre înfiinţarea gărzii şi alegerea lui Valeriu Seredan, ziarul arădean "Românur
scria: •în 30 şi 31 octombrie marinarii noştri din Pola s-au constituit în comitet şi
gardă fiind 200 de inşi. Preşedinte al Comitetului şi comandant al Oardei a fost ales
d. Valeriu Seredan din Seleuş, sergent-major". 18 fn realitate efectivul lor a fost mult
mai mare. Printr-o activitate susţinută Valeriu Seredan a reuşit să întreţină
permanent o legătură strânsă între marinarii din portul Pola şi cei aflaţi în diferite
baze navale de pe coasta Dalmaţiei. Datorita acestui fapt acţiunea de concentrare
a marinarilor români la Pola a putut continua şi în .zilele următoare, deşi se
întâmpinau mari greutăţi de transport, navale fiind blocate în porturi, iar sistemul
feroviar aproape paralii.at, De la Fiume a sosit detaşamentul condus de către
subofiţerul mecanic Alexandru Russu, format din marinari ai serviciilor, având ca
nucleu un grup de matrozi români de pe navele de luptă, aflaţi sub cercetare încă
din 15 septembrie pentru "delictul" de agitaţie în flotă şi eliberaţi prin intrarea tn
marele port dalmat a Regimentului croat 79 infanterie, răsculat. 19 Intre acţiunile
desfăşurate de către marinarii fostei flote austro-ungare, un loc deosebit de
important l-a avut Adunare.a reprezentanţilor tuturor naţionalităţilor. Ca prqedinte
al Consiliului naţional român, Valeriu Seredan a participat la Adunarea
reprezentanţilor tuturor naţionali taţilor desfăşurata la 30 octombrie 1918 la Pola,
unde în cuvântul său a descris situaţia românilor asupriţi din imperiu, prezentând
totodată şi rezolu\ia adoptată la adunarea naţională română. 20
Cu acel prilej preşedintele Consiliului naţional român, oferind serviciile
de poliţie a marinarilor români pentru menţinerea ordinei publice şi a pazei celor
mai importante instit u \ii militare şi maritime precii.a că: •masele populare române
din Transilvania se declara libere şi independente protestând contra încercărilor ca
marinarii români sa fie trataţi ca cetăţeci ai unui stat care practic nu mai există, ca
supuşi ai unui alt popor" 21 •
Prezent la toate acţiunile, Valeriu Seredan a continuat organii.area gărzii.
Aceasta a fost formată din 500 membri (din care 450 erau gata echipaţi şi
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îndeplineau serviciul)din cei peste 1000 de români care serveau to acel moment tn
marina de război. 22
1nconformitatecuarticolul6al"Rewluţiei",marinariiauutiliz.attrioolorul

ca însemn naţional, 13 pe chipiu şi pe braţul stâng iar Valeriu Seredan to funcţia pe
care o avea, purta în diagonala pe piept şi eşarfa tricolora, roşu galben şi albastru.
Mai mult toca marinarii aveau şi un drapel24 sub flamura căruia garda şi-a
desfăşurat importantele sale acţiuni. Acest drapel al gărzii este tn prezent păstrat
la Muzeul Judeţean Arad 75 şi expus tn sala "Marii Uniri".
Un rol meritoriu l-a avut Valeriu Seredan şi în ceea ce priveşte activitatea .
de conducere a gărzii. În calitatea sa de comandant al gărzii a luat toate măsurile
necesare pentru a asigura în cele mai bune condiţii serviciul de poliţie din PQla. El
a coordonat şi participat efectiv la toate acţiunile gărzii. Deoarece în lucrarea sa
despre garda marinarilor aceste acţiuni sunt descrise amănunţit de către Valeriu
Seredan, le prezentam dc;>ar sumar mai jos. Astfel la 1 noiembrie 1918 garda având
ca semn distinctiv tricolorul românesc, a preluat serviciul ordinii publice în oraş. 26
Preluarea serviciului a început cu un marş al gărzii marinarilor pe străzile principale
ale oraşului fiind purtat în fruntea coloanei, dupa comandant (Valeriu Seredan n.nJ
drapelul sau tricolor având ca portdrapel pe cavalerul bucovinean Baloşescu iar în
garda dr.apelului pe transilvănenii Bârseanu şi Silveşeanu urmând apoi garda
pluton dupa pluton. 27
În piaţa publica, garda în frunte cu comandantul, dând onorul a fost
trecuta în revista de către dr. Caius Brediceanu, lt.col.ing. de marina Eugen
Munteanu şi dr.Dominik Stanich, înfocat patriot italian, fost primar în Pola. În
timp ce marinarii intonau cântece vitejeşti, publicul entuziasmat se oprea pe
străzile oraşului şi scanda: "Eviva la Rumenia Grande" ("Traiască România Mare")
şi "Bravi rumeni". 28
Sub directa îndrumare a lui Valeriu Seredan, organizarea gărzii, a activităţii
sale a continuat şi în zilele care au urmat. În acest sens comandantul gărzii s-a
preocupat continuu de întărirea disciplinei membrilor gărzii, a asumării întregii
răspunderi a marinarilor pentru misiunile de loc uşoare ce le-au fost încredinţate.
Acest lucru se poate constata şi prin acţiunile organizate în continuare de garda
marinarilor prin membrii săi, conduşi de Valeriu Seredan. Astfel având armament
de infanterie, inclusiv mitraliere şi mijloace de transport necesare, puse la dispoziţie
de locotenentul român Versariu, garda a deţinut controlul în oraş până în 4
noiembrie 1918,29 când un detaşament al sau cu drapelul în frunte, având aprobarea
comandantului a întâmpinat trupele italiene,30 care intraseră în Peninsula Istria.
Acestea, trecând pe sub poarta de triumf "Porta Aurea", din timpul împăratului
roman Aurelian, au prţluat serviciul de ordine în Pola iar garda sub comanda lui
Valeriu Seredan a deţinut în continuare sectorul care i-a fost repaniz.at. 31 Atunci
un grup de italieni care stătea lânga poarta triumfata şi care vorbeau româneşte
"fiind ei muncitori prin Transilvania la păduri, văzând tricolorul românesc au
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izbucnit în strigăte ce nu voiau să înceteze de "Trăiască România Mare• şi •Eviva
gli nostri fratteli rumeni•. S-a răspuns cu •Eviva Italia". 32 Pentru misiunea îndeplinită,
mult mai târziu, în 1922, guvernul italian le-a adus mulţumiri marinarilor conduşi
de Valeriu Seredan, spunându-se atunci în Italia că: "Românii au fost întotdeauna
prietenii noştri". 33 Cu gândul la cămin urile lor, membrii gărzii marinarilor români,
urmăreau continuu, cu înfrigurare, alături de comandantul lor toate evenimentele
care se derulau. După ce au predat puterea deţinută trupelor italiene au hotărat să
se întoarcă tn ţară. Desigur, tn calitatea sa d,e comandant al gărzii, Valeriu Seredan,
a avut un rol important şi în cea ce priveşte reP.atrierea marinarilor. El s-a
preocupat tot timpul de problemele ivite în legătură cu reântoarcerea lor acasă.
Iniţial, planul original de reântoarcere în ţară a marinarilor români era transportarea
lor pe mare la Constanţa şi prin România în Transilvania. 34 Ulterior însă membrii
gărzii au ales şi un alt itinerar: Pola, Fiume cu trenul prin Zagreb, Novisad, Belgrad,
şi de aici cu vaporul la Panciova şi prin Banat, acasă. 35 Cu acordul comandant~lui
gărzii, la solicitarea lui Caius Brediceanu, amiralul Cagni le-a pus la dispoziţie
marinarilor nava "Slavia", care şi-a arborat pe lângă pavilionul italian şi drapelul
românesc. 36 Îmbarcarea marinarilor în frunte cu Valeriu Seredan pentru a se
îndrepta spre patrie, a avut loc la 14 noiembrie 1918 la Pola, cu destinaţia Fiume.37
Părăsind apele Adriaticei, drumul de la Fiume spre patrie a marinarilor a continuat
în cea mai mare parte pe calea ferată cu trei vagoane speciale, primite de la croaţi,
prin Zagreb, Vincovce, Budapesta şi de acolo spre Arad. 38 După parcurgerea
acestui traseu marinarii şi comandantul lor au ajuns cu unele mici neplăceri în
dimineaţa zilei de 22 noiembrie 1918 la Arad. 39 Gardaa fost întâmpinată cu bucurie
pe peronul gării de către arădeni şi trimisul Consiliului Naţional Român Central,
dr. Ioan Suciu. 40 în acele zile din întregul comitat au sosit aici, gărzi naţionale cu
steaguri tricolore româneşti spre a-şi exprima adeziunea faţă de hotărârile
Consiliului Naţional Român Central şi a depune jurământul de credinţă. 41 Prin
mijlocirea locotenentului Păcurariu, ofiţer de legătură, garda şi comandantul
împreună cu delegaţia comunei Ineu venită la Arad concomitent cu marinarii s-au
îndreptat spre sediul Consiliului Naţional Român Central. 42 Patru ani mai târziu,
Valeriu Seredan, fostul comandant al Gărzii naţionale române a marinarilor din
Pola, scriind despre alăturarea celor două grupuri, arăta: "Pe la ora 11, a sosit o
delegaţiune numeroasă, a comunei Ineu, judeţul Arad, cu scopul de a-şi exprima
aderarea la acţiunea Consiliului naţional român. Împreună cu această delegaţie am
plecat şi noi. S-a format un convoi impozant. în frunte mergea garda marinarilor
şi după ea delegaţia ţăranilor din corn una s usamintită. Străbătând străzile prin ci pale
între cântece naţionale şi urări am sosit la casa d-lui Ştefan Cicio-Pop, unde era
instalat consiliul naţional. Ne-a urat bun sosit d-nul Vasile Goldiş în cuvinte foarte
calde. 43
În acest cadru sărbătoresc, la cererea locuitorilor comunei Ineu drapelul
gărzii marinarilor din Pola a fost înmânar. ca suvenire, primarului din Ineu. 44 în
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1922, Valeriu Seredan amintindu-şi de drapel scria,că: •e1 există şi azi, deşi după
cum sunt informat, în decursul ocupaţijunei bolşevice a trebuit să fie ascuns în
pământ•. 4 s

În clădirea Consiliului Naţional Român Central, marinarii după ce şi-au
exprimat simţămintele profunde pe care le nutreau faţă de ţară au dizolvat garda
hotărând ca fiecare să se înroleze în gărzile naţionale româneşti din localităţile de
unde proveneau şi să participe la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Garda
naţională română a marinarilor din Pola •şi-a fixat punctul de desfiinţare în oraşul
Arad• deoarece •aici se despărţeau drumurile membrilor ei•. 46
•
În împrejurările legate de desfiinţarea gărzii marinarilor, Valeriu Seredan
a predat arhiva, documentele gărzii şi procesele verbale, comandantu!ui gărzii
naţionale din Arad. Din păcate acestea au fost pierdute, în context ul evenimentelor
ce au avut loc la sfârşitul lunii decembrie 1918 cu ocazia vizitei la Arad a generalului
F.erthelot. 47
După dizolvarea gărzii, Valeriu Seredan a condus până la gară primul
transport din gardă, unde s-a despărţit •cu emoţie mai ales de cavalerul Baloşescu
şi secretarul St. Voicu, ambii români înfocaţi.• 48 Luptând cu ardoare pentru
înfăptuirea Marii Uniri, Valeriu Seredan, fostul comandant al Gărzii Naţionale
române a marinarilor de la Pola, împreună cu fratele său Iustin Seredall',
comandantul Gărzii naţionale româ~e din Seleuş, judeţul Arad şi cu cele două
surori ale lor, Emilia şi Aurica au participat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918:" După Marea Unire a românilor de la !918, Valeriu
Seredana activat în serviciul de pre.să al Consiliului Dirigent de la Sibiu. La 3 august
1920 Valeriu Seredan s-a căsătorit la Sibiu cu Henriette Johanna Schott von
Scharfenstein.so
.
Din 1922 s-a stabilit pentru o perioadă la Cluj-Napoca, la început fiind
funcţionar la o bancă iar apoi a fost ales preşedinte al Asociaţiei meseriaşilor din
oraş. După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Valeriu Seredan s-a reântors
în oraşul Arad, lucrând între 1940-1947 contabil la Fabrica Textilă ■Teba•, iar intre
1947-1955 la Întreprinderea •u.T.A·•, de unde s-a pensionat.s 1
•
·
în anul 1963, la 23 iunie se stinge din viaţă la Arad 52 , fiind înmonnântat tn
cimitirul •Pomenirea•. Prin tot ceea ce a făcut Valeriu Seredan şi-a legat viaţa şi
întreaga sa activitate de cele două idealuri, unitatea şi libertatea naţională a
românilor. Prin activitatea sa de organizator şi comandant al Gărzii naţionale
române a marinarilor din Pola, Valeriu Seredan s-a situat între militanţii neobosiţi
pentru înfăptuirea Marii U ~iri a românilor de la 1 Decembrie 1918 rămânând toată
viaţa fidel principiilor democratice înscrise în •Rezoluţiunea• de la Alba Iulia.
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NOTE
I.Conform certificatului de naştere al lui Valeriu Ioan Seredan, aflai fn posesia d-nei Eva Prejia,
din Arad, fiica lui Valeriu Seredan.
.
2. lnforma\iile despre via\8 şi activitatea lui Valeriu Ioan Seredan le-am primii spre publicare
direct de la d-na Eva Prejia, căreia fi aducem şi pe această cale, caldele noastre m\Jl\umiri.
3. Pentru toate acestea, vezi: Valeriu Seredan Amlnllrlle mele (lucrareJn mss. aflată fn posesia
Mariei Seredan, nora lui Valeriu Seredan, oraş Zărneşti, slr. Grui, nr.8 şi Victor Ca\3vei,
Descompunerea marinei auatro-llllpft, Garda nallooall romiol a marloullor de la Pola, fn
Zlrldava, VIII, 1977, p.348.
4-Arblnle Episcopiei Orlodo:u Romioe Anei, Grupa li, Dos.33-35/1916, nr.1298/1916.
S. Valeriu Seredan, Garda na\lonall romiol a marloarllordln Pola şi descompunerea marinei
auslro-unpn, Bucureşti, 'l.922, p.12.
6. Ibidem, p.12-13, Victor Ca\3vei, op.clL,p.343..
7. ln legătură cu garda marinarii• romani din Pola, vezi: Valeriu Seredan, Garda naţionali
romiol a marlnarllor-., şi veniunea italiană, Valerio Seredan, La Guard.la natlonale romena
del marlnal dJ Pola e le socloafunenlo delia marina auslro-aaprka, Roma Societa Anonima
Poligrafica Italiana (f.a.); Memoriul lui Alexandru Russu, fost membru al Gărzii marinarilor din
Pola (lucrare fn mss. aflai fn posesia lui Nicolae Russu din Bucureşti); Caius Brediceanu,
Amlallrl dia viata mea, fn Aurel E.Peteanu, Dia plerla marilor dlsplru\l al Banalului, voi.li,
Lugoj, ·1935, p.86-87; V.Obratevici, PuU 1911, Z'Agreb, 1936, p.22-67; N.Btrdeanu, Vom purla
tricolorul DCNilru, fn "Magazin istoric", anul li, 10, 1968, p.46, Victor Ca\3vei, op.clL, tn Zlrldava,
VIII, 1977, p.347-347; Vasile Popeangă, ~ u l cenlru poUlk al luptei na\lonale 1n perioada
dwdlsmuluJ (1867-1918), Edit. Facla, 1978, p.239-240; Gheorghe Unc, Dia lupla solda\llor
români ardelenJ penlru aulodelennloaft naţionali şi penlru IUW'U Tr■DSIIYlllllel cu Rominla
(la anll prhnuluJ rlzbol mondJal) , fn Zlrldava, XIV, 1982, p.280; Ştefan Pascu, Flurlrea
slalulul na\lonal unJlar român, Voi.li, Edit.Academiei Romane, Bucureşti, 1983, p.67.
8. Valeriu Seredan, Garda naţionali romiol a marloarllor... , p.12; vezi şi Gheroghe Unc,
op.clL, p.280.
9. Valeriu Seredan, Garda naţlooall rominl • marloarllor.,., p.12.
10- Caius Brediceanu, op.clL,p.87.
11. Memoriul lui Alexandru Russu; Vezi şi Victor Ca\3vei, op.clL,p.279-381.
12. Pentru revolta de la Cattaro, vezi: Valeriu Seredan, Garda na\lonall romAal a
marlnarllor... ,p.10; R.G.Plaschka, Callaro-Pnp, Graz-Koln, 1963, p.179, Deslrimarea
monarhiei auslro-111111are (1900-1918 (colectiv Edil.Academiei, 1964, p.1S6-158; Nicolae
Copoiu, Kolor, ua onaş luaoslavcu lncll\le revoluţionari, tn "Magazin istoric", anul li, nr. l (1 O),
1968, p.32; Victor Ca\3vei, op.clL, p.371-375.
13. Valeriu Seredan, Garda naţionali român.I a marlnarUor•••,p.12-13.
14. lbldem, p.13.
\
lS. Ibidem.
16-lbldem, p.14-1S.
17. Ibidem, p.14-lS.
18- "Romanul" (Arad), anul VII, nr.12, din 10/23 noiembrie 1918, p.4.
19. Memoriul lui Aku.ndru R-u; vezi ti Victor Ca\3vei, op.clL,p.382.
20- Valeriu Seredan, Garda naţionali romAal a marlnarllor...,p.17.
21, Ibidem, p.18; Victor Ca\3vei, op.clL, p.382.
22. Valeriu Seredan, Garda naţionali rominl a marinarilor-., p.18-22.
23. Biblioteca Academiei Romane, Fondul Valeriu Bnmlşle (mss. ), VI (I, Doc.nr.S).
24. Victor Ca\3vei, Augustin Mureşan, Drapelul GAnil naţionale romioe a marinarilor de la
Pola, fn Crlsla, XVII, 1987, p.34S-3Sl; Augustin Mureşan, Istoria drapelului, GAnil naţionale
romAoe a marlnarUor de la Pola, tn "Patriotism şi cultură. Studii şi evocări", Edit.Helicon,
Timişoara, 1992, p.62-70.
·
25. Muzeul jude\ean Arad, Fond Mm.eu Onaş, inv.nr,2722.
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26. Valeriu Seredan, Garda naponall romi.ol ■ marlnarllor-, p.19.
27. Ibidem, p.20.
28. Ibidem.
29. Ibidem, p.21-23
30. Cai1111 Brediceanu, op.cit., p.87.
31. Valeriu Seredan, Garda naponall romi.ol ■ marlnarllor-, p.19-20.
32. Ibidem, p.21.
33.lbldem.
34. Ibidem, p.23.
35. Ibidem, p.24.
36. "Românul" ( Arad) , anul VII, nr.12, din 10/23 noiembrie 1918, p.4; Valeriu Seredan, Garda
naponall romi.ol ■ marlnarllor-, p.24; Caius Brediceanu, op.cit., p.87, N. Blrdeanu, op.cit.,
p.46; Victor Ca'3vei, op.cit., p.384-'386.
37. Valeriu Seredan, Garda nallon■ll romi.ol ■ marlnarllor-., p.24; N .Btrdeanu, op.cit., p.46.
38. "RomAnul" (Arad), anul VII, nr.12 din 10/23 noiembrie 1918, p.4; Valeriu Seredan, Garda
naponall romi.ol ■ marlnarllor.-, p.27-28; N.Blrdeanu, op.cit., p.46.
39. "Românul" (Arad) , anul VII, nr. 12 din 10/23 noiembrie 1918, p.4; Vasile Popeangi, Aradul
1n nolmebrle 1911, fn "Catedra" (Arad), sept. 1973, p.310.
40. Valeriu Seredan, Garda napon■ll romi.ol • marlnarllor... , p.28; Victor Ca'3vei, op.cit.,

p.386.
41. "RomA~ul" (Arad), anul VII, nr.12 din 10/23 noiembrie 1918, p.4; vezi fi George Manca,
AcUvll■t.e■ comlUUor nallon■le romAoe tl • pnllor naponale romine dlnJudelul Arad, fn
Zlridav■, VII, 1977, p.328 şi Alexandru Roz, ComUtulrea şi ■ctlvlt■t.e■ comWUor şi glnllor
napon■le romineşU dlnJudelul Arad, fn Zlridav■, XV-XVI, 1987, p.191.
42, Valeriu Seredan, Garda nallonall romi.ol ■ marlnarllor..., p.27.
43-lbldem, p.28-29.
44,lbldem, p.29.
45. Ibidem.
46-lbldem.
47. Ibidem, p.3.
48, Ibidem, p.28-29.
49- I1111tin Seredan, Amintiri din 1911 (Lucrare rn mas. aflată fn posesia d-nei Irina Bora, Arad,
str. VArful cu Dor, 81.15, el.I, ap.8.
SO .Conrorm certificatului de cisitorie eliberat la 8 august 1920 la Sibiu, act aflat fn posesia d-nei
Eva Pn:jia, fiica lui Valeriu Sen:dan.
51. După Arhiva familia Pn:jia Eva ti Seredan.
52. Conform necrologului lui Valeriu Seredan, păstrat tn fondurile Muzeului Judeţean Arad.

VALERIU SEREDAN ~ COMMANDANT DE LA GARDE NATIONALE
ROUMAINE DES MARINS DE POLA
(RESUME)
Les auteurs presentent l'activite de Valeriu Seredan, originaire de
Susani, le district d'Arad, organisateur et commandant de la Garde nalionale
roumaine des marins de Pola. La Garde nationale des marins de Pola a efe
formee 30 octobre 1918. Valeriu Seredan a·ete (son) comandant entre 30
octobre et le 22 novembre 1918. Pendant ce temps, la Garde deroule son
activite ă Pola et apres ses membres se dirigent vers leur pays. Valeriu Seredan
a lutte toute sa vie pour l'accomplissement de ces deux ideaux: l'unite et la
liberte du peuple roumain.
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DELEGAŢII ARĂDANI LA ADUNAREA NAŢIONALĂ DE
LA ALBA IULIA - ANTECEDENTELE BIOGRAFICE ALE
UNOR CATEGORII SOCIO-PROFESIONALE .
Dan

Demşea

Primul război mondial a ridicat în faţa popoarelor din centrul şi estul
european problema eliberării şi realizării unităţii lor naţional-statale. 1 în contextul
internaţional de la sfârşitul primului război mondial, poporul român era pregătit
pentru înfăptuirea unităţii sale naţionale. Consiliul Naţional Român, creat în urma
înţelegerii celor două partide politice româneşti din monarhia habsburgică, a
devenit, începând de la sfârşitul lunii octombrie şi începtul lunii noiembrie 1918,
unicul for politic care reprezenta voinţa poporului român. 2 Stabilindu-se la Arad
- centru cultural şi politic românesc de prestigiu3 - intitulându-se Consiliul Central
Naţional Român mai apoi Consiliu Naţional Român Central, acest organ de
conducere revoluţionară a coordonat întreaga acţiune de înfiinţare a consiliilor şi
gărzilor naţionale române din cele 26 de comitale cu populaţie majoritar
românească.

începând din data de 15 noiembrie 1918 munca politico-organizatorică a
centrului conducător arădean s-a concentrat asupra pregătirii actului politic al
„unirii Transilvaniei cu România. textul convocării Adunării Naţionale de la Alba
Iulia, definitivat la 20 noiembrie 1918, preciza care sunt "sectoarele de viaţă socială
îndreptăţite să aleagă delegaţi" cât şi numărul maxim at.acestora 4 , încât adunarea
proiectată să fie o adevărată adunare constituantă 5 sui-generis.
Desfăşurarea adunărilor populare pentru alegerea delegaţilor investiţi cu
mandate ("credenţionale") individuale sau colective a calchiat formula devenită
. tradiţională' în mişcarea naţional-politică românească de pe teritoriul monarhiei
bicefale. Adunarea populară respectivă alegea un preşedinte, un notar şi un număr
oarecare de "bărbaţi de încredere", meniţi să adeverească alegerea delegaţilor7 • O
cercetare a proceselor verbale de alegere a acestor delegaţi pune în evidenţă
compoziţia dominant ţărănească a "bărbaţilor de încredere" consemnaţi nominal
în aceste acte8 •
Cadrul democratic al acestor adunări vădea legătura de interese între
lideri şi masele populare româneşti. Consultarea poporului reprezenta ea însăşi o
modalitate democratică de rezolvare a unor probleme majore cum era şi problema
naţională în Europa pentru unele naţiuni şi popoare9 • Adunarea populară
"grandioasă" de la Chişineu (azi Chişineu-Criş) din data de duminică 24 noiembrie
1918, descrisă amănunţit în ziarul "Românul" din Arad, este grăitoare pentru ceea
cc s-a petrecut în cursul lynii noiembrie 1918 pe întreg teritoriul Transilvaniei în
acele zile premergătoare; pe lângă delegaţii aleşi - investiţi cu mandat în acest sens
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- un număr de 150 de persoane s-au oferit să participe benevol. Dintre aceştia,
aproape 100 ;;.rau ţărani din această circumscripţie electorală, după cum remarca
reportajul1°.
în studiul de faţă ne-am propus să întreprindem o analiză a delegaţilor
oficiali care reprezentau în acel moment opţiunea marii majorităţi a populaţiei de
pe actualul teritoriu al judeţului Arad. Listele acestora - cu caracter de lucru - neau fost puse la dispoziţie de către colectivul de istorie modernă al Muzeului Unirii
din Alba Iulia; aceste liste au fost elaborate pe baza arhivei proprii cât şi a
bibliografiei publicate 11 ·
Deşi textul convocării Adunării Naţionale fixase numărul delegaţilor, cei
care au fost aleşi în urma adunărilor populare, desfăşurate la reşedinţa cercului
(circumscripţiei electorale) cât şi în alte locuri, au depăşit cifra secontată cu 29 de
persoane (21,6% din totalul celor 133 delegaţi de pe teritoriul judeţului Arad).
Delegaţii, aşa zicând, în plus faţă de prevederile iniţiale, au avut asupra lor mandate
de participare la Adunarea Naţională de la Alba Iulia. Modul în care au fost aleşi
probează existenţa unui potenţial revoluţionar în rândul maselor populare
româneşti, potenţial pe care acestea în frunte cu liderii lor l-au valorificat în funcţie
de concreteţea situaţiei locale în ultima decadă a lunii noiembrie 1918. Aceşti
delegaţi suplimentari, consemnaţi - cu o singură e~cepţie (Ştefan Secui din Macea)
- în documentele oficiale publicate, figurau în calitate de "supleanţi". Cunoaştem
o singură abatere de la această reguUl: o parte din militanţii delegaţi de către
Comanda supremi a gardelor nationale romAne pentru întreaga Transilvanie
(este vorba de 5 ofiteri . care au fost titularizati ulterior datei de convocare a
. Adunirii Nationale.
Organizaţiile care au emis în mod suplimentar mandate de participare
sunt următoarele: Reuniunea femeilor romAne din Arad {pentru Adriana· Ispravnic,
casnidl) 12 , Comanda supremi a gardelor nafionale romAne - cu sediul în Arad {pentru locotenent-colonel Miron Serb şi plutonierul major Dimitrie Brătescu) şi
Garda nationali romAni din comitatul Arad (pentru căpitanul contabil Vasile
Simon). Doar două organizaţii au trimis mai puţini delegaţi (câte unul în loc de doi
delegaţi), şi anume, Clubul sportiv "Gloria" din Arad şi Reuniunea de cetire şi
cântări a meseriaşilor romAni din Nid_lac.
"Supleanţii" cercurilor electorale - mai mulţi decât ai organizaţiilor - sunt
următorii: cercul electoral Nădlac: preotul Romul Nes tor din Cenadul unguresc şi
învăţătorul Uroş Totorean din Nădlac, 13 cercul electoral Făget: şapte ţărani,
învăţătorul Eugen Spinaţiu şi preotul Laurenţiu Barzu, toţi aceştia domociliaţi în
depresiunea Birchiş-Căpălnaş (este de observat că numai cercul pretorial Birchiş,
din care făceau parte aceştia nu a trimis decât supleanţi); cercul electoral AleteaSintana: trei ţărani din Şimand, preotul Comei Popescu din Şimand şi medicul
Vasile Cucu din Comlăuş (azi Sîntanta); cercul electoral Tinca: trei ţărani din
Beliu 14 ; cercul electoral Ineu: preotul Mihai Cosma din Răpsig; cercul electoral
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Arad: ţăranul Ştefan Secui din Macea (mandatul acestuia este redactat separat de
cel colectiv al delegaţilor titulari; din acest motiv, probabil, mandatul lui Ştefan
Secui a fost omis de la publicare în "Gazeta oficială" a Consiliului Dirigent.)
Deosebit de relevantă ar fi a(lâncirea studiului compoziţiei socioprofesionale a tuturor celor 133 de delegaţi la marea Adunare. 15 Studiul de faţă îşi
propune sl extindl investigaţia pe o primi treaptă de adâncime.
Categoriile socio-profesionale ale acestor delegaţi se prezintă cifric astfel:
35 de proprietari agricoli (ţărani), 27 de clerici, 23 de avocaţi, 16 cadre didactice, 10
ntilitari, 5 funcţionari, 3 ziarişti, 3 cadre medicale, 2 mese; ;aşi, 2 muncitori
(tipografi), un inginer, un student, doull casnice şi 3 elevi.
Dintre cei domiciliaţi în Arad cei mai numeroşi erau avocaţii (aproape
jumătate dintre avocaţii delegaţi), urmaţi de cadrele didactice ( ste o treime) şi
clerici (o cincime).
Proporţia numerici a proprietarilor agricoli (26,4% ct:n totalul celor 133
de delegaţi de pe teritoriul actualului judeţ Arad), net superioară celorlalte
categorii socio-profesionale, asigură un caracter reprezentativ delegaţilor "arădeni",
reflectând o realitate social-economică şi cultural-politică mai puţin întâlnită în
alte părţi. Analiz.a, din punctul de vedere al vârstei, întreprinsă asupra principalelor
patru categorii socio-profesionale ale delegaţilor (proprietari agricoli, clerici,
avocaţi şi cadre didactice) comportă câteva constatări. Vârsta acestora se situează
între 26 şi 70ani; pot fi compartimentate în trei grupe de vârstă, cu excepţia cadrelor
didactice care pot fi grupate to patru grupe de vârstă. Grupele de vârstă mijloaa:
sunt numeric dominante, excepţie făcând clericii, a căror majoritate depăşeşte
limita de vârstă de 50 de ani.
Cel mai influent, mai dinamic şi mai bine reprezentat dintre grupele de
vârstă mijlocie (în floarea vârstei) era cel al avocaţilor (13 persoane între 37 şi 47
de ani). Io schimb cel mai compact dintre grupele de vârstă mijlocie se prezintă cel
al proprietarilor agricoli (10 persoane între 40 şi 45 de ani), asigurând
reprezentativitate acestora în calitatea lor de delegaţi. PrecilAm faptul că este
vorba despre vârsta lor în anul 1918.
Delegafii aparţinând clericilor, cadrelor didactice şi proprietarilor agricoli,
fiind dispersaţi cu predilecţie în localităţile mici, constituie doar o mică parte a
acestor categorii socio-profesionale. to schimb, corpul avocaţilor prezintă o situaţie
întrucâtva diferită. Concentraţi în localităţile mari - şi puţini la număr faţă de
cadrele didactice sau cinul preoţesc- avocaţii români se restrângeau la o cifra care
nu depăşeşte cu mult 30 de persoane pe teritoriul luat în studiu 16 • Ceea ce indică
un grad de participare sporit faţă de alte categorii socio-profesionale în pregătirea
Marii Uniri. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care ne aplecăm atenţia
asupra activităţii politice a acestora. în unele cazuri detaliul biografic al unui lider
(avocat tn cazul nostru) poate fi semnificativ. Arhivele s-au dovedit a fi generoase
to acest sens.
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Dintre avocaţii vârstnici, dr. Ioan Suciu şi dr. Ştefan Cicio-Pop au un
palmares bogat de activitate 17 .Alături de secretarul conzistorial, profesorul Vasile
Goldiş, vor juca roluri de primă mână de-alungul istoricelor evenimente de la
sfârşitul anului 1918.
Interesul nostru s-a concentrat asupra datelor de biografie politică de
până la momentul 1918 - date care sunt parţial inedite - ale celorlalţi avocaţi
delegaţi la Adunarea Naţionali de la Alba Iulia, circumscriindu-se la cei ce
aparţineau în acel moment de Baroul de avocaţi din Arad. Ceea ce înseamnă că ne
ocupăm şi de cei cinci avocaţi care au reprezentat cele trei cercuri electorale aflate
în imediata vecinătate a actualului judeţ Arad. (Vezi anexa I).
Cel mai în vârstă dintre toţi, dr.Iacob Hotăran, delegat al cercului electoral Şiria, în vârstă de 63 de ani, se afirmase de multă vreme pe plan politic. La 10
ianuarie 1892 fusese delegat de <:atre "Cercul electoral al P.N.R." "la adunarea
generală a tuturor românilor din Transilvania pe perioada de 5 ani 1892-1897
inclusiv, pentru a reprezenta acest cerc în toate afacerile naţional-politice" 18 • După
procesul Memorandului, mai precis din decembrie 1895, este membru al Clubului
central naţional român comitantens 19 • Această nouă formulă politică de luptă
postmemorandistă înlocuia partidul, scos din cadrele legii. Io noiembrie 1918
Iacob Hotăran prelua "administraţia tn judeţ şi conducea afacerile cu ajutorul
gărzii naţionale" - după cum se exprima lapidar cotidianul românesc din Arad 211 •
Contemporanul său Gheorghe Popovici, delegat al cercului electoral
Chişineu-Criş, tn vârstă de 50 de ani, se numărase printre organizJltorii secţiei
Partidului Naţional Român de la Chişineu, to ianuarie 1982, alături de avocatul
Mihai Veliciu 21 •
Cornel Ardelean, în vârstă de 54 de ani, originar din Tirnova ( Arad), intra
în 1893 stagiar la Mihai Veliciu şi Ştefan Cicio-Pop, stabilindu-se în 1898 ca avocat
la Chişineu 22 • începând din anul 1901 cumula responsabilităţi organizatorice în
acel club naţional, recent extins în localităţile comitalului, ca bărbat de încredere
la Chişineu 23 •
În cadrul grupei de vtrstll medie, la limita ei superioară, Sever Ispravnic,
delegat al cercului electoral Pecica (47 de ani), originar din Curtici, îşi începuse
practica avocaţială la Ioan Suciu24 • Io anul 1900 ajunsese să facă parte din Clubul
naţional român comitens iar din octombrie 1901 rllspuildea de clubul local de la
Macea şi Curtici 25 •
Avocatul Traian Şincai, delegat al cercului electoral Vinga (47 de ani),
originar din Valea Vinului (Maramureş), venit de la Oradea- unde avusese legături
cu avocatul Aurel La11lr7.6 - îşi începe cariera profesională la Ineu (Arad), figurând
ca stagiar la avocatul Gheorghe Feier, în cursul anului 1896. Aproximativ prin anul
1908 se stabileşte la Vinga (pe atunci în comitalul Timiş) 27 •
Înainte de a continua prezentarea fiecărui avocat se cuvine să facem o
precizare. Toţi aceşti avocaţi - fie că aparţin grupei de vtrstă medie fie celei de
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vârstl tanara - constituie o parte din generaţia care preia ştafota iuptei naţional
politicede la generaţia post-paşoptistă, to condiţii mai dificile. Ceea c,e nu înseamna
dl gruparea vârstnicii este exclusl din aceastll generaţie - generaţia Marii Uniri.
Rândurile memorialistice ale unuia din grupa vârstnica a acestei generaţii vin sl
sublinieze procesul de preluare a ştefetei. "Eram tânar candidat de avocat. Deşi
tncepator în cele politice - afirma Ioan Suciu - însă totuşi bine orientat. Fusesem
doar anterior, în doua rânduri preşedintele societăţii "Petru Maior".
Aşa

am ajuns /ln anul 1888 - n.n./ în biroul renumitului mare român, de pie
memorie, Mircea V. Stanescu, fost tn mai multe rânduri deputat naţional.
Numaidecât am ajuns a fi tras, ca tanar docil şi însufleţit, în mişdlrile politice."28 •
Considerând utila prezentarea în continuare a datelor de biografie politica a delegaţilor, trecem la un alt avocat, Wf>rdinea vârstei: Teodor Bunlan. NAscut
la Mişca (Arad, avocat la Ineu, Teodor Burdan a fost principalul ajutor al hri Ioan
Suciu în campania electorala, încununatl de succes, la Ineu în anul 190519 •
Mihai Min:uş, nascut la Gyula (azi în R.P.UngarA), delegat al cercului
electoral Giula (cum este menţiona li în textele contemporanel în vârstl de 44 de
ani, susţine în calitate de •corteş• (curtier electoral) campania electorala din 1910
a lui Octavian Goga la Chişineu (azi Chişineu-Criş) 30 •
Vasile Avnmescu, na.scut la Cuveşdia (azi în judeţul Arad), îşi începe
cariera politicii la Radna, fiind ales în octombrie 1901 "barbat de încredere" al
clubului central naţional român comitatens Arad 31 • ln anul 1918 avea 45 de ani,
reprezentând Garda Naţionala Romana, în calitatea sa de referent prezidenţial în
statul major al G.N.R. de pe teritoriul comitalului Arad.
Aurel Crişan, delegat al cercului electoral Aradul-Nou, în vârstl de 43 de
ani, na.scut la Sintea Mare (Arad1 îşi deschide biroul avocaţial în Aradul-Nou (azi
cartier al municipiului Arad în anul 190332 • II întâlnim printre membrii Asociaţiei
Naţionale Aradene pentru cultura poporului român 33 • La 9 noiembrie 1918, în
calitate de capitan în rezerva, prelua comanda secţieicercualeAradul-Nou a Gărzii
Naţionale Române34 • Iancu Comei, delegat al cercului electoral Arad (42 ani), era
originar din Cin tei (Arad) 35 , începându-şi cariera avocaţiala la Arad în anul 190336
, după un stagiu la avocaţii Simion Popovici-Desseanu, tn Chişineu, şi Ştefan Cicio
Pop, în Arad37 , se face remarcat de catre contemporani în calitate de apărător al
ţlranilor răsculaţi de la Şepreuş, alături de Şt.Cicio Pop (1904-1905) 38 • Aurel
Gro:r.da delegat al cercului electoral loslşel (42 ani), nascut în Şimandu de jos
(Arad), după un stagiu la Comei Ardelean şi Mihai Veliciu, tn Chişineu, îşi
deschide birou avocaţial la Buteni tn anul 190339 • Ca şi Comei Iancu, participă la
conferinţa naţională de la Sibiu din 1905, carea hotlrât reluarea luptei electorale-I!'
Iustin Petrutlu, originar din
tn 190641 •

Şepreuş,

începe sl profeseze avocatura la

Chişineu
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Eugen Beleş, nascut tn Arad, avocat la Radna, tncepând din 1905, era
delegat al cercului electoral Radna (tn vârstă de 40 de ani) 42 •
Constantin Missits /se pronunţi Misiei n.n./, nascut la Lipova, avocat tn
aceeaşi localitate, era delegat al cercului electoral Lipova ( 40 ani) .c:i.
Aurel Ciobanu, originar din Roşia Montana, avocat la Lipova, fratele
scriitoarei Maria Botiş-Ciobanu, era delegat al cercului electoral Lipova"".
Iustin Marşieu, nascut tn Socodor (Arad), avocat din 1905 tn Arad 45 , era
delegat al cercului electoral Chişineu (39 ani). lmpreunl cu Ioan Suciu, tânărul de
29 de ani, în anul 1908, figura tn administraţia ziarului "Tribuna" din Arad 46 • Mai
apoi, în anul 1909, I.Marşieu a fost numit apărătorul de drept al colaboratorilor de
la "Tribuna""'.
·
Romul Veliciu, născut la Chişineu (Arad), fiul avocatului şi,·
memorandistului Mihail Veliciu, era prezent tn Arad din anul 190848 • În anul 1912
Romul Veliciu făcuse parte din "delegaţia de trei" a comitetului partidului naţional
român - tmpreuna cu Teodor Mihali şi Iuliu Maniu - delegaţia care a preluat ziarul "Tribuna" de la comanditarii acestuia'".
Urmeazl sa prezentăm grupa de vârstă tânara. Primul în ordinea vârstei,
Albu Comei, nllscut la Mânerlu (Arad), qa delegat al cercului electoral Arad, tn
vârstă de 34 de ani 50 • În calitate de trimis al Consiliului Naţional Român Arad, la
10 noiembrie 1918, iniţiazl înfiinţarea Gărzii ~aţionale Romane la Cermei51 • •
Adrian Popescu, originar din Nădab (Arad), avocat la Chişineu (Arad),
era delegat al cercului electoral Chişineu 52 ; tn ziua de 9 noiembrie 1918 era numit
de către maiorul Alexandru Vlad ln funcţia de oomandant al secţiei cercuale a
G.N.R. de la Chişineu53 •
Sever Miclea, nascut la Cacova (azi Grădinari, ln judeţul Caraş-Severin),
delegat al cercului electora'i Pecica, profesa avocatura din anul 191454 • în vârstă de
33 de ani, la reapariţia ziarului "Românul" din Arad, tn data de 8 noiembrie 1918,
figura în calitate de redactor responsabil al acestuia 55 •
Silviu Piscutiu, nascut la Sebiş (Arad), avocat din anul 1912, stabilit la
Ineu, era unul din cei doi delegaţi ai• Asociaţiei arădene pentru cultura poporului
român"; avea pe atunci vârsta de 33 de ani 56 • fn ziua de 9 noiembrie 1918 fusese
desemnat drept comandant al secţiei cercuale a G.N.R. Ineu 57 •
Victor Hotăran, fiul avocatului şirian Iacob Hotăran, profesa avocatura în
Arad. fn calitatea sa de referent de legătură în statul major al G.N.R. pentru
întreaga Transilvanie a participat ca delegat de drept la Adunarea Naţională de la
1 Decembrie 1918. Era în vârstă de 33 de ani 58 •
Cel mai tânăr dintre toţi aceşti avocaţi militanţi, George Crişan în vârstă .
de 31 de ani, era delegat al cercului electoral Aletea-Sântana59 • Stabilindu-se în
anul 1908 ca avocat în Arad, devine proprietar şi redactor al ziarului "Românul" din
Arad. Este întâiul preşedinte al Primului club sportiv românesc din Transilvania,
"Gloria" din Arad, începând din anul ţ913'°. fn luna fierbinte de la sfârşitul anului
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1918 este secretarul C.onsiliului Naţional Central Rom4n, cu sediul Io Arad. to
aceasta calitate figureazl ca semnatar, allturi de preşedintele C.N.C.Romao,
Ştefan Cicio Pop, al C.onvocatorului Adun,rii Naţionale de la 1 Decembrie 1918.
Drept încheiere - cateva constatari. Marea majoritate a acestor avocaţi
este originari de pe teritoriul judeţului Arad sau din wna de influenţi a Aradului,
cume cazul, singular, al lui Mihai MArcuş. Doar trei sunt ollscuţi pe teritoriul
fostului principat al Transilvaniei, iar unul singur provine din sudul Banatului.
Am analizat Io mod predilect aceata categorie socio-profesionali pentru
ci, aşa cum s-a vlzut, ocupa un loc de seaml tn viaţa cultural-politici a acelei epoci.
Aşa cum de-altfel s-a subliniat, aceşti avocaţi se numlrau aproape toţi printre
•fruntaşii P.N.R.■6 1 •

Io r4odul delegaţilor la Adunarea
ci politica de maghiarizare
tntreprinsl de cltre guvernele dualiste a fr4nat mult creşterea numerici a celorlalte
categorii socio-profesionale ale burgheziei şi intelectualitaţii laice romaneşti.
,Picând pane din aşa-numitele profesii libere, avocaţii români au avut
posibilitatea sA-şi valideze vocaţia de conducltori politici pe linia luptei pentru
făurirea statului naţional unitar roman.
Analiza activi taţii politice a acestor avocaţi, tn limitele cronologice pe care
ni le-am propus, ne lnglduie sA afinnlm ci propunerile pentru alegerea acestora
Io calitate de delegaţi la Adunare n-a fost lnt.4mplltoare. La aceste alegeri au fost
desemnate personali taţi marcante Io fiecare cerc electoral cu populaţie majoritar
romaneasdl, lideri consacraţi ai mişdlrii naţionale.
Faptul ci

avocaţii

sunt

numeroşi

Naţionali de la 1 Decembrie 1918 se explici prin faptul
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ARADER DELEGIERTE BEI DER NATIONALVERSAMMLUNG VON ALBA
IULIA • BIOGRAPHISCHE ANTEZEDENTIEN EINIGER SOZIO-

PROFESSIONELLEN KATEGORIEN.
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Arbeit geb6rt zu einer Reihe von Beitrăgen welche der
Erforschung der sozialen Strukturen des modemen Rumanien gewidmet sind, in
diesemFalle durch die Erlauterung der Art und Weise wie die Bevollmiichtigten
von den lokalen Volksversammlungen auserwâhlt wurden;
Es werden einige sozio-professionelle Kategorien, denen clie meisten
AnfOhrer der rumanischen Nationalbewegung entstammen, untersucht. Die
Vielzahl der vorhandenen Daten beziiglich der politischen Biographien· von
Advokaten, Delegierte fur die Nationalversammlung, hat uns dazu bewogen dieser
sozio-professionellen Kategorie eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen und
somit zum genaueren Kennen der Generation derGros.sen Vereinigung beizutragen.
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ANEXA I: Tabel cuprinzând delegaţii investiţi cu mandat de participare la
Adunarea Naţională de la Alba Iulia
(grupaţi pe cercuri electorale sau investiţii.
Vârsta delegaţilor a fost verificatl în registrele de stare civili existente tn Arad.
Precizăm că am consemnat în tabelul de mai sus delegaţii care au repre:zentat
populaţia românească de pe teritoriul actual al judeţului Arad, cu excepţia celor 5
avocaţi şi a unui profesor care au reprezentat populaţia româneascl existentl la
acea dată pe teritoriul comitalului Bihor (Bihar, Bicbiş (Bekes şi Cenad (Csanad
şi care astăzi fac parte din teritoriul R.P.Ungare.
Nr. Cawleledoral(~ Numele şi
Crt. miblrul) saimtituţia prenumele

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24
25

26
27
280

..
..

Arad

•
Pecica

•
•
•
•

Chişineu

.
~

•
•
Radna

•

..
•
Şiria

•
•

.
•
Aletea-Sântana

Cornel Iancu
Cornel Albu
Lazăr Iacob
Luca Raicu
Aurel Câlniceanu
Ştefan Secui
Sever Ispravnic
Sever Miclea
Emanuil Puta jun.
Ştefan Petrişor

OaJPlllia

Vîrsta

~)
a\Oall

42

probor
agricultor

34
34
44

•

timqionar
agricultor
a\Oalt

mri<;t (avcx:at)
proprietar
agricultor
preot

38
38

47
33
42
42
37
39

RomulGanea
a\Oall
Iustin Marşieu
•
Adrian Popescu
?
George Popovici sen. •
56
Dumitru Muscan
?
PWF
•
Ignat Bogdan
?
Vasile Goldiş
secretar 56
conzistorial

Arad
Şiria (?)
Arad
Arad
Arad
Marea (Arad)
Arad
Arad

PQ:i:a

Pecica
Sem1ac(Arad)
Arad

~(Arad)
~(Arad)
Sooodor
Zlrand
Arad

(profe'iOr)
Iancu Ştefănuţ
Eugen Beleş
Traian Givulescu
Stoiu Sârbu
Ştefan Cicio Pop
Iacob Hotlran
Axente Secuia
Nicolae Llzărescu
Ioan Burza
George Crişan

preot
awcat

55
40

39
51
avcx:at
53
•
63
JllO')'idaragrm 43
tnv.lţltor
ecomrn,,ţaranl

ecomrn,,ţaranl

•

a\Oalt
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Mandnmc (Arad)
Radna (Arad)
Radna (Arad)
Cuvin (Arad)
Arad
Şiria
Şiria
Şiria

55

Panmta

31

Arad

28
29
30

31
32
33
34

35
36

37
38

39
40

41
42
43
44

45
46

47
48

49

so

51
52
53
54
55
56
57
58
59
tiO

61
62
63
64
65
66

67
68

69

•
•
•

•
•

George Vidican
Mihai Bonca

.

.

•
•

GeorgeBotaş

Simion Irimie
Vasile Cucu
Izidor Mornlill
•
Ioan Mornlill
•
Comei Popescu
•
Ştefan Hotlran
Aradul-Nou
Aurel Crişan
•
Sava Seculin
•
Nicolae Radu
•
Aurel Sebeşan
Damian Sebeşan
Bltania (Cenad) Iustin Petruţiu
•
Romul Veliciu
•
Comei Ardelean
Ineu
Ioan Suciu
•
Iustin Monţia
•
Patriciu Covaci
•
Dumitru Nica
•
Todor Hllmljan
Barand
- Teodor Burdan
Hossupalyi
(Bihor)
Tinca (Bihor)
Ioan Ochiş
•
Aurel Gligor
•
Mihai Cosma
•
PavelGav~n
AurelGrozda
loslşel
VasileDoncea
•
Iva Vrenti
•
Toma Pop
•
George Tomşa
Flget-Birchiş
Dimitrie Bul7.an
•
Ioan Tomşa
•
Iustin Mihailovici
•
Solomon Madoş
•
Eugen Spinaţiu
•
Eftimiu Deac
•
Toma Becicberean
•
Laurenţiu Barzu
•
Gheorghe Muraracu
Lipova
Constantin Misiei
~

ea>DOJD/llran/
•

54 Odaca(an Odnia:n)
45 •
34

54

medic

35

ţaran

44

proprietar agria>I
preot
proprietar agna>I
avoctl

preot
fnwţator

awcat

•

•

Cmnll~ ( Sdnlalla)
Şimand

32 •
35 •
43 Aradul-~ (an Arad) ,
29 SâoiroW11l Mw (an Arad)

eoonomlţaran/

preot

•

•

Fhfaz

27 Fdnac
53 s«migiu
40 ~(Arad)

•

37
54
56
43
41
52
45

avoctt

46

ţaran

28 Beliu

prmt

35 RaJ&g

•
•
preot
fnwţator

ea>DOlll/ţlran/

•
•

•

ţaran

avoctl

ea>DOJD/llran/
•
mjoalr
c:mnomlţaran/
ţll3ll

•

•
•

flMtllDr

pi~
ţaran

preot

Şnila

~
Moroda

Rap51g
Ineu

26
?

Tagadlu (azi Bdiu)

42 Butmi (Arad)
58
48

baş

53 Hllmagiu
41 _Pleşaqa
43 Birmi1
?

43

01prioara sau OplllnaJ

Omov

38 V ~
26 01prioara
44 Bala
65 Ţda
57 Bacaul de miJix:

ţAnlD

49

IMX3l

40
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Arad
Cliitineu(Arad)
Ineu

LipcMl
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96

97
98
99
100
101
101
102
103
104
105
106
107
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Mihai V'5iescu
Teodor Muntean
Aurel Hatie
Aurel Ciobanu
Traian Şincai
Nicolae Manta
Rusandu Gheran

Lipova

•
•
•

Cocota
Nădlac

•

.
•
•
..

Uroş Pătean

.

.

•
•
Garda
naţ.roma
comital Arad

farmamt
perceptor
eoonom

Gheorghe Petrovk:i
Traian Bomeas

tnvlţător

Uroş

tnvaţător

Totorean
Romul Nestor
Mihail Mărcuş
Giula (Bekes)
S o c . f o n d u I u i Silviu Bejan
ajut.ziarişti români
DominicN.Mihulin
Protopiatul on.rom.Ar. Traian Văţian
Port.gr.cat.Ar.
Laurean Luca
Episcop.ort.r.Ar.
Ioan ignatie Pap
Conzist.ort.Ar.
.Gheorghe
Ciuhandu
A s o c . a r ă d a n ă Iuliu Herbay
pt.cul t. pop. român
•
Silviu Păscuţiu
Presa rom.Arad
Ion Clopoţel
•
Laurenţiu Luca
Oub.sportivGloriaArad Sabin Moldovan
Eugenia (li) Pop
Reun.fem.rom.Ar.
•
Elena Goldi.ş
Adriana Ispravnic
InstittfOl.gr.ort.rom.Arad Teodor Botiş
Inst.ped.gr.ort.rom.
Sabin Evuţian
Şc.civilăgr.on.rom.defete Victor Stanciu
Iosif Moldovan
Reun.invăţ.gr.ort.
•
Nicolae Cristea
Comanda
supr.a Alexandru Vlad
gardelor naţ.rom.
•
Virgil Cernea
•
Vasile Debu

.

agrx:ultor
preotmililaJ'
medic
11\0Clt

inginer
preot
11\0Cal

profesor

33 Lipow
67 •

58 Ş~taroYAt
Bdotinţ

47
42
30
40
47
35
44
54
44
33

Vmga
Şcitin

NadJac

Caladul maghiar
Gyula(azilnRP.U.)
Arad

funqionar

40 Arad
54
61
70
43

funcţionar

59

8\0Cll

casnidl
dim:tor
profesor
dim:tor

33 Ineu
26 Arad
35
19
42
36
41
45
29
34

fnvl\ător

55

maior

36Mandruloc
42 Arad

profesor
protopop.

•

epmlp

.

:dariit
elev
casnică
protesoară

•

capitan
(referent
sufletesc)
Romulus Rimbaş locotenent
Victor Hotăran
\OluntarQint)
VasileAvramescu . căpitan (jurist
referent)
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? ~(?)
?
'!
25 Brad(?)
33 Arad
45

108 Garda naţ. rom. a
Comitatului Arad
109"

IoanMontani

locotenent (ziarist)

36

.

Vasile Simon

dlpitan (cmtabil)

?

110 Comanda supr. a gardelor

Miron Şerb

locotment-<X>k>oel

45

Dimitrie Br.1lescu
SavaDemian
Leon Muntean

plutmajor
funqinar
tipograf

38

(?)
naţ.rom.

111
112
113
114
115
116

•
Secţia

rom.P.S.D.Arad

•
•
~iltKmAlal
•

Ghiţl HaJmagean
Ştefan Miu

Emil Petrovici

117 Protop.ort.r.Chişineu
Dimitrie Barbu
118 •
Ineu
Ioan Georgia
119"
Mihai Lucuţia
Şiria
120 •
Victor Gitta
gr.cat.Şiria
121 "
Nicolae Flueraş
Şimand
122 •
Bocsig
Demetriu Nistor
123 •
ort.r.Buteni
Florian Roxin
124 •
Hălmagiu
Comei La7Ar
Prompiu Givwescu
125 •
Radna
126 •
Lipova
Fabri\iu Manuilă
127 "
Petru Şerb (Sirb)
Beliu
128 •
gr.cat.Beliu
Vasile Plaştin
129 •
Gheorghe Maior
al Mureşului
130 •
ort.rom. Vinga
Patriciu Ţucra
131 "Societ.rom.lect.Lipova
Camil Manuilă
132"
· Iuliu Onu
133 Reun.cetire şi c4ntări a Titus Potoran

•

elev
elev
protopop

?
21
20
19

56

•
•
•
•

47
45
51

•
•
•

44

•

•
•

•
•

?
?

55
45
54

?
?
?

•

34

student

23
37
48

înv.lţător

aoitor

Vllalni(tim)
Toracul Mic (azi în
R.F.Iuplv)
~(Arai)
Ineu
Şiria

•

Şimand(?)

Booiig
Buteni
HAlmagiu
Radoa
Lipow
Beliu

•

Şdtin
VmpşiSelnlac

lipcMl

•

Nadlac

meser.rom.Nădlac
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UN DOCUMENT ISTORIC: CUVÂNTAREA SOLEMNĂ ŞI
FESTIVĂ A LU~ VASILE GOLDIŞ LA ALBA IULIA DIN

1DECEMBRIE1918
_Gheorghe Şora
În Ump ce sutele de mii de oameni din imboldul inimii se pregăteau sau se
îndreptau spre Alba Iulia, românii din Bucovina se adunau la Cernăuţi, tn acelaşi
scop. La 28 noiembrie 1918 "Congresul general al Bucovinei" în unanimitatea
miilor de panicipanţi! repre:zentând sutele de mii de locuitori, a hotărât reunirea
Bucovinei cu România. Visul de aproape un secol şi jumătate se împlinea. O altă
n~reptate istorică se repara acum. Hotărârea de unire a Bucovinei cu România a
fost salutată cu entuziasm de întreg poporul român prin manifestaţii, telegrame,
scrisori, anicole de presă etc.
î~ pargul lunii decembrie, Goldiş va pregăti, împreună cu Ioan Suciu şi
Ştefan Cicio-Pop, organizarea şi desfăşurarea Adunării Naţionale de la Alba Iulia
(cu onestitatea ce l-a caracterizat permanent el va mănurisi însă public că meritul
principal în această privinţl l-a deţinut Ioan Suciu)', şi de asemenea va redacta
cuvântarea solemnă şi proiectul rezoluţiei ce urma a fi citită cu acel prilej. Istoricul
care D avusese Simion Bărnuţiu în împrejurările
Iona Lupaş îi va atribui rolul
pregătirii adunării din 3/15 mai 1848, de pe Câmpia Libenăţii din Blaj 2 • Goldiş
însuşi, cu întemeiată mândrie, va arăta peste ani: •Autorul punctelor de la Alba
Iulia eu sunt"3 • Şi tot el va preciza, altcândva, că pentru orientarea puternic
democraticii pe care a înţeles să o aşe:ze la baza rezoluţiei respective, a fost "ulterior
mult condamnat şi criticat" de dltre adversarii lui politici şi de dltre cercurile
reacţionare ale vremii sale. 4
Pre:zent la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Vasile Goldiş va ţine uh discurs
memorabil pe marginea ideilor conţinute în rezoluţie şi potrivit programului
statornicit dinainte şi va da citire acestuia. 5 ("Destinul a voit ca propunerea unirii
de la Alba Iulia s-o facil arădanul care vorbeşte acum" - arăta el, în 1932, la o
întrunire populară din Arad)." Misiunea aceasta i s-a încredinţat lui datorită
calităţilor oratorice şi publicistice şi pentru că repre:zenta gruparea cea mai largă
de ordin politic, însumând, sub stindardul înfăptuirii Unirii, atât majoritatea
Panidului Naţional Român cât şi pe acea a Partidului Social-Democrat. Totodată
el era cunoscut în Europa şi de opinia publică din Monarhia austro-ungară pentru
ideile şi ţinuta sa democratică, ca militant pentru realizarea unui stat român unitar,
apărător al intereselor ţărănimii, al drepturilor legitime ale muncitorilor indiferent
de naţionalitate şi în acelaşi timp susţinător al egalităţii în drepturi a naţionalităţilor
conlocuitoare din Transilvania. 7
În cuvântarea festivă şi solemna Goldiş "a ştiut să aştearnă în cele mai
lapidare fraze ideea unirii"8 şi să "sinteti:ze:ze în forme constituţionale fununa de

pe

285
https://biblioteca-digitala.ro

cugetător şi om politic progresist, de tactician şi strateg al luptei naţionale, de
organizator şi finalizator al acţiunilor practice ca şi, pe alt plan, de orator de
anvergură, stilist ireproşabil şi polemist redutabil. La 1 Decembrie 1918, ca şi în
preajma Marii Adunări Naţionale, personalitatea lui Goldiş a dobândit dimensiuni
eroice, de personaj epopeic învestit cu valenţe simbolice - apreciază, pe drept
cuvânt, un comentator. Şi acelaşi considera că momentul constituie cea mai
măreaţă şi semnificativi prezenţă a lui pe scena vieţii politice româneşti. 9
Io cele rostite cu acel prilej, el a dat dovadă de o gândire de dimensiuni
europene, încadrând organic destinul şi aspiraţiile poporului român în tendinţele
şi necesită\ile istorice de ordin general. Cuvântul său avea în permanenţă în atenţie
mulţimea (cea preiţntă la Marea Adunare Naţională dar şi cea de dincolo de
aceasta), ca atare căuta să argumenteze, să explice şi să convingă.
Poporul îi apare în toată măreţia şi frumuseţea lui morală ca depozitar al
idealurilor sfinte şi chezăşie a biruinţelor viitoare, iar patria reprezintă pentru el
destinatarul prim (sau ultim) al tuturor gândurilor şi împlinirilor politice.
Făcând în cuvântarea sa o incursiune ~lorică, Goldiş, omul de vastă
cultură şi de înaintate concepţii social-politice, va vorbi mai întâi despre naşterea
poporului român, subliniind soarta vitregă ce i-a fost hărăzită acestuia, ca aflat în
calea atâtor răutăţi şi împărţit în formaţiuni statale deosebite. "Bogată şi fericită la
început - va spune el -, Dacia romană curând se face trecătoare nesfârşitelor
seminţii, care orbite de strălucirea Romei de aur se gonesc întrecându-se spre
fermecătoarele oraşe ale împărăţiei" .10 E totodată, însă elogiată, "în această sinteză
de mare frumuseţe şi elevată etică", 11 forţa de rezistenţă a neamului nostru (context
încaresevorbeştecumândriedelatinitateaacestuia),careaînfruntatcudemnitate
şi

curaj vicisitudinile istoriei. "Lung şir de veacuri călcată în picioare de hoardele
barbare, naţiunea română îşi pierde unitatea de stat, se fărâmă prin văi sub
dominaţi uni răzleţe şi una de alta neatârnătoare, pierde încopcierea cu fluviul larg
şi luminos al istoriei mondiale, ca apa de ploaie în nisip, parcă dispare de la
suprafaţa conştiinţei umane, insi nu piere. Dimpotrivă-arată Goldiş în continuare
- sentinela română a rămas credincioasă chemării sale de a păzi geniul latinităţii,
şi neîncetatelor lovituri duşmane ea le-a opus virtutea-i legendară; statornica
răbdare".

Vorbind despre întemeierea celor două state româneşti independente
Moldova), autorul consemna cu mândrie condiţia lor de scut
al creştinătăţii şi civilizaţiei europene. Cu emoţie va reţine momentul din istoria
poporului nostru când concretizîndu-se realitatea că, despărţiţi din punct de
vedere politic român_ii s-au simţit întotdeauna un singur neam - •s-a putut face
pentru o clipă unirea lui în cetatea aceasta prin braţul puternic şi geniul scânteietor
al Viteazului Mihai" 12 Din istoria 'mai recentă, sunt evocate unirea din 1859 şi
războiul de independenţă din 1877-1878, ca evenimente de deosebită însemnătate
- nu doar naţională -ce au avut un mare ecou dincoace de Carpaţi, întărind atracţia
(Ţara Românească şi
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românilor ardeleni pentru fra\ii de dincolo.
În mod firesc Vasile Goldiş se va referi pe larg în cuvântarea sa la
suferin\ele la care au fost supuşi, atâtea secole "noi cei ce rămăsesem la vatra
străbună în Ardeal, Banatşi Ţara Ungurească", care - arăta el - "am fost dripi\i de
cea mai crâncenă soartă ce-o poate avea un neam de oa1,11eni în lume" (vorbitorul
n-a omis însă să amintească şi de fra\ii asupri\i din alte provincii româneşti:
B1JSarabia şi Bucovina). "Am fost lăn\uiţi -va afirma în continuare - într-o robie
trupească, economică şi sufletească, cum nu se mai pomeneşte în istoria întreagă
a omenirii (... ) veacuri de-a rândul poporul românesc (din aceste părţi - n.n.),
adevăratul ş_i legitimul proprietar al pământului, ce fusese odată Dacia romană, a
fost (socotit - n.n.) străin şi sclav pe pământul strămoşesc( ... ) Împotriva voin\ei
noastre - se arată, de asemenea, în discurs -, au unit Ardealul nostru cu Ţara
Ungurească şi printr-un constitu\ionalism fals şi mincinos ne-au luat libertatea
culturală, ne-au desfiinţat politiceşte, bisericile noastre le-au aservit tendinţele lor
de opresiune şi ne-au făcut imposibil progresul economic, prin care am fi putut să
ne apărăm". 13
în acest context, Goldiş evoca "încercarea disperată, de a scutura jugul",
care "n-a avut rezultat" şi "sfârşitul din acest oraş al ţăranului Horea", episod
dramatic, dar eroic, "aşteaptă încă geniul literar, care să întruchipeze una dintre
cele mai înfiorătoare tragedii ale istoriei". 14 De asemenea, el demască contribuţia
substanţială a Vienei la asuprirea românilor. "Umbra îndurerată a regelui munţilor,
a scumpului nostru Iancu, rămâne pentru vecie clasica dovadă a legendarei
ingratitudini habsburgice". ts C'Aci după revoluţia de la 1848 - arată Goldiş - "vechii
noştri oprimatori s-au înfră\it cu împăratul, pentru care noi vărsasem sângele
nostru( ... ) şi aceste două puteri ne-au robit din nou". 16
Atitudinea faţă de tron exprimată de vorbitor constituia o replică dată
peste timp genera\iei paşoptiste (pe care, altfel, Goldiş, în cuvântarea sa, o evoca
pios, care la Blaj dăduse glas încrederii în curtea vieneză. Numai credinţa în noi
înşine, în neamul nostru ne poate mântui - afirma, cu fierbinte patriotism, Godiş.
În acelaşi timp însă,el leagă ideeadevo\iunii pentru naţiunea propriedeataşamentul
fa\ă de ceea ce constituie civiliuţia umană în general.
·
Referindu-se apoi la vremile mai noi, Goldiş va arăta accentuarea asupririi
na\ionale a poporului român de dincoace 4e Carpaţi. într-o vreme când în Europa
înfloreau ideile de libertate, egalitate şi fraternitate, cercurile na\ionaliste şi şovine
maghiare s-au unit cu habsburgii \întind deznaţionaliurea forţată a românilor.
"Oprimarea se tnte\eşte. Opresorii mărturisesc acum pe fa\ă, că scopul lor este
făudrea unui stat unitar na\ional maghiar şi că, prin urmare, noi naţionaliceşte
trebuie să ne desfiinţăm. A pornit opera de extirpare şi rlzboiul mondial, care acum
s-a sfârşit, în gândul opresorilor noştri a avut chemarea să încoroneze opul".17 Şi
mai departe cu ironia amară, izvorâtă din durerea aducerii aminte, Goldiş afirma:
"patria (Austro-Ungaria n.n.) şi tronul au decretat moartea şcoalei româneşti, au
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"patria (Austrn-Ungaria n.n.) şi tronul au decretat moartea şcoalei româneşti, au
trimis zbirii lor ln adunările noastre bisericeşti, au pregătit proiectele pentru
nimicirea noastră politidl,auconceput ruinarea noastrleconomica, ne-au sugrumat
libertatea presei şi a cuvântului, patria şi tronul , s-au conjurat împotriva noastra
şi ne pregăteau mormântul", 18 au aruncat în temniţi zeci de mii de români iar alte
mii au fost internaţi în lagăre de concentrare şi supuşi la un tratament inuman.
Totodată, Goldiş arata ca, sfidând jertfele pe care românii transilvăneni au trebuit
sa le aduci pe front, în anii primului război mondial, pentru interesele Monarhiei
austro-ungare, tronul şi cercurile conducltoareale imperiului au pregătit proiecte
de legi menite să accentueze oprimarea maselor româneşti.
"Dar - constată cu bucurie vorbitorul, exprimându-şi şi de asta dată unele
din concepţiile sale apropiate ~e ideile socialiste - zadarnică este lupta omenească
împotriva adevărului şi a dreptăţii. Legea tainică a firii cu necesitatea de fier
îndrumă întâmplările omeneşti pe cărarea ci-.ilizaţiei ce duce spre desăvârşire.
Omenirea instinctiv urmează acestei legi. Ea a ajuns la recunoaşterea necesităţii de
a sintetiza libertatea individuală şi naţională într-o unire superioară a societăţii
omeneşti". Pornind de aici şi făcând constatarea pe de o parte, ca românii din
Transilvania au crezut cu statornicie în eliberarea lor naţională şi socială, iar pe de
altă parte, ca războiul mondial izbucnit îri 1914 a dat noi imbolduri ideii că toate
naţiunile trebuie să fie libere, inclusiv cea românească de dincoclo de Carpaţi,
Goldiş dezvoltă apoi două dintre ideile ce îi erau foarte dragi. În primul rând, el
revine şi accentuează asupra faptului că trebuie sa se ţintească la înfăptuirea atât
a libertăţii naţionale, cât şi a celei individuale, prima fiind o premisă a celei de a
doua, a dezvoltării umane. în al doilea rând, concepe planul unei lumi a viitorului
bazată pe state egale în drepturi, independente şi suverane, aflate în strânsa
cooperare pe toate planurile. "Naţiunile trebuie sa fie libere - arăta astfel, în
discursul sau oratorul-ca astfel cu egale drepturi şi condiţiuni sa poata încheia acea
mare unire a poporelor ca.~ ~a fi chemată sa reprezinte o concepţiune superioară
pe scara civilizaţiei şi sa sporească astfel fericirea omeneasdl pe pământ". 19 El
pledează deci pentru "întovărăşirea tuturor naţiunilor libere într-o comuniune
internaţională spre a împiedica nedreptatea şi a scuti pe cei mari şi mici deopotrivă". 211
Sunt tendinţe - arăta Godiş pe care "le-a copt istoria" în decursul veacurilor. 21
Afirmând cu hotărâre şi convingere teza eliberării naţiunilor prin
autodeterminare, vorbitorul afirma răspicat ca între popoarele care trebuie să se
bucure în viitor de libertate e şi cel românesc din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş. E un drept - arată el - pe care îl recunoaşte o lume întreaga; Şi adăuga
imediat: dorindu-se scăpată din robie, aceasta în mod firesc, se vrea, totodată "în
braţele dulcei sale mame". 22 Căci "Libertatea acestei naţiuni înseamnă: unirea ei
cu Ţara Româneasdl" 23 (sunt cuvintele - scrie Vasile Netea - cu care Bămuţiu
rămăsese dator istoriei şi care reprezentau întreg rostul Adunării de la Alba Iulia.> 24
Pede altă parte, Vistrian Gaia, în Prefap la Oratori şielocinf.i romAnească, 25 face
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tn 1848 de Simion Bărnuţiu. Iar Marcel Ştirban 26 se declară alături de aceia care au
socotit cuvântarea lui Goldiş drept cel mai frumos discurs politic rostit de la cel al
lui Bărnuţiu încoace. "BucAţirea poporului românesc - arată cu acelaşi prilej
Goldiş, preântâmpinând "argumentaţii" ale duşmanilor neamului nostru-, n-a fost
urmarea vreunei legi economice, .tn care terminologie se ascunde minciuna.
Dimpotrivă, teritoriul pe care locuieşte el "constituie cea mai ideală unitate
economici" şi.unitar din punct de vedere economic ca şi politic, cultural, etc., s-a
simţit poporul nostru mereu.
Această bucAţire a pământului românesc a fost un "act de barbarie", de
agresiune. Trebuie deci neapărat "distrusă barbaria" şi reparată o asemenea
nedreptate istorici; "unirea tuturor românilor într-un singur stat, este cea mai
firească pretenţiuneacivili:zaţiei"carearedrept unul din principiile ei fundamentale
pe acela al libertăţii naţiunilor. Motivaţia unirii se întregeşte prin dreptul nostru
istoric asupra acestor teritorii, care "de la descălecarea lui Traian sunt teritorii
româneşti. Nu este putere (în lume) de a suci logica până acolo, ca invadările
elementelor străine, dirijate pe aceste teritorii în chip artificial şi prin abuzul de
putere al statului asupritor, austro-ungar, cu scopul desfiinţării noastre naţionale,
să poată clătina dreptul nostru de proprietate asupra acestor teritorii. Orice
mistificare a adevărului istoric-va afirma Goldiş categoric - este :zadarnici. "După
drept şi dreptate, românii din Ungaria, Banat şi Transilvania, dimpreună cu toate
teritoriile locuite de dânşii trebuie să fie uniţi cu Regatul Român".
în acele momente solemne, el ţine să aduci un elogiu întregului neam
românesc, pentru jertfele sale şi să sublinieze cA românii transilvăneni au arătat·
credinţă numai faţă de naţiunea română.
în încheierea discursului său, cu accente puternice şi tl!lburătoare, Goldiş
nu uită să atragă atenţia că "Unirea tuturor românilor într-un singur Stat numai
atuncy va fi statornici şi garantată prin istoria viitoare a lumii, daci va răspunde
tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepţie a civili:zaţiunii, prin duhul
vremurilor noi". Ca atare- arăta patriotul democrat - "va trebui să asigurăm tuturor
neamurilor şi tuturor indivizilor conlocuitori pe pământul românesc aceleaşi
drepturi şi aceleaşi îndatoriri. Civili:zaţiunea care ne-a eliberat, pretinde de la noi
respectul pentru dânsa şi ne obligă să prăbuşim în noul nostru stat orice privilegiu
şi să sta to micim ca fundament al acestui stat m unea şi răs plata ei integrală•. 27 Peste
ani, în numărul din 16 mai 1926 al ziarului german Burger Zeitung, ce apărea la
Periam, în Banat, e consemnată următoarea declaraţie a lui Goldiş: "Si se ştie, cA
et., autorul hotărârilor de la Alba Iulia, voi rămâne credincios acestora până la
sfârşitul vieţii mele. Nu voi admite nici o nedreptate faţă de concetăţenii noştri de
altă limbă. Toate naţionalităţile acestei ţări trebuie să se simtă acasă în România,
deoarece poporul român respinge orice nedreptate. Acest principiu stă la baza
crezului meu politic. Legea română trebuie să fie o lege a dreptăţii". 28
în raportul prezentat în faţa Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia,
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Vasile Goldiş a subliniat c:âteva din ideile pentru care omenirea a luptat şi în epoca
postbelică, şi anume libertatea naţională, egalitatea socială şi cooperarea
internaţională bai.ală pe libertate şi egalitate naţională, neamestec în treburile
interne, avantaj reciproc. Unirea românilor era afirmată tn numele unui principiu
de civiliz.aţie şi umanitate; dreptul naţiunilor la autodeterminare, proclamat
anterior de preşedintele american Wilson. În acelaşi context, Goldiş a negat,.
dreptul oricărei puteri - oricum s-ar fi numit ea şi de ori unde ar fi venit, de a
revendica, în numele războaielor de cuceriri purtate, dreptul de a stăpâni pe mai
departe, naţiunea româna pe care toţi cuceritorii, oric:ând au venit, pe aceste
meleaguri au găsit-o, şi în aceleaşi locuri au lăsat-o. 29 Goldiş se arată, după cum am
văzut, preocupat nu numai de asigurarea libertăţii naţionale, ci şi de respectarea
drepturilor minorităţilor naţionale în cadrul viitorului stat, cele două aspecte fiind
în optica lui indisolubil legate şi totodată, proiectate pe planul mai largai prieteniei
între toate popoarele, al păcii şi colaborării internaţionale. Din cuvântarea solemnă expusă de el se desprinde umanismul şi încrederea sa în civiliz.aţia umană,
convingerea că organiz.area unui stat democratic şi realii.arca egalităţii în drepturi
a tuturor cetăţenilor sunt şi trebuiesăfieooperădeciviliz.aţie. Cugetărilelui Vasile
Goldiş 30 sunt menite să clarifice istoria,săo interpreteze şi săodetermineînsensul
legi taţilor acesteia, în sensul adevărului şi lll moralităţii istorice. AI fi simplist, prin
urmare, să vedem în Vasile Goldiş numai un reprezentant de frunte al luptei de
emancipare de sub dominaţia străină şi de apărare energică a fiinţei naţionale. El
este în acela~i timp şi un temerar propovăduitor al unor principii democratice care
se identificau cu interesele maselor populare, ale tuturor naţionalităţilor asuprite
din corn promisa alcătuire statală dualistă. E interesantă, în acest sens, apropierea
care se poate face între omul politic ardelean şi Ion I.C.Brătianu. Acesta, într-o
scrisoare pe care o adresa celui dintâi la 5/18 noiembrie 1918, din Iaşi, unde se afla
guvernul român în refugiu, insista şi el ca unirea, cea mai sfântă aspiraţie, de
veacuri, a neamului românesc, ce se cere grabnic înfăptuită, să se facă în spirit
democratic pentru toţi, indiferent de naţionalitate sau categorie socială (ţărani,
muncitori), tindându-se spre asigurarea bunăstării generale. "Să păşim înainte cu
neclintită încredere în menirea neamului şi neţărmurit devotament în serviciul lui"
- îi mai scria, cu aceeaşi ocazie, Ion I.C.Brătianu lui Goldiş. 31
Pentru raporturile dintre cei doi şi rolul principal pe care l-a jucat Vasile
Goldiş în acele momente, se cuvine să menţionăm şi o scrisoare trimisă din Iaşi de
Nicolae Bălan, unde se afla pentru contacte cu autorităţile române şi preotul Vasile
Suciu din Blaj. În aceasta, printrealtele,se făcea referinţă şi la o altă scrisore trimisă
de Ion I.C.Brătianu lui Goldiş, privitoare la problemele de organizare militară şi
civilă a românilor din Transilvania 32 O altă scrisoare a lui Bălan, datată 7/20"
noiembrie 1918, trimisă de data aceasta chiar lui Goldiş, la Arad, prin curieri
secreţi, vorbea despre entuziasmul general ce domnea dincolo de Carpaţi privitor
la ideea unirii inclusiv în _rândurile armatei, despre sprijinul pe care s-au arătat
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la ideea unirii inclusiv în rândurile armatei, despre sprijinul pe care s-au arătat
dispuşi să-l acorde ambasadorii Franţei, Angliei şi S.U.A Tot aici erau apoi date
sfaturi referitor la modul concret de tnfăpt~ire a actului unirii ca şi la atitudinea de
urmat faţă de unele minorităţi naţionale (saşi, şvabi). 33
Lacapatulenunţăriiunorasemeneaidei,semnificativătnaceastaincursiune

apare şi evocarea de către Vasile Goldiş a Adunării Naţionale de la Blaj, din 3/15
mai 1848, la care funtaşii mişcării revoluţionare din Transilvania au depus tn
numele naţiunii române, jurământ de credinţa către împăratul de la Viena şi către
"patrie"(cătreAustro-Ungaria).Prinea,autoruldemascăadevăratafaţăamonarhiei

habsburgice, politica acesteia de asuprire a popoarelor, de învrăjbire a lor în scopul
perpetuării dominaţiei sale asupra acestora. Crezând tn promisiunile mincinoase
ale acestuia, arata Goldiş, împăratul ne-a înşelat "patria (Austro-Ungaria n.n.) ne-a
ferecat şi ne-am trezit ca numai credinţa în noi înşine, în neamul românesc ne poate
mântui. sa juram credinţa de aici înainte numai naţiunii române, dar tot atunci sa
juram credinţă tare civilizaţiunii umane•.3-4 În ultima fază, istoricul Marcel Ştirban
vedea, pedreptcuvânt,sintetii.ata întreaga semnificaţie a hotărârii dela 1 Decembrie
1918; deschiderea realii.ata, prin unirea tuturor românilor într-un cadru politic
statal unic, spre modernitate şi universalitate, spre angajarea ferma a României în
lumea contemporana. 35
De aceea, astăzi, în 1918, poporul român nu mai revendică faţă de nimeni
dreptul sau la autodeterminare, nu-l cere nimănui 36, ci-I decretează, solemn, ca pe
un drept natural şi sacru al sau.
Discursul lui Vasile Goldiş nu e numai un document vibrant şi patetic (de
un patetism însă controlat), e logic şi lucid, bine argumentat şi cumpănit ca
judecata, e calm, festiv şi solemn exprimând într-o forma aleasă, un adevăr evident,
(şi sfânt pentru români) de necontestat. El impresionează şi astăzi prin grandoarea
şi armonia frazei, prin apelul meşteşugit la documentul istoric, prin concentrarea
argumentelor de ordin juridic, etnografic, lingvistic. Bogat şi realist în conţinut cum e caracterizat undeva37 - el pleda -cu strălucire pentru legitimitatea actului
istoric din 1918 - "Goldiş a adus prin discursul sau( ... ) - notează istoricul Marcel
Ştirban - întreaga lupta naţionala( ... ) a tuturor românilor". 38
Cuvântarea asupra căreia ne-am îngăduit sa zăbovim mai mult datorită
importanţei istorice pe care o prezintă, a starni: entuziaste aprobări şi aplauze.
Referitor la ea, Telegraful RomAn scria în 1934, 1a·moartea înflăcăratului patriot:
"Discursul lui de atunci cu larga-i respiraţie, cu clasica-i armonie, cu festiva-i
desfăşurare de adevăruri formulate sintetic, ca pentru eternitate, e făcut să rămână
tn antologia marilor discursuri la rând cu ale celebrilor oratori ai antichitaţii". 39
Cele spuse de Goldiş, prin conţinutul lor, au reprezentat o autentică şi
cuprinzătoare expunere de motive la proiectul unei hotărâri populare cu valoare
de lege şi referendum tn acelaşi timp. Invocând aspecte ca vechimea şi continuitatea,
limba şi obiceiurile comune păstrate peste veacuri şi peste orice graniţe artificial
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ideii unirii. ln acelaşi soop a evoca! şi nesfârşitele lupte duse, adeseori împreuni,
de românitatea din diferite provincii, cu ţelul comun al plstrlrii fiinţei naţionale
(tcvJdaUI subliniind importanţa acestor pagini de vitejie tn apărare civilizaţiei
a·uropene, aici la porţile ei, Goldiş ~denţia şi faptul ci aceia ce le-au scris cu
sangele lor meritau recunoştinţa omenirii întregi). Astfel - dupl cum remarca un
cercetător-40 -, discursul fundaIQenta, tnre-0 viziune complex!, dreptul la unire a
românilor, tntemeiat pe un întreg demers istoric.
Sfârşindu-şi frumoasa cuvântare, 41 Goldiş, rostindu-se calm şi rar, grav,
a pasând asupra fiedlrei vorbe-cum noteazA Vasile Netea42 -supune spre aprobare
Măritei Adunări Naţionale din încredinţarea şi numele Marelui Sfat al naţiunii
române din Ungaria, Banat şi Transilvania HotArArea de Unire, care afirma
lapidar:•Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia tn ziua de (18
noiembrie) 1 decembrie 1918, decreteazA unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România". 43 (Prin aceste cuvinte Goldiş s-a simţit - alături de
tntregul nostru popor - reînviat, ca după cuminecătură, cu pământul natal unde sa născut şi a copilărit).
Şi Goldiş încheie, tn aplauze nesfârşite cu WŢrăiască România Mare".
Încă atunci, când el a sfârşit lectura punctului I al Hodn\rll cel ce stipula.
unirea Transilvaniei cu România, scria în amintirile sale un contemporan, Dumitru
Antal "el a fost primit (...)cu unanime şi furtunoase aplauze. Toţi ne-am cutremurat
de măreţia acestui moment care a pecetluit pe veacuri noua soartă a neamului
nostru. Şi astăzi mi se încălzeşte sufletul când mă gândesc la acest moment tn care
am ajuns în culmea entuziasmului. Bucuria şi fericirea erau aşa de mari, încât
aveam senzaţia unei izbucniri a inimii, care parei nu le mai putea cuprinde"44
Cronicarul ziarului Unirea din Blaj consemna şi el marele, freneticul antuziasm,45
chiar extaz, din acele momente, lacrimile de bucurie ce se vedeau în ochii multora.
În această atmosfera -scria Vasile Netea- cea mai înaltă din câte cunoscuse
până atunci istoria noastră, s-a sfârşit intervenţia lui Goldiş. El a glăsuit, cu acel
prilej, formulând un imperativ al istoriei şi omagiind, implicit o limbă tnvingătoare. 46
Propunerea de unire a fost însoţită şi de revendicările social politice ale
maselor populare. Astfel deplina libertate naţională pentru toate naţionalităţile
conlocuitoare, ceea ce tnsemna se specifica în proiect - ca fiecare dintre acestea "se
va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său" şi de
asemenea "va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea
ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-o alcătuiesc. 47 Legat strâns de această
prevedere era şi cea cu privire la egala îndreptăţire şi deplina libertate pentru toate
confesiunile. 48
Sestipula apoi înfăptuirea unui "reg~ curat democratic pe toate terenurile
vieţii publice". Adică, legiferarea votului general direct, egal şi secret, pentru
ambele sexe, de la vârsta de 21 de ani, t~tala libertate a presei, asocierii, întrunirilor
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wlibera propagandă a tuturor gândurilor omeneştiw, ca şi asigurarea de drepturi şi
avantaje muncitorimii industriale, la nivelul celor mai avansate state din apus. De
asemenea, realizarea unei reforme agrare radicale (tn fapt gândită tn anumite
limite), prin desfiinţarea fidei - comiselor şi micşorarea marilor latifundii. 49
Rezoluţia exprima, de asemenea, dorinţa ca tn perioada postbelicii sl se
asigure o comuniune deplină a naţiunilor libere - fie ele mari sau mici -, bazată pe
asigurarea suveranităţii şi deplinei egalităţi tn drepturi şi sl se elimine rlzbciul ca
mijloc pentru reglementarea raponurilor internaţionale.$0 Se afirmau astfel,
principii menite să contribuie la aşezarea raponurilor internaţionale pe baze noi.
Se saluta, apoi, wcu iubire şi entuziasmw eliberarea tuturor popoarelor aflate
anterior sub jugul austro-ungar (ceh, slovac, iugoslav, polon, rutean)şi se aducea
un pios omagiu memoriei wacelor români care în acest război şi-au vărsat sângele
pentru înfăptuirea naţiunii romanew.st Totodată,erau adresate mulţumiri puterilor
aliate ce s-au luptat pentru salvarea civilizaţiei.
Pentru conducerea wafacerilorw naţiunii române din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească,Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional
Rom4n, îndreptăţit să reprezinte naţiunea romana oricând şi oriunde faţă de toate
naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiile în interesul său. Hotărârea a fost aprobată
cu aplauze însufleţitoare. 52
·
Cuvântarea solemnă şi proiectul de rezoluţie prezentate de Vasile Goldiş
a fost adoptate în unanimitate. Cu aceasta s-a pecetluit hotărârea romanităţii de
dincoace de Carpaţi de a se uni cu Ţara Veche; s-a împlinit aspiraţia ei naţională
de veacuri. Şi totodată se încheie acum o lungă şi fructuoasă etapă tn activitatea
politică a marelui bărbat de stat, desfăşurată cu atâta entuziasm, pricepere,
abnegaţie şi devotament în apărarea cauzei naţionale.
Cuvântarea solemnă şi festivă, precum şi hotărârile de la Albă Iulia au
vestit marea sărbătoare a poporului roman şi dreptatea istoriei .. Ele au să română
pe veci o glorie a Marii Adunări Naţionale de lal Decembrie 1918 fiindcă prin ele
s-au proclamat principiile eterne şi infailibile ale dreptăţii, ale libertăţii şi ale păcii
tn lume.
'
.
lncheind aceste rânduri am intenţionat să scoatem în evidenţă faptul că
dintre toţi vorbitorii de la Alba Iulia, numai Goldiş a rostit tn Sala Unirii cuvântarea
solemnă şi festivă de la 1 ·Decembrie 1"918. Nimeni ca el n-a ştiut mai bine să
motiveze actul Istoric ce se pecetluia atunci şi să propună unirea carea impresionat
Europa şi întreaga lume prin această izbândă a demnităţii poporului nostru. Tot
Goldiş a fost propunătorul unirii şi cel care a prezentat proiectul de rezoluţie
alcătuit din 9 puncte.
Am făcut această precizare, de multe ori trecută cu vederea de unii istorici,
pentru a le aminti de acest adevăr istoric, atât de evident, acum la împlinirea a 75
de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, pe care el a onorat-o cu exemplară şi nobilă
dlruire, lndeplinindu-şi astfel mandatul dat de istorie.
1
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dăruire, îndeplinindu-şi

astfel mandatul dat de istorie.
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A HISTORICAL DOCUMENT: THE SOLEMN AND FF.STIVE SPEECH OF
VASILE GOLDIŞ AT ALBA IULIA ON DECEMBER 1ST, 1918
(Abstract)
The author convincingly demonstrates that the great historian Vasile
(1862-1934) motivated the necessity ofseparation ofTransylvania and its
union with Romania in a masterly speech, in front of the delegates of the·Great
National Assembly on December lSt, in the historical town of Alba Iulia. It sbows
tbat Vasile Goldiş himself suggested tbe union and presented the motion draft
formed of 9 points, motion unanimously then adopted by tbose over 150.000
romanians gathered in the town of Alba Iulia. Ali tbese documents have remained
a glory of the great National Assembly on December 1St.1918 since they rendered
justice to the romanian people, and thus the long sought natiQnal endeavour was.
achieved.
It was a victoryof romanian dignitywhich impressed Europeand thewhole
civilized world.
Goldiş
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TOMA POP DIN HĂLMAGIU
Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Gheorghe Ţârcuş
Printre

delegaţii

meleagurilor

arădene şi zărăndene

la Marea Adunare

Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918 s-a aflat şi Toma Pop din·
Hălmagiu, om simplu, dar stimat de toată lumea pentru cinstea şi corectitudinea sa,

pentru sentimentele sale de devotament profund pentru neamul românesc.
Toma Pop s-a născut la 25 octombrie 1865, în Sohodol-Lazuri, localitate
aparţinătoare azi comunei Căbeşti, judeţul Bihor, ca primul fiu al lui Zaharia Pop
şi a soţiei sale Floarea. 1 Tatăl său se ocupa cu negoţul de vite, renumit pentru
aceasta în întreg ţinutul Beiuşului. între altele, el şi-a condus vitele pe jos până la
Budapesta de vreo câteva ori, odată chiar împreună cu fiul său mai mare Toma. 2
După ce a făcut trei clase la şcoala din comuna natală, tânărul Toma, la
sfatul unchiului său, avocatul Teodor Pop, pe atunci în Oradea, a învăţat meseria
de tăbăcar-pielar. După obţinerea brevetului, a colindat, după obicei~l vremii, prin
mai multe oraşe din Transilvania şi Ungaira, ajungând până la Bekescsaba, pentru
perfecţionarea în ale meseriei. Apoi, tot la îndemnul unchiului său, Teodor Pop,
între timp stabilit ca avocat la Baia de Criş în comita tul Zărand, "maistorul" Toma
vine la Hălmagiu, comună fruntaşă, cu mult mai multe resurse decât cele din
Ţinutul Beiuşului. Aici se va stabili, aproape de generosul lui unchi şi fraţii mai
mici, Nicolae, ajuns maestru frânghier şi Pavel, meseriaş, mai întâi la Hălmagiu şi
apoi la Brad.
La Hălmagiu, Toma Pop S-f căsătorit, în ziua de 31 mai 1896,~u Amalia
Budean, dintr-o veche şi preţuită familie localnică, construindu-şi casă şi aşezând
o gospodărie prosperă în aşa numitul, până azi, cătun "pe vale" sau "Cerceş". Acesta
se află pe pitoreasca, dar nu mai puţin capricioasa, Vale a Hălmagiului, ce-şi adună
apele de sub muntele Găina. O subliniere: tatăl Amaliei Budean se ocupa cu
negoţul de peşte, aliment aflat pe atunci în mare căutare în părţile Hălmagiului;dar
abandonat, din păcate, ulterior.
Soţii Pop au avut o familie numeroasl, cu patru fete şi trei băieţi, caz destul
de frecvent pe atunci în Ţinutul Hălmagiului, cunoscut pentru natalitatea sa
considerabilă. Luptând cu enorme greutăţi, soţii Pop i-au crescut tn demnitate şi
în cinste pe numeroşii lor copii, aşezându-f pe fiecare la rosturi onorabile, dar
răspândiţi cât e ţara de mare. Astfel, Ana, măritată Aslău, în Hălmagiu; Elena,
măritată Păcurar, în Timişoara; Maria, măritată Tipaş, tn Brad; Paraschiva, măritată
Butaş, în Bucureşti; Terentie, rămas meseriaş în Hălmagiu; Vasile, deasemenea, iar
Traian s-a stabilit învăţător şi apoi director de şcoală în comuna Turnu, judeţul
Arad.
Autorul acestor rânduri, pe atunci încă minor, a avut cinstea să cunoască
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tăbăcar din Hălmagiu, delegat al cercului
electoral Iosaş, jud. Arad, la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 la
Alba· Iulia

POP TOMA (1865-1957), maistru
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personal familia Pop şi mai ales pe "baciu Toma•, vecin cu Duşlneştii, bunicii sli,
dnd mergea •pe vale•, unde erau tntotdeauna tn podul c:lmlrii mere puse anume
pentru nepoţi. Atunci vedea, aşa tn treadlt pe baciu Toma, sobru, scump la vorbi,
tmpărţindu-se Intre atelierul de tăbăcit şi ţarină, fiinddl numai crmtr-o singuri
ocupaţie nu putea să-şi întreţină numeroasa sa familie. Atunci deja, bieţii meseriaşi
şi mai ales tăbăcarii şi pantofarii din Hălmagiu, ca şi de aiurea, erau striviţi de
industria prelucrătoare ce lua o dezvoltare tot mai mare.3
1n preajma anului 1918, Toma Pop, ajuns om im plină maturitate, avea 53
de ani, era o personalitate bine cunoscută în Hălmagiu şi în întreg ţinutul, stimat
şi cinstit de toţi.
Pe lângă meritele sale, îl ridica la cinstea semenilor săi şi prestigiul de care
se bucura generosul său mentor, acelaşi unchi Teodor Pop, acum la Baia de Criş,
ce-şi adusese cu grijă nepoţii aprc;,ape de casa lui. În apropierea-măreţului eveniment
ce avea să fie Unirea cea Mare, unchiul său se număra printre fruntaşii luptei
zărăndenilor pentru împlinirea măreţului ideal. în aceste condiţii desemnarea lui
Toma Pop drept candidat la demnitatea de delegat al Hălmagiului la Adunarea
Naţională de la Alba Iulia era o alegere bine făcută.
Alegerea lui Toma Pop ca delegat al cercului electoral Iosaş a avut loc în
13/26 noiembrie 1918, la Gurahonţ cu unanimitate de voturi, după cum reiese din
procesul verbal (anexa nr.1) . Au mai fost aleşi următorii: dr. Aurel Grozda, avocat
în Buteni; George Tomşa, economist din Pleşcuţa; Vasiliu Doncea, econom din
Buteni şi Iva Vrenţi, tot econom din Iosaş. În procesul verbal, semnat între alţii de
protopopul Hălmagiului, Cornel Lazăr, preşedintele adunării electorale, care a
reprezentat apoi la Marea Adunare Episcopia Aradului, Mihai Vidu, învăţător în
Hălmagiu, fratele compozitorului şi dirijorului Ion Vidu, ca notar al adunării ,
electorale, precum şi de dr. Teodor Pop, unchiul lui Toma Pop, ca să nu-i cităm
decât pe aceştia din membrii biroului electoral. În procesul verbal se făcea
precinuea că delegaţii erau •îndreptăţiţi şi îndatoraţi a lua parte cu vot decisiv în
Marea Adunare Naţională Română". Ei au fost înzestraţi cu •credenţionale" (anexa
2) , în clare se sublinia că susnumiţii aveau mandatul de •a contribui cu votul lor la
deciderea asupra sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria şi
Banatul Timişan•, mod de exprimare ce evidenţia însemnătatea deosebită acordată
de români Adunării Naţionale de la Alba Iulia.
Plecarea delegaţilor şi a altor hălmăgeni ce doreau să fie prezenţi la
măreaţa adunare, s-a făcut din gara Hălmagiul cu un tren special, în frunte cu
protopopul Cornel La:zăr, prin Brad, apoi pe jos prin Almaşu de Jos şi de Sus,
Săcărâmb şi Slatina. La Alba Iulia au ajuns, de pe valea Crişului Alb, peste 2500 de
oameni, după cum a povestit autorului în ziua de 1 octombrie 1980 Gheorghe Slev
din Vîrfurile, pe atunci în viaţă, participant şi el la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia.
Nu avem alte ştiri despre activitatea la Alba Iulia a lui Toma Pop, dar din
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informaţiile primite din partea nepoatei sale, doamna Minodora Mârşu, ştim dl el
a rostit în faţa adunării un mic discurs, probabil pe una din tribunele de pe C.âmpul
lui Horea.
Toma Pop, deşi împovărat tn timpul vieţii de mari greutăţi a trăit până la
adânci bătrâneţe. El a decedat tn Hălmagiu la 17 noiembrie 1957, tn vârstă de 93 de
ani, după cum se consemnează pe crucea de la dlpătuiul său din cimitirul de la

Şortoc.◄

Am consemnat toate acestea tn semn de profundă recunoştinţl şi respect
pentru cel care, cu modestia omului simplu, a pus o dlrămidă la construcţia
României Mari.
NOTE:
1. Date consemnate fn registrul pentru riposa\i al comunei Hălmagiu, pozi\ia 39/1957.
2. lnforma\ie primită din partea domanei Minodora M!rşu din Bucureşti, nepoata lui Toma Pop
autoarea, tmpreună cu r-licolae Josan, a valorosului studiu intitulat '"l'eodor Pop", fruntaş al vlelli
pontice şi mece1111t al rominllor din Zlnmd (1133-1900), publicat tn Apulum, nr. XXlll/1986, ·305_
331. fn legături cu această luminoasă figuri, vom consemna din studiul citat că Teodor Pop a lăsat
fntreaga sa avere liceului "Avram Iancu" din Brad (p. 320-328). Ştiind bine acest lucru, "baciul Toma"
spunea că fi el are 1111 Jus la construirea liceului din Brad, informa\ie ce o datorim lui Vasile Buta,
pasionat cercetător al istoriei Hălmagiului.
3. A se vedea tn acest sens: Traian Mager, Ţln■tul Hllmqlulul. Aspecte economice, ed. Diecezana,
Arad, 1929, p. 27. Se notează că după anul 1923 un comerciant din Arad a fntrodus în zona Hălmagiului
opincile de cauciuc, confec\ionate din cauciucuri uzate, aduse din import. Pentru a ob\ine scutire de
impozit "protec\ia" societă\ii filantropice "Cercul Gospodinelor" din Bucureşti, care a ob\inut scutirea
de taxe vamale ti a cedat apoi comerciantului acest beneficiu, tn schimbul unei subven\ii anuale. Nu mai
pu\in fosă, răspandirea opincilor de cauciuc, mai ieftine fi mai durabile decAt cele de piele de vită, a
condus la falimentul tăbăcarilor ti al pielarilor.
4. Citită de Vasile Buta.

TOMA POP AUS HĂLAMGIU - DELEGIERTER BEI DER GROSSEN
NATIONALVERSAMMLUNG VON ALBA IULIA.
(Zusammenfassung)
Die Arbeit stellt die Biographie des Delegierten vor. Toma Pop, ein
einfacher Handwerker, warein KAmpferfurdie nationalen Rechte derRumanen
aus seiner Heimatgegend, deshalb wurde er von seinen Mitburgem als
BevollmAchtigter gewAhlt um bei der Grossen Nationalversammlung
teilzunehmen. Hier hielt er auch eine. kurze Ansprache.
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ANEXAI.
Proces verbal
luat la adunarea electorală a cercului electoral al din comitatul Arad, ţinută la
Gurahonţ, la 13/26 noiembrie 1918
Prezident: Cornel Laz.ar
Notari: Mihail Vidu
Cornel Nada
Prezidentul dă.citire ordinului venit de la Consiliul Central Naţional
Român, prin care se ordonă alegerea urgentă a celor cinci delegaţi în Marea
Adunare Naţională R.omână, care va fi convocată în scurt timp. Constată că
publicarea alegerii de azi s-a rostit de cu vreme în toate comunele din cerc. Salută
pe alegătorii prezenţi şi ii provoacă să numească doi bărbaţi de încredere.
Se numesc ca atari prin adunare domnii dr. Teodor Pop şi Sabin Dan cei
ce vor subscrie.
Prezidentul deschide votarea, care decurgând în ordine, pe baza scrutinului
făcut de biroul adunării se constată că unanimitatea voturilor au îndeplinit domnii:
dr.Aurel Grozda din Buteni
Toma Pop din Hălamgiu
George Tomşa din Pleşcuţa,
Vasiliu Oancea din Buteni
Iva Vrenţi din Iosaşi.
Ca urmare prezidiul declară pe domnii (se repetă numele celor de mai sus,
n.n. aleşi din partea Românilor din acest cerc cu vot universal ca delegaţi ai cercului
electoral îndreptăţiţi şi îndatoraţi a lua parte cu vot decisiv în Marea Adunare
Naţională Română, care seva convoca din partea Consiliului Naţional Român încă
în decursul acestui an şi la Adunările care le convoca eventual în decursul anului
următor.

Prezidiul dispune ca în urma acestei enunţări, prezidialii aleşi deputaţi să
fie prevăzuţi cu credenţionale, iar o parte a acestui proces verbal să se trimită
imediat Consiliului Central Naţional Român.
Spre ştire:
Despre ce luându-se acest procesa verbal în două parii, dintre care unul se
va păstra la Consiliul Naţional Român din fruntea comitalului, actul de alegere se
tnchie la orele 11.
D.c.m.s.
S.S. Comei Lazăr
prezidentul adunării electorale
S.S. Mihail; Vidu
S.S. Corneliu Nada
notarii adunării electorale
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S.S. Sabin Dan
S.S. Teodor Pop
S.S. Petru Costin
S.S. Georgiu Costina
S.S. Savu Derca
S.S. Ştefan Stan
S.S. Constantin Lucaciu
S.S. Petrac Marica
S.S. Ioan Ianciu
bărbaţi de încredere din comunele cercului.

/
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AM FOST IA ALBA.IULIA ÎN 1 DECEMBRIE 1918
Ml numesc Slev S. Gheorghe, zis a Lenchii, din Vârfurile, nr. 80, nlscut tn
8 iunie 1900, agricultor, cu patru clase primare.
·
tn toamna anului 1918 aveam 18 ani.
Se ştirise atunci tn tot jurul dl la 1 decembrie 1918 se face la Alba Iulia
Mare Ad unare ca sl se uneasdlArdealul cu România şi mai mulţi tineri din comuna
Vârfurile, Intre 18 şi 24 de ani, ne-am înţeles sl mergem şi noi la adunare. Plrinţii
au fost de acord cu planul nostru şi ne-au dat bani şi merinde.
tn ziua an umili ne-am adunat tn gara Vârfurile, pe atunci Ciuci, iar în tren
eram mulţi tineri şi mai bltrâni din comunele din jos - Sebiş, Gurahonţ, Tâmova,
Şiria şi altele. În tren au urcat mulţi şi din sus - Hllmagiu, Hllmlge:l, Vaţa, Baia de
Criş etc. - aşa dl la Brad eram peste 250 de oameni. între organiz..: . Jri ştiu pe unul
zis Plslrill din Târnova, tnvlţltor.
De la Brad au plecat pe jos tn numlr foane mare, aşa că la Alba Iulia am
ajuns cam peste2.500deoameni,dadlnu mai mulţi.Am trecut prinAlmaşul de Jos,
Almaşul de Sus, Sldlrâmb, Slatina.
Din jurul comunei au fost:
Din VArfurile: Slev S. Gheorghe, 18 ani; Crainic Traian, 20 ani, decedat;
Nicoarl Gheorghe, 20 ani, decedat; Petrişor Teodor, 20 ani, decedat; Nicoarl .
Gheorghe, zis Oribilu, 20 ani, trăieşte.
Din Vidra: Nicoară Gheorghe, 24 ani, decedat şi unul Ambrozie, 28 ani,
decedat.
Din Pleşcup: unul cu numele Slev, de 24 ani, nu ştiu dacă mai trăieşte.
Din Gura Viii: Neamţu, mi se pare Pavel, de 23 ani, pe care ii întrebam că
e neamţ sau român.
Din Hălmagiu şi Hălmăgel au urcat în tren mai mulţi, dintre care ştiu pe
protopopul Lazăr, înviţi torul Cătanl şi noi ne-am întrebat de ce-i zice Cătană când
ele civil, cantorul bisericii din Hălmagiu, nu-i mai ştiu numele, iar din Hălmăgel
unul Calp, ce are el un fecior la Orşova şi altul la Oradea.
Din Leasa: Ioan Suciu, 26 ani, decedat în 1959, împuşcat de unguri lângă
podul de la tunel dintre Leasa şi Hălmagiu.
La Alba Iulia am asistat la Adunare, unde erau zeci de mii de oameni, iar
după adunare am primit foi de drum completate pe direcţii, gratuite, şi câte un cec
de pâine albă, proaspătă. Poporul era entuziasmat şi manifesta cu steaguri tricolore
româneşti şi striga wvrem unirea cu Româniaw şi altele. între vorbitori erau Iuliu
Maniu, Sever Bocu, Vasile Goldiş, Popovici şi alţii de care nu-mi amintesc. Se
vorbea mult intre panicipanţi de Iuliu Maniu.
Am venit cu trenul prin Arad.
Toată călătoria a ţinut 4 zile.
în anul următor, 1919, ungurii au rechiziţionat caii şi căruţa tatălui meu şi
J
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timp de 6 slptlmtni ac-au ţinut tn slujba lor sl duc alimente de la cariera din
VArfurile, pe front Intre Tisa şi Leasa, la locul zis So.bodoL Atunci am fost tmpuşcat
din greşeall de armata rom4DI ce ehoera satele.
Mai tnainte am ajutat garda din Cuci, sub comanda locotenentului
Miclean din Hllmagiu, dnd a fost dinamitat podul de fler dintre V4rfurile şi
Tllagiu. Au mal luat parte la distrugerea podului fostul notar Mihuţa din Ciuci,
Crainic Eugen, Crainic Valer,decedat, Crainic Pavel pe care apoi ungurii l-au prins
şi l-au ars tn locomotiva. Eu am lucrat cu barosul şi am rupt •şoroafele• de la linia
de cale ferata şi cuiele din traverse, iar şinele le-am aruncat tn Criş ca sl oprim
tnaintarea ungurilor. Podul a dlzut cu panea dinspre rlslrit tn api şi a fost aşa vreo
patru zile.
Vârfurile, 1 octombrie 1980
Gheorghe Slev
Scris dupl declaraţie de domnul Gh~gbe ŢArcuş din Arad
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STEAGUL DELEGAŢIEI STUDENŢILOR DE LA INSTITUTUL
TEOLOGIC DIN ARAD PURTAT LA MAREA ADUNARE
NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA•
Natalia Dase.al
Augustin Mureşan
Instituţii şcolare cu o îndelungata evoluţie, Şcoala Normală (Preparandia)
Institutul Teologic din Arad au fost de-a lungul vremii în atenţia cercetatorilor
care au scris până în prezent apreciate studii1 şi articole 2• în aceste lucrări s-a pus
în lumină locul şi rolul acestor instituţii de învăţământ în stimularea luptei de
emancipare naţională a românilor afla\i sub stăpânire străină. De bună seamă în
lucrările la care ne referim s-a relevat totodată entuziasmul cu care reprezentanţii
acestor două instituţii unificate într-un institut pedagogic - teologic începând cu
anul scolar 1876 - 1877 au participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918. Aplecându-ne din nou asupra mărturiilor documentare
constatăm faptul că cele două importante instituţii şcolare arădene au fost
reprezenta te la Marea Ad unare Naţională de la Alba Iulia de figuri prestigioase ale
corpului didactic în calitate de delegaţi de drept cum au fost: dr. Teodor Botiş,
profesor-director, delegatul Institutului Teologic, profesorul Sabin Evuţianu din
partea Şcolii Normale şi studenţii Emil Petrovici şi Ştefan Miu, c.a delegaţi ai
tinerimii universitare de la Institutul Teologic. 3 Delegaţii oficiali au fost însoţiţi
totodată de studenţi, unii dintre aceştia în calitate de membri ai celor două societaţi
de lectură a studenţilor de la Institutui Pedagogic-Teologic. Studenţii Institutului
Teologic din Arad "au întreţinut în oraş o atmosferă înălţătoare datorita corului
dirijat de Emil Petrovici. Ei şi-au confecţionat un steag tricolor şi constituiţi în grup
organizat condus de profesorul Damaschin Ioanoviciu au mers la Alba lulia. 4
în rândurile de mai jos ne propunem să prezentăm acest steag tricolor
românesc al studenţilor de la Institutul Teologic din Arad, utilizat în timpul Marii
Uniri a românilor, izvor vexilologic însumat mărturiilor istorico-documentare
care ilustrează larga adeziune a maselor populare faţă de unire.
Steagul se află expus în sala "Marii Uniri" a expoziţiei de istorie a
Complexului Muzeal Judeţean Arad. 5 Pânza steagului, confecţionata din bumbac
(Fig. 1), având formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 2,78 m x 0,56 m este
compusă din trei fâşii: roşu, galben şi albastru, cusute între ele. Flamura are culorile
aşezate orizontal, albastrul fiind plasat în partea superioară, galbenul la mijloc şi
roşul în partea inferioară.' Pe o faţă a flamurei steagului s-a aplicat cu litere
majuscule din carton, dispuse pe trei rânduri următorul text: pe albastru
"TRĂIASCĂ", pe galben "ROMANIA", pe roşu "MARE". Reţine atenţia că pe
fâşia de culoare galbt:nă a fiam urei, în dreapta şi în stânga cuvântului "RO MÂNIA•
se mai pot observa urmele datei: 1918, XI, 18. Opiniem că această data corespunde
cu ziua (în stil vechi) în care, potrivit sistemului calendaristic utilizat atunci de către
şi

307
https://biblioteca-digitala.ro

~

i

,;.

Fig. 1 Steagul delegatiei studentilor de la Institutul Teologic din
Arad purtat la Alba Iulia în Decembrie 1918
https://biblioteca-digitala.ro

statul roman, a avut loc Marea Adunare Naţionala de la Alba Iulia. Pâma steagului
este parţial decolorata de vicisitudinile vremii, fâşia roşie fiind cea mai afectata.
Consideram acest steag important deoarece pe de o parte reliefeaza adevarul
potrivit dlruia tricolorul românesc s-a însumat în rândul mijloacelor de lupta
pentru înfaptuirea aspiraţiilor seculare de unitate şi libertate naţională, iar pe de
alta parte se constituie într-o piesă muzeisticii originală de netagăduita valoare
istorico-documentara. Prezentând acest steag tricolor românesc evodlm momente
şi episoade importante legate de participarea reprezentanţilor instituţiilor sus
menţionate şi a altor participanţi la realizarea Marii Uniri din 1918.
Pentru a depana firul faptelor apelăm în continuare la consemnările unor
martori oculari. Astfel, Roman R. Ciorogariu scriind despre traseul bihorenilor,
parcurs din Oradea spre Alba Iulia, arăta: "am plecat în 28 noiembrie în vagon
special peste Arad împodobiţi cu tricolor românesc şi între dntece naţionale( ... ).
Am ramas peste noapte în Arad, ceilalţi şi-au continuat calea spre Alba Iulia". 8 Din
oraşul Arad "am plecat a doua zi dimineaţa cu mare alai, cu modest uspătoiu între
atâtea celebrităţi răsarite sub soarele libertaţii. Trenul era împodobit de tricolor şi
tixit de imensa lume s-a adunat."'
în ac.ele împrejurări de entuziasm şi bucurie pentru participanţi, Roman
R. Ciorogariu, întâlnindu-i pe studenţii de la Institutul Teologic a spus: "Octavius
sa dudl drapelul, dlci el este mândria noastra•. 10 Astfel ni se dezvăluie modul în care
a fost ales cel care trebuia să serveasdl ca portdrapel, Olimpiu Octavian A Cosma
din comuna Crlciuneşti-Hunedoara, pe atunci student în ultimul an de studii 11 la
Institutul Teologic din Arad. u Emoţionante amintiri a scris Aurel Cosma Jr. în
legături cu plecarea delegaţilor din Arad spre Alba Iulia cu steagul tricolor: "Îmi
aduc aminte dl am plecat la Alba Iulia cu un tren special din gara Aradului
împreună cu numeroşi delegaţi ca să participăm la Marea Adunare Naţională. Cu
noi se găsea şi profesorul Sabin Evuţianu reprezentantul Institutului Pedagogic din
Arad, precum şi o mulţime de tineri, printre care Emil Petrovici, ajuns mai târziu,
după cel de-al doilea război mondial, rectorul Universitaţii din Cluj şi academician.
El era delegatul oficial al unei societaţi de lectura români. În tren era o atmosferă
de entuziasta voioşie, dominata tot timpul de ovaţi uni şi U(llle, îndeosebi de dntece
naţionale. S-a improvil.at un cor dirijat de Emil Petrovici, care impunea cu vocea
de tenor, melodioasă şi impresionanta, tn special dl avea tn repertoriul său imnuri
ostăşeşti cele mai înflădlrate marşuri tradiţionale. Am parcurs distanţa de la Arad
pânl la Alba Iulia într-o freneticii şi triumfala însufleţire, fluturând prin fereastra
deschisă a compartimentului un steag tricolor, cu toate dl de afara ne izbea
curentul unui aer rece. Doream să fim vazu\i tn staţiile pe unde treceam de dltre
mulţimile ce se adunasera ca la sărbătoare, venite special să ne întâmpine şi să ne
salute în chip tradiţional şi festiv". 13 •
Cu privire la sosirea grupului de aradeni la Alba Iulia, revista arlldeanl
"Biserica şi şcoala"relateaza despre primirea lui tn garl, menţionând steagul

ce
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delegaţiei Institutului Teologic din Arad, prezentînd chiar şi modul de alcătuire a
steagului, astfel: "C.ând intră trenul tn gară compania loc. Grita face onor la
dreapta. Glasul biruitor al goarnei se amesteci 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 m;area adunare. 14 Fără
îndoială că acolo la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, cu prilejul
înfăptuirii marelui act istoric, al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a fost înălţat
şi fluturat în bătaia vântului şi steagul delegaţiei studenţilor Institutul Teologic din
Arad, alături de celelalte steaguri spre entuziasmul panicipanţilor. După unele
informaţii, studenţii arădeni au utilil.at la Alba Iulia şi un alt steag având culorile
plasate pe vertical. Astfel, Mihai Veliciu Junior care a fost pondrapelul acestuia
menţionează că datorită lui Emil Petrovici, studenţii au avut un steag şi încă din
mătase. Este interesant faptul că acest participant la marele eveniment subliniază
ceea ce era important în legătură cu dispunerea culorilor flamurei, precizând că
acestea corespundeau cu ale drapelului României, "adică albastru, galben şi roşu
par;ilele cu băţul pe când toate steagurile atunci erau roşu, galben şi albastru
perpendicular pe băţ" 1 s. Acel steag, purtat de Mihai Veliciu junior, după unele
opinii ar fi fost steagul reprezentanţilor Societăţii de Lectură a Studenţilor de la
Institutul Teologic din Arad la Marea Adunare Naţională, despre care însă astăzi
nu se mai ştie nimic, probabil că nu s-a mai păstrat. După Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, delegaţii teologiei arădene s-au reîntors împreună cu
delegaţia Ineului16, iar steagul studenţilor de la Institutul Teologic a fost adus tn
oraşul Arad de către tânărul Olimpiu Oct. A Cosma care s:a reîntors în oraş pentru
continuarea studiilor, 17 participând la marile prefaceri 18 ce au dus la instaurarea
administraţiei româneşti. 19 În anul următor probabil tot cu acest steag tricolor
tineretul universitar a întâmpinat la 17 mai 1919 armata română la intrarea ei tn
oraşul Arad. Sunt concludente în acest se_ns relatările ziarului "Românul" care
descriind felul cum arădenii au ieşit la drumul spre Curtici să-i întîmpine pe ostaşii
români preciza că: "în fruntea convoiului mergeau inimoşii studenţi în teologie şi
pedagogie cu două steaguri măreţe. •2i>
Steagul studenţilor de la Institutul Teologic din Arad a fost apoi păstrat de
către Olimpiu Oct. A Cosma, ca pe o amintire de mare pre\, iar după moanea
acestuia de către soţia sa, Elenuţa Cosma, stabilită tn oraşul Haţeg, judeţul
Hunedoara. În anul 1978, prin intermediul preotului Ştefan Crişan din oraşul
Lipova, judeţul Arad, steagul a intrat pentru ocrotire în colecţia de steaguri a
Complexului Muzeal Judeţean Arad. 21
El a fost expus publicului vizitator începând cu anul 1979, ca o piesă de real
interes istoric, având o forţă de sugestie incontestabilă. La aniversarea de 65 de ani
de la făurirea statului naţional unitar român, steagul prezentat mai sus a fost
reprodus color, alături de alte steaguri tricolore româneşti din colecţia de steaguri
a instituţiei muzeale arădene în revista "Romania Today". 22
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1n cursul anului 1984, steagul a fost restaurat. 23 Prin valoarea lui istoricodocumentari, acest steag tricolor românesc face pane din patrimoniul culturalnaţional 'şi ne aminteşte cu emoţie de făuritorii Marii Uniri a românilor de la 1
Decembrie 1918.
NOTE

• Comunicare prezenta11 la 11U11pmionul "70 de ani de la Marca Unire din 1918", Arad, 28
noiembrie 1988
1. T. Botit, AVnlm Sldean, Cel dlnlAI ani din lnc11tul tl viata PNparandlel peco-or1odo:u
rom&ae din Anii, Arad, 1912; Teodor Boti.f, ..torla Şcoalel normale (Prepanndlel) ,1a lmtltululul
a-lopc orWIUl-rom&a din Anii, Arad, 1922; Iosif Moldovan, Din viata plllor romioeşll, 120 de ani
de la ln&emelena Preparandiei din Anii, Arad, -1932; V. Popeangl, E. Glvinescu, V. Thcovnicu,
Prepanadladln Arad, Edit. didactici ti pedagogici, Bucurqti, 1964; V. Popeangl, Şcoala rnrn4neud
din plr1lle Andalal 1n perioada 1167 -1911, 1976; idem, Un aecol de acllvlla&e ifCOlarl rnrn4neeo;cl
1n plr1lle Aradului (1721 - 1121), Arad, 1974; idem, Şcoala rnm4neeed -un plr\lle Aradului la
rnUlocal aecolulul al XIX,lea (1121-1167), Arad, 1979, p.7 • 276.
2 Doru Bogdan, Prepanadla arideanl focar de culturi viai' nalfonall, tn Buletin de
lnlormare documentare, li, Societatea dettiin\e filologice din R.S.R. - Filiala Arad, 1987, p. 149 - 160;
Maria Bucur, 175 de ani de lnvlllminl pedaaosk rom4nelc la Arad, tn "Familia", anul 23 (123), nr. 11,
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DIE VON DER STUDENTENDELEGATION DES THEOWGISCHEN
INSTITUTES ARAD BEI DER GROSSEN
NATIONALVERSAMMLUNG VON ALBA IULIA GETRAGENE FAHNE
(Zusammenfassung)
Die Verfasser des Beitrages stellen die Fahne der Studenten des
Theologischen Institutes aus Arad vor, welche diese bei der Grossen
Nationalversammlung von Alba Iulia am 1 Dezember 1918 getragen haben. Es
handelt sich um cine rumănische Trikolore welche die Form eines Rechteckes hat
und aus drei Streifen, rot, gelb und blau, zusammengenăht wurde. Es ist
hervorzuheben, dass bei dieser Fahne die Streifen waagerecht angeordnet sind:
Blau oben, Gelb in der Mitte und Rot un ten. Dieselbe Fahnewurde am 18.Xl.1918
verwendet.
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LEXICUL POLfflC DIN TRANSILVANIA LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Corneliu Pădurean
Pornind de la constatarea dl •dintre diferitele aspecte ale limbii,
vocabularului este sectorul în care legătura dintre istoria societăţii şi istoria limbii
se manifestă mai vădit şi mai direct, dl ,;lin această constatare se desprinde
principiul metodologic de care trebuie să ţină seama cercetătorul, anume raportarea schimburilor intervenite în vocabular la istoria societăţii respective• 1,
am încercat să surprindem în ce măsură schimbările petrecute în viaţa politică a
romanilor din Transilvania de lasfarşitulsecolului al XIX-iea şi începutul secolului
al XX-iea sunt detectabile la nivelul lexicului politic. Mai precis, este vorba de
perioada cuprinsă între anii 1881 şi 1914, adică de la unificarea partidelor naţionale
din Banat şi Transilvania pana la primul război mondial. Ne-am oprit la această
perioadă întrucat prin caracteristicile sale, prin problematica sa ea se desfăşoară
aproximativ pe aceleaşi coordonate. odată cu începerea primului război mondial
şi până la momentul făuririi Romanici Mari în 1918, viaţa politică a românilor din
Transilvania se desfăşoară în alte condiţii, schimbate faţă de perioada pe care am
luat-o în studiu.
în analiza pe care am întreprins-o asupra vocabularului politic, ne-am
orientat atenţia spre trei sfere de activitate care interfereaz11 unele cu altele, studiul
lor simultan şi comparat putând să ofere o imagine mai apropiată de realitatea
istorică în ceea ce priveşte lexicul politic.
În primul rand am awt în vedere vocabularul politic al documentelor
oficiale, elaborate de conducerea Partidului Naţional Roman adidl de către
oficialitatea politică românească.
·
În al doilea rand am urmărit vocabularul politic utilizat de elita politică
romanească, iar al treilea domeniu al cercetării l-a reprezentat lexicul politic al
presei politice romaneşti din Transilvania.
Alegerea noastră s-a fixat asupra noţiunilor ce se mişcă în interiorul
aceleaşi sfere semantice.
A Vocabularul politic al documentelor elaborate de P.N.R.2

Pentru studierea lexicului politic al acestor documente care aveau un
caracter oficial, fiind destinate puterii politice oficiale şi publicitaţii, am studiat
programele P.N.R. elaborate cu prilejul Conferinţei Naţionale din anii 1881, 1905
şi 1910, rezoluţiile adoptate cu aceste ocazii, Memorialul din 1883 şi Memorandul
din 1892, apelurile, chemările şi alte documente elaborate de partidul naţional.
Analiza întreprinsă asupra vocabularului politic al acestor documente a
permis stabilirea unor familii de cuvinte care au, după cum am spus, aceeaşi valoare
semnatică.
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1. O răspândire importanta o are familia de cuvinte identificata de noi ca
provenind din cuvântul natie,
Să dăm tn continuare componenţa ei: napune, natJonal, natJonaUtate,
natlonalisL

Exemple: naJlune: "naţiune strivita"; "naţiune nedreptăţită"; "naţiune egal
"mama naţiune";
naJional: "manifestare a vieţii naţionale", "drepturile naţionale",
"libertate naţionale";

îndreptăţita";

naJionalltate: "naţionalitatea română"; "şi-au păstrat

naţionalitatea";

"ideea de naţionalitate";
naJionalităti: "protejarea unei na\ionalităţi"; "naţionalităţile
maghiare"; "tuturor naţionalităţilor";
nationallst: "candidat naţionalist".
2. Aceeaşi arie de răspândire ca şi în cazul prezentat mai sus, o are familia
de cuvinte formată în jurul termenului de romAn. Derivatele pe care le cunoaşte
sunt: români, romAneşte, românesc, romAnism.
Exemple: român: "român cu durere pentru neamul lui"; "suflet de român"; "si-i
scoată pe români din viaţă publică"; "român adevărat";
.
română: "limba română"; "libenăţii române"; "deputaţiunea româna•;·
"naţionalitatea română";

româneşte: "vorbim româneşte"; "hâniederegătoreasdl făcuta româneşte";
"şcoli româneşti";

românesc: "cinstit neamului românesc"; "suflarea românească"; "poporul
românesc";
românism: "podoaba românismului".
,,
3. O altă familie de cuvinte pe care o reţinem este constituita din noţiunile
liber, Îibertate, liberalism.
Exemple: l~ber: "libera dezvolatere a poporului"; "libera dezvoltare

naţională";

"libera dezvoltare culturală"; "libera dezvolatere culturală";
libertate: "deplina libertate a presei"; "libertatea electorală"; sfânta
libertate"; "libertate personală";
liberalism: "liberalism falsificat~; "liberalism nefalsificat"; "pretins liberalism";
4. O arie de răspândire mai restrânsă o cunoaşte familia cuvintelor politic,
politică, politiceşte.

Exemple: politic: "motiv politic"; sistemul politic"; "partid politic";
politică: "politica pasivităţii"; "politica de guvernământ"; "politica de
distrugere"; "politica internă primejdioasă";
politiceşte: "a educa poporul politiceşte".
5. Următoarea familie de cuvinte prezenta în documentele elaborate de
conducerea politică a românilor din Transilvania este aceea derivata din noţiunea
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de pvem, cu formele derivate de guvernare şi guvernlm4nL
Exemple: pvern: •guvern nesocoteşte dreptul•; ■infierarea guvernului"; •cer
guvernului socoteaJI•;
auvernan: •guvernarea constituţiona11•; •sistemul de guvernare•;
guvernimht: •politici de guvernlmânt•; •rapt de guyernlmânt•.
6. Familia cuvintelor constituite din termenii de patrie, patriotism, compatriot.

Exemple: patria: •patria comuni•; •iubire de patrie•;
patriotic: •abnegaţie patriotici"; •prudenţi patriotici"; "patriotici
tndatonre•; •durere patriotici•;
compatrioţi: •compatrioţii noştri•;

7. Urmltoarea familie de cuvinte pe care o prezentlm are urmltoarele
forme: constituţie, constituţional, constltullonallsm.
Exemple: constituţie: •constituţiunea ţ1ru•;
constlm11oo&1: "spirit constituţional•; ■Jntocmiri constit_!lţionale"; "principiu
constituţional"; •dezvoltare constituţionali"; •revendici tn mod constituţional";
constltutlonallsm: "constituţionalism falsificat"; "constituţionalism
nefalsificat•; •adevlratul constituţionalism•.
8. Familia cuvintelor constituitl din cetifenl, cetiteneştl, concetifenl.
Exemple: cetlteni: "cetlţeni liberi•; •cet1ţeniei monarhiei";
cetiteneştl: •drepturi cetlţeneşti"; "morali cetlţeneasc1•;
concetlfenl: "concetlţeni nemulţun:uţi•.

9. Au fost identificate familii de cuvinte cu o arie mai restrânsl cum ar fi:
alegeri, alegitorl; drept, dreptate; deputat, deputil!e; egal, egalitate; lege, legal;
maghiar, maghiaru.are; parlament, parlamentar; vot, votare.
Exemple: alegeri: •51 ne alegem deputaţi"; "parte activi la alegeri"; "alegerile

falsificate";

"abstinenţi

de la alegeri";

alegitorl: •alegltori dietali•; •numlr egal al alegltorilor"; "alegltorii

români"; •despoierea alegltorilor";
drept: "drept câştigat•; "drept firesc"; "drept de asociere"; "drept de a se
organii.a•; •dreptul istoric";
dreptate: "drept şi dreptate"; "oarecare dreptate"; "niclieri dreptate"; "în
numele dreptlţii•;
d_eputat: "deputat dietali•; "sl ne alegem deputaţi"; "deputaţi naţionali";
"deputaţii români•;
deputille: "deputaţiunea români";
egal: "egala tndreptlţire";
egalitate: •egalitate în drepturi•; "principiul egalitlţii"; "deplinei egalităţi";
· •egalitlţi de drept";
lege: "lege electorali deosebitl"; "s-a dispus prin lege"; "respectarea legii";
"garantat de lege";
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legal: •cale legali"; in fonnl legali•; •putere legali"; •norme legale•;
maghiar: "oligarhie maghiari"; •minorităţi maghiare•;
maghiarizare: •curmarea tendinţelor de maghiariz.are"; •conducerea
maghiaril.atoare•; "forţlrile de maghiaru.are•; •scopuri de maghiaru.are•;
parlament: •aprobarea parlametului"; •reprezentat tn parlamentul ţlrii•;
•parlamentul ţlrii";
parlamentar: "intrarea tn activitatea parlamentari•;
vot: "votul alegltorilor români•; "votul universal"; •s1-i cumpere votur;
votare: "votare secretă•
B. Vocabularul politic la nivelul elitei polltlce.3
Pentru analiz.a lexicului utiliz.at de elita politici am folosit urrnltoarele
surse: discursurile rostite cu diferite ocazii de cltre fruntaşii politici romani,
cuvântările deputaţilor români tn parlamentul de la Budapesta; scrierile politice
(studii, articole) ale gânditorilor politici, corespondenţa purtată între diferitele
personalităţi. Studiul acestor materiale a permis stabilirea următoarelor familii de
cuvinte-cheie.
· 1. Cea mai rlspândită familie de cuvinte este şi în acest caz derivată din
cuvântul naţie. El apare în următoarele forme: naţie, naţional, naţiohalltate,
naţiune, demaţionallzare.

Exemple: naţie: "dreptul naţiei•;
naţionali •trecut naţionar; "act naţionar; "acutele conflicte naţionale•;
•opresiunea naţionala•;
naţionalităţi: •naţionalităţi asuprite"; "naţionalităţi trântite"; "fărl deosebire
de naţionalitate•;
naţiune: "naţiunea români"; "naţiunea noastră";. 91n numele naţiunii•;
•naţiunea asuprită";

deznaţionallmre: "deznaponaliz.are forţată"; "demaţionalmlrea popoarelor
nemaghiare";
2. Familia cuvintelor derivate din rom4n este de asemenea destul de bine
reprezentată. Ea apare în următoarele forme: roman, romanesc, romanime,
romAnlsm.
Exemple: roman: •românul nu piere"; •români seduşi•; •români ardeleni"; •românul
trebuie sA învingi".
romanesc: "portul românesc"; "neamul românesc"; "dulcele cântec
românesc•;
romanime: •românimea din Transilvania";
romanism: •românismul nostru"; "podoaba românismului";
3. O familie de cuvinte mai restrânsl o constituie aceea derivată din
termenul guvern având derivatele guvernimAnt şi guvernanţi.
Exemple: guvern: "guvern liberar; "guvern strlin"; "guvern semiconstituţional~;
guvemimant: •actualul sistem de guvernământ"; "politica de guvernământ";
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guvemantJ: "guvernanţi barbari"; "guvernanţii noştri";
4. Familia cuvintelor provenite din noţiunea de liber prezintl şi formele
.
de libertate şi liberal.
Exemple: liber: "liberă dezvolatare"; "libera propagandă a gândului"; "liberă voie";
libertate: "libertate personală"; "li"bertate naţionali"; "libertatea cuv4ntului•;
"libertatea preser.
Uberal: "pretinsul liberalism"; "guvern liberai-.
5. Familii de cuvinte provenite din termenul de constituţie cunoaşte
formele de constitutJonal şi constituponalism.
. Exemple: constituţie: "straturile contituţiei"
constituţional: "practică constituţională"; "cale constituţională"; "spirit
constituţional";

constituţionalism: "constituţionalismul în teorie";
6. Termenul de politic are ca forme derivate cuvintele politici, politician.
Exemple: politic: "partid politic"; "trecut politic"; "program politic";
politici: "politică creatoare"; "individualitate politică"; "politici patriotică"; "politici utopistă";
politician: "politician de vocaţ(une"; "politician conducltor"; "politicianul
fanatic"; "politician imporiviz.at".
7. Alte familii de cuvinte cu arie mai restrânsă identificate sunt: alegeri,
alegători, deputat, deputaţiune; egal, egalitate; lege, legal; lupt.A, luptitori; maghiar,

maghiarizare; patrie, patriotism; terorism; tiran, tirania.
Exemple: alegeri: "alegeri oligarhice"; "alegeri dietale"; "neparticiparea la alegeri";

"alegeri libere";
alegători: "alegători

români"; "dreptul de alegător";

deputat: "deputat de neamul lor";

"deputaţi naţionali

români•; "clubul

deputaţilor•;

deputaţiunea: "deputaţiunea

românilor•;
egal: "egala îndreptlţire"; "votul egar;
egalitate: "egalitate socială"; "egalitate deplină"; "egalitate tn drepturi";
"egalitate de drept";
lege: "lege pe hânie"; "lege electorala•; "lege eterna"; "legi violente";
legal: "termen legar; "arme legale"; •reprezentanţi legaU-;
lupta: "lupta noastră"; "lupta naţională"; "lupta de justa apărare"; ·
luptători: •1uptătorii români";
maghiar: •1acomia maghiară"; "hegemonia maghiară"; "corifeii maghiari•;
maghiarizare: "maghiarizarea naţionalităţilor"; "maghiarizarea furioasă";
"sforţările de maghiarizare";
patria: "duşmanii patriei"; "patria comună"; "patria străbună;
patriotism: "patriotismul adevărat"; "patriotism naţional"; "patriotismul
şovinistic";
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teroare: "teroare ungureasdl";
terorism: "terorism sllbatic"; ·
tiran: "tirani nebuni"; "tiranii neamului românesc"; "tiranii noştri";
tirania: "tirania ciocoiascl"; "tirania fioroasl"; "tirania trufaşe".
C. Vocabularul politic al presei politice.4
În vederea anal.izini lexicului politic al presei politice romAneşti din
Transilvania am studiat numerele pe anii 1892-1894 ale ziarului "Tribuna• din
Sibiu, numerele pe anii 1897-1900aleziarului "Tribuna" din Arad; numerele peanil
1911-1914aleziarului "Românul" din Arad, precum şi numerele pe anii 1900-1914
ale ziarului "Dreptatea" din Timişoara. Studiul acestor publicaţii a permis stabilirea·
familiilor de cuvinte cu aceeaşi valoare semnaticl.
·
1. O primă familie de cuvinte pe care o luăm tn discuţie este aceea derivată
din cuvântul n~ţle. Formele derivate sunt: naţional, nattonalltiţl, naţionalist,

nattonalltate, naţiune, deznaţionalizare.
Exemple: naţiune: "naţiune energici"; "o singură naţiune"; "naţiune rezistentă";
naţional: "înviere naţională"; "mândrie naţională"; "sentiment naţional";
"interes naţionale";
·
naţionalltiţl: "principiul naţionalităţilor"; "alianţa naţionalităţilor";"respectarea naţionalităţilor"; "congresul naţionalităţilor";
naţionalitate: "naţionalitatea noastră"; "contra naţionalităţii";
naţionalist: "deputat naţionalist"; "român naţionalist";
2. O altă familie de cuvinte răspândită în cadrul vocabularului politic al
elitei este aceea care derivă din noţiunea de lege. In cadrul acestei noţiuni avem şi
un sens care desemneaz.ă raporturile între laturile unui fenomen sau proces.
Formele derivate întâlnite sunt: lege, legal legitim, Ilegal, nelegal.
Exemple: lege: "lege naturală"; "legea presei"; "legea naţionalităţilor"; "legea electorală"; "legi asupritoare"; "legile evoluţiunii istorice";
legal: "mijloace legale"; "bază legală";
legitim: "aspiraţii legitime";
Ilegale: "numeroase ilegalităţii";
nelegal: "mijloace nelegale";
3. Familii de cuvinte provenite-din noţiunea de Uber este de.asemenea
destul de des întâlnită.
Formele derivate sunt următoarele: liber, libertate, Uberal. Sensurile sunt
cele de bază, adică liber = liber.
Exemple: libertate: "libertate naţională"; "libertatea presei"; "libertăţi publice";
"adevărata libertate"; "secolul libertăţii";
liber: "libera dezvoltare";
liberalism: "panid liberal".
4. Familia cuvintelor derivată din noţiunea de roman, este de asemenea
bine reprezentată.
·
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Au fost tnt4lnite următoarele forme: român, românesc, românime,
românism, România.
Exemple: romAne: "român adevărat"; "român cu inimă"; "chestiunea română";
"deputaţi români"; "români de omenie"; "români de bine";
romAnesc: "nobilitate românească"; "lume românească"; "voturi româneşti";
"pământ românesc"; "trai românesc"; "suflet românesc";
românime: "floarea românimii";
românism: "politica românismului"; "deco.românism";
România: "fraţii noştri din România".
5. Familia de cuvinte formată din termenii politic, politică, politician.
Exemple: politic: "dezastru politic"; "factor politic"; "adversar politic"; "teren politic"; "personaj politic";
· politică: "politică agresivă"; "politica naţională"; "lupta politică"; "politica
pasivităţii"; "politica absurdă"; "unitate politică"; "politica naţională maghiară";
politician: "politician de vocaţie"; "politician conducător"; "politicieni de
azi"; "politicieni maghiari";
6. Familia de cuvinte constituită din termenii guvern, guvernare,
guvernamental, guvernanp.
Exemple guvern: "guvern liberal"; "guvern statutar"; "guvern actual"; "pacea
guvernului"; •nu v-a rezolva guvernul".
guvernare: "sistemn de guvernare";
guvernamental: "cercuri guvernamentale"; "guvernamentali";
guvernanp: "guvernanţi ciocoiţi".
7. Familia cuvintelor, formate din termenii: constituţie, constituţional,
constituţionalism, neconstituţional.

. "constituţionalism maghiar"; "masca
"spiritul adevăratului constituţionalism";
constituţional: "legi constituţionale"; "cale constituţională"; "garanţii
constituţionale"; "factori constituţionali";
·
neconstituţional: "legi neconstituţionale".
8. Alte familii de cuvinte cu frecvenţă mai scăzută: alegeri, alegători;
deputat, deputaţiune, apărare; lupti, maghiar, program, patrie.
Exemple: alegeri: "alegeri parlamentare"; "alegeri generale"; alegeri sălbatice";
"alegeri libere"; "alegeri dietale".
. alegitori:"alegători dietali"; "alegătorii români"; "majoritatea alegătorilor";
Exemple:

constituţionalism:

constituţionalismului";

"voinţa alegătorilor";
apărare: "apărarea noastră"; "apărarea naţionali taţii"; "apărarea naţională";
apărători: "nepregetaţi apărători";

deputat:

"deputaţi naţionali"; "deputaţi naţionalişti"; "deputaţi

deputaţie: "deputaţiunea
luptă:

"lupta

naţională";

partidului nostru"
"lupta noastră de

existenţă";

"lupta

români"
politică";
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•1upta de apăra;c"; "lupta comună"; •1upta solidară"; "lupta mondială";
lupb'i'.ori: "adevăraţi luptători"; "tabăra luptătorilor"; "luptător naţional";
"luptători români"; "luptătorii naţiunii";
patrie: "patrie sa străbună"; "patria comună";
patriotism: "patriotism luminat"; "patriotismul adevărat"; "terenul
patriotismului"; "convingeri patriotice";
program: "programul partidului•; "programul naţional"; "programul nostru
politic";
programatic: "istorie programatică";
maghiar: "politică maghiară"; "supremaţia maghiară"; "stat maghiar";
maghiarizare: "politica de maghiarizare"; "ne-au maghiarizat şcolile";
"jumătate maghiarizate".
Am întreprins în cele de mai sus o analiză descriptivă a familiilor de
cuvinte prezente în vocabularul politic utilizat în Transilvania de către români la
sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX.
Se constată că familiile de cuvinte cu sensuri stabile analizate la nivelul
celor trei domenii anunţate la începutul capitolului sunt aproape identice, având
o arie de răspândire asemănătoare. Ele s-au constituit în legătură directă cu
realităţilesocial-politiceşi economice existente în Transilvania în perioada pe care
ne-am fixat-o pentru studiu. Problema fundamentală a naţiunii române din Ungaria
în perioada dualismului a fost obţinerea libertăţii în toate domeniile de manifestare
a vieţii naţionale şi recunoaşterea de către guvernanţi a egalităţii politice cu
naţiunea maghiară. Această egalitate trebuia recunoscută prin lege, ceea ce înseamnă
în fond modificarea legii naţionalităţilor, prin care se statua existenţa unei singure
naţiuni politice, a celei maghiare.
Sensurile stabile care caracterizează unele noţiuni cheie ale vocabularului
politic, aşa cum rezultă din analiza efectuată, sunt dovezi elocvente că lexicul
politic în perioadaawtă în vedere era bine ancorat în realitatea istorică a românilor
din Transilvania. El era capabil să ofere acei piloni semantici pe care, şi în jurul
cărora, să se clădească sistemul unui vocabular politic care să răspundă cerinţelor
funcţionării unui lexic de asemenea factură.
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tn lnsemnirile unul lredtor, Arad, 1911; idem, Izolarea noastri, în "Românul", nr. 137 din 23 iun./6
iul., 1913; idem, Interviu, în "Romanul", nr.32 din 9/22 febr., 1914; idem, Rhbolul din Balcani ,1
durerile noastre. O noul blruln\i a principiului nallonal, '••. "Românul", nr.263 din 29 nov./12 dec.,
1912; idem, Pagini publlclsl!ce, Cluj-Napoca, 1981; VasileGuldiş, Cbeslluneanallonali, în "Românul",
nr.204 din 18 sept./} oct., 1912; idem, Cel mal aproape scop al poUlkU noastre româneşti, în
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T. V.Păcă\ean, op.clL, voi. VI 11, p.176-184; idem, Declaralllle privind eşuarea tralallvelor cu guvernul,
tn "Românul'', nr.31 din 8/21 febr., 1914; idem, Interviu, în "Românul", nr.S7 din 12/25 mart., 1913; Ioan
Mihu, Memoriu, în "Românul", nr.3 din 3/18 ian., 1911; George Pop de Băseşti, Declaralille privind
eşuarea lralallvelor cu maghiarii, în "Romanul", nr.30, din 7/20 febr., 1914; idem, Discurs la şedln'8
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prezenlali în timpul procesului de la Clql, tn T.V.Păcă\ean, op.clL, voi.VII, p.666-668; Ioan Slavici,
Ardealul, românii ,1 11111uril, tn "Tribuna Poporului", an.I., nr.46 din 9/25 mart., 1887; Ioan Suciu,
CuvAntare 1n parlamenl, tn T.V.Păcă\ean, op.clL, voi.VIII, p.199-207; Alexandru Vaida, Cuvântare în
parlament, în T. V.Păcă\can, op.clL, voi. VIII., p.324-347; idem, Raporlcilre K.Bardon; şerui Cancelariei
M 1111a·re a Arhiducelui des;,re lralallvele P.N.R. cu preşedintele ConsWulul de Miniştri, Tlsza Istvan,
tn "1918 la românL .. ", Bucureşti, 1983, voi.I, p.323, 326; Aurel Vlad, Cuvântare la ManJJ'estalla
Nallonali de la Arad, în "Romanul" nr.25 din 4/17 febr., 1911; Şerban Polverejan, Nicolae Cordoş,
Mişcarea memorandlsti în docl!mente (1885-1897), Cluj, 1973; Eugen GIOck, Nicolae Roşu\, Andul
şi mişcarea memorandlsli, voi.I-li, Arad, 1974-1976.
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LE LEXIQUE POLITIQUE DE TRANSYLVANIE A IA FIN DU XIX - EME
SIECLE ET ou DEBUT DU XX - EME SIECLE
(Resume)

a

L' article etablit Ies familles de mots qui ont pris contour la suite de
l'etude du vocabulaire politique employedans Ies documents officiels elabores par
la direction du Parti National Roumain, par l'elite des politiciens et dans la presse
roumaine des territoires roumains qui subissaient la domination hongroise a la fin
du XIX-eme siecle et ou debut du XX-eme siecle.
L'auteur en lire la conclusion que Ies femilles de mots et leurs significations, analyses ou niveau des trois domaines etudies, etaient preque identiques et
constituaient Ies pilons s~mantiques sur lequels et outourdesquels on allait edifier
le systeme d'un lexique politique ancre dans la reali te historique de Pepoque eu en
vue.
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MARTIRI AI MARII UNIRI
Iulian Negrită
Aspiraţiile spre unitatea naţională a tuturor românilor au dăinuit
dintotdeauna în conştiinţa neamului nostru care şi-a pus toată capacitatea şi
puterea sa, tot spiritul său de jertfă pentru îndeplinirea lor.
.
în secol ul al XIX-iea, odată cu apariţia presei româr.eşti are loc o dezvoltare
mai accentuată a conştiinţei naţionale a românilor din această parte a ţării.
Publicaţiile româneşti şi-au propus să apere drepturile românilor din Austro Ungaria şi să manifeste o poziţie de solidaritate în toate problemele cu românii de
dincolo de Carpaţi.
fn contextul unor complexe frământări de la începutul secolului nostru,
Aradul a devenit un centru de seamă al luptei poporului român din Transilvania
pentru libertate şi unitate naţională, aici apărând şi unele publicaţii româneşti care
au servit drept tribune de luptă împotriva asupririi sociale şi naţionale a poporului
nostru. Dintre ele un rol deosebit l-a avut "Românur, care a apărut în anul 1911 la
Arad, ca organ al Partidului Naţional Român, sub conducerea Vasile Goldiş.
Această publicaţie a contribuit la formarea conştiinţei naţionale a poporului
român, în vederea pregătirii şi îndeplinirii acţiunii de formare a statului naţional
unitar român.
înfăptuirea acestui deziderat a fost un proces complex şi a cerut multe
jertfe, dintre care ne vom referi, mai cu seamă, la acei martiri ai neamului românesc
din preajma Marii Uniri. Ne stau la îndemână pentru acest demers, articoleledocument publicate în paginile "Românului" şi adunate de noi în volumul Ziarul
"Rom4nur şi Marea Unire, Editura Politică, Bucureşti, 1988, din care aflăm
cazurile de cruzimi, omoruri, răzbunări şi represalii de tot felul, care au fost
declanşate împotriva românilor de o serie de organizaţii teroriste maghiare şi
şoviniste, dintre care amintim: Grupul celor doisprezece căpitani, Asociatia de
redeşteptare a ungurilor (EME), Organizatia ungară de apărare (MOVE),
Asociatia turanică ungară, Frătia de sânge a crucii albe etc.
în numărul său din 31 ianuarie/13 februarie 1912, "Român I.ii" consemnează
cazul celor paisprezece teologi români de la seminarul din Oradea, care au fost
exmatriculaţi, fiindcă au vorbit româneşte în şcoală şi pe stradă. Sub scutul religiei
a avut loc un alt atentat împotriva neamului nostru, prin încercarea de a întemeia
un episcopat greco-catolic maghiar. De mai mulţi ani se purta împotriva noastră,
de întregul aparat al puterii de stat, un război de nimicire, după un plan dinainte
chibzuit. Se ia atitudine foarte hotărâtă împotriva nelegiuirii de a înfiinţa un
episcopat maghiar pe teritori_ul episcopatului românesc. Odată cu înfiinţarea
episcopiei maghiare la Hajdudorog asistăm la zdrobirea aproape definitivă a
dreptului bisericii române greco-catolice; Dumnezeu, deci, va vorbi ungureşte cu
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românii care numai în biserică mai auzeau limba pe care o folosesc de sute şi mii
de ani înaintaşii noştri.
Tot pe linie bisericească se înscrie şi istorisirea cazului din comuna
Sanislău, comita tul Să.tmar. Acolo, în 1907, s-a ridicat o cruce de piatră în cimitirul
român, de către cetăţeanul Silaghi, cu următoarea inscripţie: "Să grăbim, sire,
ajutorul răposaţilor noştri, nu cu lacrimi, ci cu rugăciunile şi jertfele noastre !"
(Ioan Gură de Aur). Silaghi a fost amendat cu 25 de coroane sau două zile de
inch~oare, dându-i-se ordin să şteargă inscripţia de pe cruce.
Cu numărul 6 din 2/15 noiembrie 1918, "Românul"publică la rubrica
Başbuzucisme multe;: cazuri de cruzimi, de răzbunări şi represalii săvârşite de
maghiari, care nu în\elegeau epoca frăţiei, iubirii, respectului dintre naţiuni.
Astfel, sergentul major Fekete a declarat la Olpret că-l va împuşca pe dl. dr. VaidaVoievod. De pe pieptul dumnealui au rupt tricolorul, iar pe copiii săi i-a ameninţat
cu arma, dacă vor purta tricolorul românesc. Ordinea, neputând fi restabilită de
către autorităţi, a fost întronată de cincizeci de feciori români aduşi din Bistriţa de
dl. avoc.at dr. Giurgiu.
La Sânmartin în 5 noiembrie 1918, în urma provocării unei cete de gentry
maghiari care au tras în mai mulţi români, s-a luat măsura de a se forma gărzi
naţionale române care să preîntâmpine alte incidente. Apoi, o legiune "Pataki" de
gentry maghiari din Cluj s-a coborât în satul Mihai\ şi au împuşcat pe români, zece
inşi fiind omorâţi, iar douăzeci şi opt au fost răniţi. Din avioanele trimise de
vicecomitele Lugojului, Jssekutz, au fost omorâţi prin împuşcare, în 3 şi 4
noiembrie 1918, paisprezece români şi mulţi alţii au fost răniţi.
În satul Josikafalva au fost ucişi din porunca lui Dittrich, căpitanul
miliţiei, patruzeci de români, care apoi au fost arşi pe rug, fără a avea certitudinea
că n-a mai rămas viaţă în vreuna dintre victime. Barcsay şi Ajtay au agitat spiritele
prin expediţii de răzbunare.. Comisarul guvernului se află neputincios faţă de
gentry, iar ministrul a dispus să nu se permită organizarea acestor expediţii.
Cruzimi îngrozitoare au avut loc la Petriş, comitalul Arad, unde au fost
împuşcaţi douăzeci de ţărani români, pentru că, după înfiinţarea gărzii naţionale
române, în toamna lui 1918, rolul jandarmeriei de menţinere a ordinii, încetase.
Despre această intenţie a fost încunoştiinţată garda maghiară din Zam
care, sub conducerea unui steag plecat din Petriş, a căutat pe cei opt inşi ce
dezarmaseră jandarmeria şi a găsit numai şapte. Peal optulea negăsindu-1, au forţat
părinţii să-l demaşte. Feciorul se dusese la Toc, de unde a venit înapoi la Petriş ca
să dea seamă pentru faptele sale. El a fost dus la Zam şi împuşcat odată cu ceilalţi.
La Chereluş, locotenentul Gabor Ferencz, cu un grup de ostaşi maghiari,
au omorât mai mulţi români. Investigaţia făcută de autorităţi a scos la iveală
vinovăţia lui Gabor, care a fost transportat la Arad, unde va fi judecat. La
Mândruloc şi Cicir au fost demascate abuzurile notarului Bernath Ferencz "care a.
maltratat femeile eroilor noştri şi a supus suferinţelor pe orfanii ostaşilor români".
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Acest notar a angajat treizeci de militari înarmaţi, cărora le-a pus motorul electric
la dispoziţie şi, sosind în Mândruloc, au atacat pe Mihai Rugescu, "un vrednic
român cu trei fii în armată, şi-l zdrobeşte cu patul pWjtii, astfel că, peste două ore,
Cicirul are prima jertfă a evoluţiei evenimentelor dinaintea Marii Uniri". Tot în
Cicir e împuşcat, prin spate, Mihai Popescu, "fecior frumos şi voinic", care scăpase
din atâtea lupte crâncene .. Preotul Iancu Ştefănuţ este arestat şi dus cu trenul
electric la Arad, unde este întemniţat, sub învinuirea că a agitat poporul. A doua
zi a fost eliberat de către dr. Ştefan Cicio-Pop, Preşedintele Consiliului Naţional
Român. învinuirea preotului Ştefănuţ se referea la faptul că fusese la înmormântarea
lui Mihai Popescu şi prin cuvintele sale impresionase până la lacrimi pe săteni şi pe
prietenii acestuia din comunele învecinate.
Ziarul "Românul" consemnează cu fidelitate şi consecvenţă toate aceste
acte de barbarie săvârşite la adresa poporului român, informând cititorii despre
toate suferinţele îndurate: "Batjocorâţi am fost şi scuipaţi, defăimaţi şi urmăriţi,
căci n-aveau ochi să ne vadă. Şi ne-au prins şi ferecat, ne-au închis şi judecat, căci
drept n-aveam să ne plângem. Când ceream apă, ne dădeau oţet, când ceream aer,
nu ne încăpeau temniţele, iar când ceream lumină, astupau şi cea din urmă
ferestruie, căci cutezam să cerem. Trupurile noastre în lovituri se stingeau, să ne
doară şi sufletul şi, dacă ar fi avut putere, ne-ar fi sugrumat în pântecele mamelor
noastre, să nu ne mai naştem, căci pieirea ne-o voiau ... Maşteri ai ţinuturilor ce le
locuiam de când a luat fiinţă neamul nostru, ne-au făcut slugi şi robi şi veacuri dea rândul to,t noi am fost venetici şi barbari... Am înghiţit tot amarul ce un neam
pământean a fost în stare să înghită ... " (Golgota, în "Românul", nr. 17/1918, p. 1).
Din nou la Josikafalva ungurii au ars de vii femei şi bărbaţi români de parcă
întreg neamul românesc a ţipat de durere închipuindu-şi groaznica zvârcolire a
cărnii vii româneşti pe cărbunii roşii. Lumea întreagă, dincolo de fostele hotare a
luat la cunoştinţă de acea izbucnire a sălbăticiei ullraasiatice. Actele luate asupra
cazului din Josikafalva trec din mână în mână pe la oficii, dar sunt liberi şi vii încă
fiarele acelea cu chip de om care au comis crime. Judecata lor întârzie prea mult,
fiindcă acea crimă a fost comisă în Ardeal şi a fost comisă de unguri.
în comuna Bratca din comita tul Bihorului a sosit la 17 noiembrie 1918 un
locotenent ungur cu o trupă de gardişti care să cerceteze devastarea unei prăvălii,
reţinând fără dovezi pe şase feciori români, abia întorşi de pe front. Aceştia au fost
duşi la cimitirul satului, i-au silit să-şi sape groapa, apoi i-au împuşcat, dar nu erau
încă morţi şi i-au îngropat de vii.
După aceste fapte care nu au pereche nici în istoria întunericului asiatic,
într-o scrisoare adresată redacţiei "Românului" de către prof. Ştefan Apathy din
Cluj, găsim noi ameninţări la adresa românilor. în aceeaşi perioadă de timp, în
Jibou, comitalul Sălaj, au sosit soldaţi ai legiunii naţionale maghiare ca să
pedepsească pe români. Aceştia au umblat "prin sate şi au împuşcat în crucile
bisericilor româneşti din Ciceu, Poptelec şi Nirsida. La Mineu au furat treizeci de
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oi. Aiurea iau bani de la oameni, fură până şi lanţurile de la ceasuri. Fac presiuni
asupra flăcăilor de 19 - 24 de ani să se înroleze în garda naţională ungurească, pe
.:ei care rezistă, îi împuşcă!" ("Românul", nr. 17/1918, p. 3).
în gara de la Grădişte,o grupă de gardişti unguri au tras salve dintr-un tren
ce sta\iona, asupra românilor, ucigând opt oameni şi rănind pe mulţi alţii. Apoi, la
Sărăcia Română, evreul Recsey se răzbuna cu ajutorul gardiştilor maghiari pe cei
care, din cauza foamei, au luat bucate din hambarele sale, fiind împuşcaţi doi
oameni, iar şase au fost duşi la închisoarea din Seghedin.
La 5 noiembrie 1918 locuitorii din Voivodeni au plecat la administratorul
domeniului din Aldeşti ca să-şi primească ovăzul conform înţelegerii stabilite
dinainte. Au sosit însă jandarmii şi soldaţii din garda Acel. Au fost împuşcaţi
nouăzeci şi doi de oameni, între care şi Maria Bătrâna de numai şase anişori.
Nu trece zisă nuseîntâmplevărsăridesângecomisede unguri. "Sugrumarea
limbii româneşti şi vărsarea sângelui românesc este... cea mai predilectă faptă
vitejească ungurească.• Ţăranii din Gurahonţ s-au adunat la târg şi pe la orele zece
apare un sublocotenent străin în uşa prăvăliei centrale spunându-le că le va da
mărfuri cu preţ maximal. Dar nu găseşte cheia pentru a deschide prăyălia şi alege
câţiva oameni pentru a sparge uşa. Ţăranii năvălesc înăuntru şi atunci apare un
sublocotenent cu cincisprezece inşi înarmaţi, care trag, omorând doi ţărani, iar
doisprezece sunt răni\i grav. Sublocotenentul se aruncă asupra unei căruţe de
ţărani, înfige baioneta în doi dintre ei, omorându-i.
La 5 noiembrie 1918, în Cebza, Schwartz s-a întors în comună cu douăzeci
şi cinci de soldaţi, împuşcând opt români, între care trei feciori ai lui Ioţa Tauţa,
întrucât aceştia au luat alimente din magazia evreului. Ajung în cele din urmă la
ceartă cu proprietarul Czivay, care însă a doua zi a fost găsit mort. Pentru·aceasta
şapte inşi au fost legaţi şi duşi la închisoare în Timişoara.
La ordinul fibirăului, în 3 noiembrie 1918, notarul ungur din Deta convoacă
poporul pentru a primi aderenţa, dar mulţimea s-a răsculat alungând pe notar.
Manifestarea a fost condusă de teologul Conciat. Au fost ucişi douăzeci de oameni,
între care şi preotul, iar a doua zi încă opt oameni, doi sârbi şi un bulgar.
·
Başbuzucismele continuă: "Marea de sânge ce strigă după dreptate către
Dumnezeu şi lume se vede că nu este destul de mare pentru unguri". Astfel, la 7
noiembrie 1918, o gardă maghiară înarmată opreşte pe românii ce mergeau la
târgul de la Beiuş, fiind pălmuiţi şi insultaţi şi rupându-le tricolorul românesc.
Românii s-au împrăştiat, doi dintre ei ai fost împuşcaţi şi mulţi alţii răniţi.
Locuitorii din Budineasa au fost insultaţi şi batjocorâţi de un detaşament de o sută
de maghiari din regimentul 4 hanvezi, aflat sub conducerea locotenentului Janos
şi a sublocotenentului Karacsony. Tot ei au jupuit pielea de pe caii de gimnastică
de la gimnaziul din Beiuş, făcând o pagubă de cinci mii coroane. La 12 noiembrie
1918, tot vestitul Janos •a dat poruncă în Vaşcău să prindă şi să lege patru oameni
şi să-i ducă la Beiuş. În drum însă i-a aruncat din tren, tocmai când treceau peste
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podul Crişului, în hotarul Drăgăneştilor". Apoi, la Vaşcău au legat şase inşi de
cozile cailor şi aşa i-au chinuit până la moarte. Aceeaşi grupă a locotenentului
Janos l-au pălmuit şi l-au închis pe Nicolae Bogdan, directorul băncii din Vaşcău.
"La Băiţa, Lunca şi Câmpeni şapte români (Teodor Pele, Maxim Zoica,
Ioan Zoica, Vasile Dronca, Ioan Beie, Tănase Pele şi Ilie Cismaşiu), pe care
duminică, 10 noiembrie 1918 i-au împuşcat la comanda militară a lui Janos, apoi
şi-a trimis raportul regimentului 4, încheindu-l cu propoziţia: •7 hideg !" ("Şapte
sunt reci !") ("Românul", nr. 15/1918, p. 4).
O delegaţie de români, care veneau cu un tren special dinspre Turda, la
gara Cucerdea e întâmpinată de o bancă de opt husari, sub comanda caporalului
Bortnyik Zoltan, care le smulge tricolorul românesc şi-l calcă în noroi. Conflictul
a fost aplanat de.garda românească sosită cu trenul dinspre Cluj.
La 1 Decembrie 1918 se revarsă pe străzile Clujului bande de secui, care
urlă pe străzi şi împuşcă cu uşurinţă acolo unde văd tricolor românesc. Ei au
pătruns şi în biserică, unde au lovit cu patul puştii şi cu pumnii, înjurând şi
ameninţând pe credincioşi. Avocaţii dr. Augustin Bunea şi dr. A Blaga au fost
urmăriţi şi insultaţi, strigându-li-se: "Bem sânge de valah !" Aceleaşi bande au
atacat din tren garda românească din Huedjn, numărul morţilor nefiind cunoscut,
fiindcă secuii i-au luat în trenul lor.
Aămânzi şi dornici de a trăi mereu din sudoarea altora, se pare că mai bine
ar renunţa la viaţă, decât să se angajeze la o muncă cinstită. Aşa se face că _locuitorii
din comunele Albac, Scărisoara, mergând cu vitele la fânul ce-l aveau la munte, în
teritoriul episcopului de Oradea, o bandă de douăzeci şi nouă de soldaţi, sub
conducerea câtorva sergenţi majori, au venit la ei în 24 noiembrie 1918, i-au legat
cu funii de grumaz şi i-au bătut de moarte, iar vitele le-au îndreptat spre Bihor. Au
luat cu ei însă câţiva oameni şi cinci cai, îndreptându-se spre comunele Scărişoara
şi Al bac. Pe drum au fost maltrataţi. Unii au reuşit să fugă, daropl au fost introduşi
cu forţa într-o casă devastată, i-au legat cu funii de gât şi i-au bătut: cu un ciocan au
bătucit până la sângerare membrele, mai ales încheieturile, dar şi corpul şi capul.
După o noapte de astfel de chinu~i, dimineaţa i-au luat la drum cu şase cai, pc care
au încărcat muniţia adusă, alimente şi veşminte furate, pornind. spre Scărişoara şi
apoi în Albac. În drum au fost însă dezarmaţi de gardiştii români şi escortaţi spre
Câmpeni.
în noaptea de 15/28spre 16/29 noiembrie 1918, regimentul secuiesc 22, din
porunca ministrului de război maghiar, a sosit la Dej. în acel timp secuii au smuls
stindardul nostru tricolor de pe acoperişul gării şi l-au rupt în bucăţi. Ofiţerii şi
soldaţii acestui regiment au atacat pe stradă civili şi ofiţeri şi soldaţi români,
rupându-le insignele româneşti. ("Roi;nânul", nr. 28 din 30 nov./13 dec. 1918, p. 2).
La Român~şti, în Banat, s-au întâmplat alte cazuri de başbuzucisme.
Astfel, după spargerile de la Marginea, jandarmii s-au dus la garda maghiară din
Făget, de unde au luat mai mulţi gardişti, între care şi evreul Paskecz Mor. Aceştia,
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în 8.noiembrie 1918 s-au dus la Româneşti şi în satele învecinate, au deţinut pe cei
şase români aflaţi pe lista strajameşterului Krausz Lajos, punându-le dltuşe la
mâini :ji au plecat cu ei la Marginea, pentru a-i îmbarca într-un tren spre Timişoara.
În Marginea, dlpitanul Seybley, de la fabrica din localitate, le-a mai predat pe Ioan
Mera din Groşi. N-au plecat însă la Timişoara, ci la Făget, unde au fost încuiaţi în
temniţă şi puşi sub pază bună. A doua zi, la orele 5 p.m., jandarmii Rikker Adolf şi
Szabo Istvan, împreună cu opt gardişti maghiari i-au scos din temniţă şi i-au dus
spre gară. Ajunşi la colţul străzii ce duce spre gară, au intrat în curtea casei·
comunale, apoi în grădină, unde i-a împuşcat şi îngropat, motivând dl deţinuţii au
încercat să fugă. Cadavrele au fost jefuite de Paskecz Mor, Szabo Sandor şi
Adamovits lozsef.
Cei omorâţi au fost: Dionisie Pădurescu de 24 de ani din Româneşti, care
avea un glonte în cap şi două în piept, pătrunse prin lateral; Gligor Muntean de 39
de ani din Româneşti, împuşcat din faţă, luîndu-i-se îndll\ămintea; Ioan Mezea de
28 de ani din Groşi, mort prin împuşcare în ceafă; Arsenie Dragoş de 34 de ani din
Româneşti, împuşcat în gât şi în piept şi i s-au luat încillţămintele; Ion Florea de 24
de ani din Româneşti, împuşcat în piept; George Pe trie de 24 de ani din Româneşti,
avea două împuşcilturi în osul pieptului şi una în coşul stâng al pieptului; Dumitru
Stănilă de 22 de ani din Goizeşti, împuşcat prin partea de jos a dluşului pieptului.
("Românul" nr. 24 din 8(22 decembrie 1918, p. 3).
În decembrie 1918, generalul Berthelot vizitează Aradul. La reîntoarcerea
lui spre gară a fost condus de românii arădeni îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. În
acea zi ungurii, plini de invidie şi ură, au organizat un adevărat pogrom contra
românilor. Ei au ţinut calea înarmaţi, românilor paşnici, ţăranilor care erau în
drum spre satele lor. Din părţi, de după stâlpi, din case au tras în trupurile
româneşti. Bande înarmate cutreierau străzile, luau pretutindeni tricolorul
românesc de pe edificii şi-l dllcau în picioare. "Au puşcat înaintea casei dr. Pop, au
spart ferestrele şi dadl familia era acasă, cine ştie cei s-ar fi întâmplat!" Apoi au
devastat tot ce întâlneau în cale, pătrunzând în seminarul românesc.
Nu se ştie exact numărul celor omorâţi prin împuşcare pe strada de lingă
Palatul Cultural, alţii pe la gara electric.a, la gara C.F.R. Se vorbea de douăzeci de
morţi şi patruzeci de răniţi. Toti cei ce-au murit de gloanţele duşmanilor sunt
declarati, "morti' ai natiunii
!" Între cei omorâti, se află si
,
, Nicolae Bama din
Covăsânţ. ("Românul, nr. 42 din 18/31 decembrie 1918, p. 1 - 2).
Bandele secuieşti au omorât în Marghita, judeţul Bihor, pe Vasile Filip,
candidat de preot. ("Românul", nr. 24 din 30 ianuarie/12 februarie 1919. p. 6). 1n
Bihor vandalismul bandelor maghiare ia proporţii. Acestea au năvălit prin sate,
săvâr~ind atrocităţi nemaipomenite. Solchţii unguri dezbrac.a pe români pe stradă,
năvălesc în locuinţele lor, le iau albiturile, slănina, banii. Apoi, sergentul major
Vasile Chiş a fost bătut a doua oară de soldaţii din regimentul unguresc 24, l-au
purtat prin Debreţin, Puspokladany şi Oradea, l-au jefuit şi i-au furat tot ce avea
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acasă. La Oradea sosesc zilnic refugiaţi, fugiţi din calea ungurilor. Tot la Oradea
a fost reţinut sublocotenentul Iancu Simeon. ("Românul", nr. 25 din 1/14 februarie
1919, p. 4)/
După înfăptuirea Marii Uniri, solda\ii maghiari fac numeroase crime în
rândul popula\iei româneşti. La 31 ianuarie 1919, câ\iva soldaţi maghiari opresc
trenul în hotarul Şiriei şi-l împuşcă în picior pe Teodor Baba, care n-a mai putut fi
salvat, murind în chinuri groaznice la 12 februarie 1919, spunând doctorului Sever
Păscu ţiu ce-l îngrijea: "Domnuledoctor,euştiu că peste un ceas ori două am să mor,
nu-mi pasă însă. Mai bine să mor eu şi toată familia mea, decât să nu se înfăptuiască
România Mare!" ("Românul", nr. 25 din 1/14 februarie 1919, p. 5).
În Bihor uciderile se ţin lan\. în comuna Ceciche, soldaţii republicani
maghiari au împuşcat pe Teodor Corb, iar pe frateie său, Gaşpar, de paisprezece
ani, l-au străpuns cu baioneta. Mama acestor::i • sărit în ajutor şi a fost împunsă cu
baioneta, învârtind-o de mai multe ori în pânh„.::e, după care a fost transportată la
spitalul din Oradea.
în comuna Gurbediu, solda\ii maghiari au devastat satul, un copil a fost
alungat din leagăn, alt ul de patru săptămâni a fost izbit de perete. Protopopul Petru
Cupşa du, Suburbul de Jos a fost bătut cu nişte prăjini, i s-au aruncat chibrite
aprinse în barbă, zăcând în spital bolnav de moarte. În Tileagd, protopopul
Munteanu a scăpat pe fereastră, a fugit peste garduri, trecând Crişul înot, scăpând
teafăr. La Săcădat, IosifTărău a fost ameninţat că vor face curele din pielea lui. În
Vaşcău, protopopul Deseanu, bolnav, este păzit de doi solda\i. învăţătorul Vasile
Sala, candidatul de avocat Mihai Popa şi avocatul dr. Ciurdariu au fost arestaţi
noaptea şi duşi între suli\e la Oradea. în Chizar, preotul Dănilă a fost omorât. În
Marginea, preotul Alexandru Mărcuş a fost jefuit în biserică. ("Românul", nr. 29
din 7(20 februarie 1919, p. 1).
După omorârea tinerilor preoţi din Şimand, C. Popescu şi C. Leu:uţia de
către bandele ungureşti, la 10 octombrie 1919 a fost înmormântată Virginia
Hotăran şi fiul ei, ucişi de aceleaşi mâini criminale. Alături de aceste cazuri mai
consemnăm: la 2 noiembrie 1918 la Josikafah a românii au fost bătuţi şi împuşcaţi;
la Mărişel, patruzeci-de bărbaţi şi femei au fost împuşcaţi şi le-au dat apoi foc; rugul
arde de cinci zile. la 5 noiembrie, la Sânmartin românii au fost împuşcaţi; iar în
următoarea zi, la Mihalţ au fost zece morţi şi douăzeci şi cinci de răniţi; în Marginea
locuitorii au fost atacaţi şi jefuiţi în puterea nopţii; în Coş tei, Sinteşti, Româneşti,
Tomeşti, Groşi, Bârzava, câte şapte români au fost ucişi; în Chereluş poporul a fost
adunat de către un locotenent ungur care le-a ordonat să se culce la pământ, după
care au tras salve pe deasupra lor: cinci morţi; în Făget au fost ucişi din aeroplan
paisprezece români; la Bujor Susani au fost împuşcaţi patruzeci şi cinci de români.
În 6 noiemhrie 1918: douăzeci de ţărani români împuşcaţi la Petriş; la
Mândruloc, alte victime. La Şomoşcheş, un grup de ţărani, după ce au fost purtaţi
de o gardă de unguri din Arad, au fost împuşcaţi pe la spate; jandarmii din Bihor
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jefuiesc pe săteni; în Şeitin patrula militară arestea:111 opt săteni pe care-i duce, nu
se ştia unde nici până în toamna lui 1919. ("Românul", nr. 31/10 octombrie 1919,
p. 1).
în 6 mai 1920, trei femei refugiate din Cenadul unguresc, comună locuită
în majoritate de români şi situată lângă grani\a de la Nădlac, au venit la redacţia
"Românului", pentru a încunoştinţa de barbariile săvârşite de unguri. Persida
Moiseiaş, Ecaterina Crişan şi Elena Socu, împreună cu fetiţa acesteia, Boiana, au
fost bătute şi amenin\ate cu spânzurătoarea, fugind peste graniţă de groaza.
Întreaga populaţie a satului e supusă la cele mai teribile chinuri, bătăi şi batjocuri,
pentru motivul că au simpatizat cu armata română. Bărbaţii au fost escortaţi din sat
şi duşi fără să se ştie unde. Din cauza cumplitelor bătăi, cele trei femei şi-au pierdut
total auzul. Copila Boiana, abia de opt ani, a fost şi ea lovită cu pumnii. Asemenea
cazuri se repetă zilnic, populaţia românească rămasa. sub stăpânirea ungurească îşi
blestemă zilele şi abia aşteaptă ocazia să se refugieze dincolo de frontieră.
("Românul", nr. 95/6 mai 1920, p. 3).
Organele siguranţei de stat au descoperit o organizaţie iredentistă din
Arad, ce are denumirea de IME (Iredentista Magyar Egyesulet). Au fost arestaţi
şaptezeci şi unu de membri ai acestei organiza\ii, la care s-au găsit scrisori
compromiţătoare, arme, muniţii. Arestaţii au fost escortaţi ieri dimineaţă la
Timişoara şi predaţi Curţii Marţiale. Această organizaţie a fost înfiinţată încă în
toamna anului 1919, iar cea dintâi şedinţă s-a ţinut la 27 noiembrie 1919 şi cea din
urmă la31 ianuarie 1921. Scopul acestei societăţi, precizat înstatute,era "eliberarea
ungurilor... prin răscoală naţională maghiară!" Membriisocietă\iiaµ fost organizaţi
după sistem militar în plutoane şi fiecare pluton avea un comandant cu educaţie
militara.. Afacerile societă\ii erau în conducerea unui consiliu de cinci persoane.
("Românul", nr. 77/12 aprilie 1921, p. 2).
Şirul atrocită\ilor ar putea mult continua, întrucât paginile "Românului"
sunt pline, de la un număr la altul, de cazuri în care se arată suferinţele de
neînchipuit îndurate de românii transilvăneni din partea stăpânirii maghiare.
Desigur, reamintirea lor prin aceste rânduri se vrea o pioasă aducere-aminte faţă
de cei care şi-au sfâr~it zilele pentru drepturi naţionale şi pentru înfăptuirea Marii
Uniri, un omagiu adus celor ce şi-au dat obolul suprem, dar şi o lecţie pentru
generaţia de azi şi cea de mâine, care trebuie să înveţe din istoria noastră zbuciumată
şi să fie pregătite oricând, dacă situaţia o va impune, să-şi apere pământul străbun,
credinta, limba, obiceiurile si traditiile mostenite de la înaintasii nostri, care
dăinuie pe plaiul transilvănean de ca'n<J Dum~ezeu a făcut pământul şi l~mina.
MAR1YRS OF THE GREAT UNION

(Abstract)
The author presents atrocities commited by the hungarian army and by
hungarian terrorist organizations against the romanian population of western
Romania during the years 1918 - 1920. The dates are selected from the
romanian newspaper "Românul", edited în Arad.
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ACŢIUNI ÎN SPRIJINUL RECUNOAŞTERII UNIRD
BANATULUI CU ROMÂNIA LA CONFERINŢA DE PACE

DE LA PARIS (1919-1920)
CONSTANTIN I. STAN

în timp ce în România, istoricele botlrâri ale Marii Ad uniri Naţionale de
la Alba Iulia începeau sl fie aplicate tn practici, la Parissedeşchideau la 18 ianuarie
1919 lucrlrile Conferinţei de Pace. Biroul acestui înalt for internaţional avea ca
prqedinte pe primul-ministru francez George Clemenc.eau, în timp ce Roben
Lansing (S. U.A ), David Lloyd George (Anglia), Victor Emanuele Orlando (Italia)
şi marchizul Saionji (Japonia), îndeplineau funcţiile deviceprqedinţi. Organul de
conducere al Conferinţei era •Consiliul celor 10-, din care fllc.eau pane câte doi
reprezentanţi din Statele Unite, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia 1.
Conferinţa de Pace de la Paris şi-a propus sl rezolve problemele în litigiu,
sl organizeze lumea pe principii noi, echitabile. Ea nu a reuşit însl sa respecte
aceste angajamente datori li politicii discriminatorii promovali de cele patru mari
puteri: Franţa, S.U.A, Marea Britanie şi Italia.
Delegaţia României era condusă de Ion I.C.Brătianu, iar ca prim-locţiitor
avea pe Nicolae Mişu trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la
Londra. Secretarul ei general era bănăţenul Caius Bredic.eanu.
Delegaţii români aveau ca soop obţinerea recunoaşterii deslvârşirii unitlţii
naţionale a poporului român, dezideratul panicipării lui la primul război mondial.
Situaţia în Transilvania şi Banat era foarte oomplexă. La 31 octombrie/13 noiembrie
1918 a fost încheiată la Belgrad, fllră participarea şi ştirea României, o convenţie
militară specială semnată de generalul francez Henrys şi voevodul sârb Misici din
partea aliaţilor şi de dltre Bela Linder, delegatul guvernului ungar. Potrivit acestui
act, trupele magh.are urmau sa fie retrase în opt zile la nord de linia determinată
de cursul superior al Someşului Mare, oraşele Bistriţa - Târgu Mureş - râul Mureş
până la confluenţa lui cu Tisa - Tereziopol - Baia Funfkirchen, până unde cursul
·
Dravei atinge frontiera carpato-slovadl2•
Armistiţiul de la Belgrad a avut un caracter inechitabil, dlci întinse
teritorii româneşti rămâneau sub ocupaţie maghiară. Recunoscând acest lucru,
generalul francez Patey afirma într-un raport adresat superiorilor săi la începutul
anului 1919 dl aplicarea lui a avut ca efect •separarea în două a Transilvaniei• şi de
a pune •un obstacol în profitul duşmanilor noştri•3• Consiliul Naţional Român
Central a protestat împotriva acestui armistiţiu într-un memoriu remis ministerului
francez de externe. Documentul dezvăluia caracterul nedrept al convenţiei de la
Belgradlntnacât"împartenaţiunearomânădinTransilvaniaşiUngaria•,tmpiedicând

astfel unitatea ei de acţiune. Dispoziţiile privind evacuarea teritoriului până la
Mureş au, după opinia autorilor memoriului un caracter prea general, fiind
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echivoce şi ambigui, favorizând interpretari denaturate şi neânţelegeri, de aceea se
soliciUl modificarea acestui act 4• Aceste prevederi au favorizat comiterea a
numeroase abuzuri din partea unitaţilor militare maghiare. La Şiria, lângă Arad,
potrivit unui document diplomatic, soldaţii au provocat la tru::eputul lunii ianuarie
1919 •o baie de sânge şi au exterminat pur şi simplu o familie de vazll român1•s.
Jafurile şi crimele trupelor maghiare erau cunoscute şi condamnate de autoritaţile
militare române. Astfel într-o telegramă adresata la 18 decembrie 1918 de Şeful
Statului Major al Armatei Române, Generalul Prezan, r,olonelului Toma
Dumitrescu, ofiţer român pe lângă Comandamentul Armatelor din orient se
preciza ci este necesar ca trupele noastre sl continue înaintarea pentru a ocupa dt
mai curând posibil regiunea Arad - Oradea Mare - Careii Mari deoarece •Populaţia
româneascl din regiunea Inel neocupata de noi nu mai este siguri de viaţa şi averea
sa: •Bandele înarmate ungare, sprijinite de gărzile lor, naţionale jefuiesc oraşele şi
satele şi ucid fărl mila•'. O serie de abuzuri şi ilegalităţi au comis şi trupele sârbe
din Banat. Această stare de lucruri este înfăţişată de generalul Berthlot într-o
telegramă adresată la 27 decembrie 1918/9 ianuarie 1919 ministrului de război al
Franţei, precizând ci •sârbii au fost lisaţi sl ocupe Banatul, sl brutalizeze, sl
jefuiască, si-i bage la închisoare pe locuitorii români şi si-i împiedice sl-şi
manifeste dorinţa de unire cu România•1• Avându-se 1n vedere aceasta situaţie,
autorităţile franceze au cerut retragerea trupelor sârbe din Banat şi înlocuirea lor
cu forţe aliate. La 15 ianuarie 1919, George Clemenceau şeful guvernului de la
Paris şi ministru de război 1-a informat pe generalul Berthelot ci s-a hotărât
Introducerea în partea centrali a Banatului a trupelor conduse de generalul
Henrys. Problema Banatului urma sl fie reglementata de Conferinţa de Pace8• Cu
toate acestea, chestiunea nu va fi rezolvată imediat La 21 februarie 191~, Ion
I.C.Brltianu a adresat o scrisoare ministrului afacerilor externe al Franţei St
Picbon, preşedintelui comisiei revendiclrilor româneşti Andre Tardieu şi delegatului
american House, informându-l ci ■Trupele Sârbe continui sl ocupe o parte din
Banat; unde se dedau la acte de violenţi şi de intimidare împotriva populaţiiilor
ostile dominaţiei Serbiei. Se impune evacuare acestor trupe"9.
Prezenţa forţelor militare sârbe nu era în mlsurldeci sl rezolve problemele
de litigiu între România şi Serbia. Divergenţe se manifestau în problmea Banatului
Timişoarei. Tânărul stat sârbo-croato-sloven propunea drept linie de demarcaţie
calea ferată Orşova-Lugoj. România se pronunţi pentru linia aproximativ calea
ferată Belgrad-Mako (la est de Szegedin) apoi o linie vecini cursului Tisei. Distanţa
dintre cele două linii cuprinde aproape 3/4 din Banat 10•
în faţa acestei situaţii, Ion I.C.Brltianu a susţinut cu tărie recunoaşterea
încorporării Banatului la România potrivit graniţelor fixate de Tratatul din august
1916 încheiat de România cu Antanta. El a adresat la 2 iulie 1919 un memoriu
Consiliului Suprem Aliat tn momentul retragerii sale de la Conferinţa de pace.
Şeful delegaţiei române a condamnat modul cum se fixase graniţa româneascl
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peste Mureş •pentru a tăia o bucată din Banat, ceea ce însemna, fira ca soana
acestei provincii sa fie deja hotărâtă oficial, cel puţin < pentru> delegaţia romana,
dl o parte din Banat nu trebuie sa revie României" 11• Delegaţia romana arata, de
asemenea, tntr-un memorandum înaintat la 9 septembrie 1919, Conferinţei de
Pace dl: "Constatând nerecunoaşterea integrităţii Banatului, decisa prin tratat,
României îşi vede dispArâQd frontierele care să-i garanteze securitatea teritoriului
şi dezvoltarea sa economicii nonnală•u. ln paralel, Ionel Brătianu a purtat tratative
la 31 ianuarie 1919 cu reprezentanţii regatului sârbo-croato-sloven V. Trumbici şi
Vesnic pentru rezolvarea problemelor în suspensie. Totodată au avut loc convorbiri
între Octavian Goga, Take Ionescu, geograful sârb loran Cvijic, deputatul francez
Auguste Gauvax, ziaristul englez R. W.Seton Watson şi expertul american Stephen
Bonsal. Aceste contacte nu au avut însa nici un rezultat 13. Românii aflaţi în Franţa
s-au pronunţat, la rândul lor, în favoarea rezolvării echitabile a acestei probleme.
Profesoul G. G. Mironescu a publicat în presa franceza, la începutul anului 1919,
un articol intitulat L ocupation du Banat în care condamna ocupaţia străină a
Banatului. Articolul a avut ecou favorabil în rândurile românilor de aici fiind
elogiat de ziarul La Roumanie deoarece "limpezeşte problemele între români şi
sârbi" 14• La rândul sau, bănăţeanul Se~er Bocu scria în paginile gazetei pe care o
conducea "România Mare• cil frontierele României sunt acelea ale Daciei traiane.
Aici •se întinde valra neamului românesc. De două mii de ani, poporul român luptă
pentru menţinerea acestor hotare" 15• Traian Vuia a tipărit în numărul din 15
februarie 1919 al revistei "La Transylvanie" un articol intitulat Consideration sur
le Banat în care a prezentat o documentată expunere asupra acestui vechi ţinut
românesc, aducând în sprijinul afinnaţiilor sale argumente istorice, etnografice,
care tnfllţişau lupta bănăţenilor pentru independenţă şi unitate naţională. Marele
inventator a precizat cil Banatul Timişan "făcând parte din România transcarpatidl
trebuie sa intre pe bună dreptate în întregime în marea Românie", fapt prevăzut de
Tratatul din August 1916 16• Traian Vuia a publicat, de asemenea, la Paris broşura
La Banat Timishan în care susţinea cu tărie drepturile românilor asupra Banatului.
O lucrare similară a publicat Sever Bocu. Numeroşi români aflaţi peste hotare se
pronunţau în favoarea integrării în totalitate a Banatului la România într-o
republicii democraticii. Caius Brediceanu îl informa pe Valeriu Branişte, într-o
scrisoare la 17 manie 1919 cil Sever Bocu, Octavian Goga şi Vasile Lucaciu "au
hotărât republicii, detronarea dinastiei, avem date precise despre discuţiile ior" 17•
La rândul lor, românii americani arătau în apelul lansat în Cleveland Ohio
de Comitetul Centr~l Executiv al Ligii Naţionale Române, la 27 decembrie 1918/
3 ianuarie 1919 cil războiul mondial a adus pentru toţi românii răni adânci şi mari
suferinţe. "Astăzi în pământul Ardealului şi al Banatului, al Ţării Crişurilor, al
Sătmarului, Sălajului şi Maramureşului precum şi în frumoasa Bucovina este jale
şi durere pretutindeni. Gospodării ruinate, sate şi oraşe arse, ogoare înţelenite şi
pline de bălării, şcoli şi biserici ruinate•. Semnatarii documentului: cilpitanul
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Vasile Stoica (preşedinte) şi reverendul Teofil Roşca (secretar) arătau dl românii
ardeleni şi bănăţeni au înlăturat dltuşele vrăjmaşilor cu care au fost chinuiţi de
veacuri, dar "sunt lndl ln ghiarele mizeriei şi necazurilor care ti rod puterile". în
vederea unui sprijin activ, organiz.at eficient în hrana, medicamente, tmbrAdlminte
s-a instituit un Fond al binlinfel. Acest fond urmaa fi folosit "acolo unde vor fi lipsă
mai mare, mai cu seama la ajutoare de şcoli şi biserici, de orfani şi schilozi în urma
rAzboiului" 18• Românii americani au pregătit, de asemenea, un memoriu în care
erau prezentate suferinţele îndurate de fraţii lor din Transilvania, Banat şi Bucovina.
Ei îşi exprimau, în acelaşi timp, bucuria dl aceste provincii, "leagănul românilor
timp de peste două mii de ani", au înlăturat lanţurile sclaviei seculare. Documentul
exprima convingerea dl "Minunata vitalitate şi calităţile remarcabile cu care
poporul român este dotat" reprezintă garanţia dl naţiunea română îşi va lndeplini
cu credinţă misiunea istoricii şi internaţională, aceea de a fi "sentinelA a culturii şi
civilizaţiei latine în Orinetul Europei, în citadela Carpaţilor şi la gurile Dunării, de
apărător şi promotor al libertăţii, democraţiei şi justiţiei bazate pe temelia de
granit a fraternităţii naţionale demne de a fi împreună" 19•
Românii americani şi-au exprimat adeziunea deplină faţă de reîntregirea
naţională şi cu prilejul unor întruniri publice. La 13 februarie 1919, în sala
"Plugarul" din Young Town (Ohio) a avut loc o importantă adunare. Moţiunea
votată cu acest prilej, adresa guvernelor Statelor Unite, României şi celorlalte ţari
aliate, precum şi armatelor lor,sincere mulţumiri pentru inestimabilul concurs dat
poporului român în lupta aprigă pentru eliberarea sa şi pentru unitatea sa naţională".
Românii aflaţi în S. U.A opiniau dl frontierele României trebuiau sa fie delimitate
astfel: graniţa cu regatul sârbo-croato-sloven avea sa fie delimitată de Tisa şi de
gura Mureşului până la Dunăre. România şi Ucraina trebuiau sa fie sep~rate de
Nistru. Cetăţenii americani de origine romana susţineau necesitatea ca cei 274.000
de români care trăiesc în Serbia, ln Timoc şi sudul Dunării ca şi fraţii lor din
Macedonia, Tesalia şi Epir sa aibă de acum înainte posibilitatea sa se dezvolte tn
mod liber, în schimb moţiunea solicită ca aceleaşi libertăţi sa fie garantate celor
280.000 de sârbi din Banat, celor 200.000 ucrainieni din Basarabia ca şi altor
minorităţi naţionale din teritoriul românescll'.
Întruniri asemănătoare au fostm:ganizateşi de românii aflaţi în Franţa sau
Elveţia. Vasile Lucaciu a participat la marea adunare din Geneva de la 23 mai 1919,
desfăşurată tn sala Plain Palais unde a rostit o importantă cuvântare. Vorbitorul a
condamnat exploatarea socială şi naţională la care au fost supuşi românii şi alte
naţionalităţi oprimate din Imperiul austro-ungar, elogiind spiritul de libertate,
singurul tn măsura sa adudl popoarelor bunăstarea şi progresul dlci "noi românii
n-am avut parte de acestă libertate (... ) din contra am suferit toate durerile
agresiunei celei mai tiranice barbarii". Evidenţiind caracterul drept al actului
plebiscitar de la 1 decembrie 1918, marele patriota subliniat că populaţia românească
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş "s-a pronunţat spontan la Alba Iulia
334
https://biblioteca-digitala.ro

pentru unirea provinciilor sale cu ţara liberă România•. V. Lucaciu a preciz.at, tn
final, că românii ardeleni şi bănăţeni sunt fermi în apărarea cuceririlor c:âştigate
prin sânge şi imense sacrificii, fiind hotărâţi să nu aprobe nici un fel de compromis
întrucât ei •au decis a-şi elibera ţara şi nu vor accepta nici o tranzacţie care ar renega
dreptul la dreptate• 21 •
Activitatea propagandistică era necesară pentru informarea cercurilor
politice aliate şi neutre în legătură cu legitimitatea cauzei ~aţionale românqti.
Graţie acestei activităţi, numeroase cercuri politice şi ale opiniei publice europene
s-au pr.onunţat pentru recunoaşterea de către înaltul for de la Paris a justeţei
reântregirii naţionale, înfăptuită în toamna anului 1918. Cunoscutul ziarist englez
Richard W. Seton Watson scria din capitala Franţei, la 20 februaire 1919, profesorului
Nicolae Iorga că ~upă suferinţe îndelungate a venit timpul ca România să fie liberă.
Ziaristul englez îşi exprimă solidaritatea şi adeziunea faţă de înfăptuirea unităţii
naţionale românqti 22• La rândul său D. H. Jarnik, fiul marelui filo-român cehul
Jan Urban Jarnil saluta printr-o scrisoare expediată din Praga, profesorului N.
Iorga la 1 aprilie 1919 •România cea Nouă, Unită şi Mare" 23•
Propaganda românească peste hotare în sprijinul recunoaşterii Marii
Uniri era necesară şi datorită recrudescenţei acţiunii propagandistice ostile
desfăşurată de cercurile politice de la Budapesta în special în Elveţia. Ziarul
francez "Le Temps" afirma în numărul din 15 februarie 1919 că "Contele Andrassy,
conducând o echipă de politicieni şi-a stabilit cartierul general în Elveţia. Membrii
acestei echipe cutreierau oraşele elveţiene, ducând o campanie împotriva dreptului
populaţiilor oprimate din Ungaria de a dispune de ele însele. La rândul lor,
profesorii vechii universităţi maghiare din Cluj au redactat un memoriu răspândit
în întreaga Elveţie, contestând drepturile românilor la înfăptuirea deplinei lor
unităţi naţionale24• lmpotriva politicii calomniatoare promovată de propaganda
maghiară s-a pronunţat şi cotidianul englez "The Times". ln articolul intitulat
•Adevărul despre România Mare•, care a văzut lumina tiparului în numărul din 11
martie 1919, se sublinia că, propagandiştii unguri răspundeau în sttăinătate ştiri
false, zvonuri necontrolate cu privire la România. În Ungaria şi în Transilvania,
propaganda maghiară avea ca ţintă producerea de anarhie în teritoriul eliberat de
români 25 •
O ripostă hotărâtă a înregistrat această politică din partea opiniei publice
din transilvania şi Banat. Tânărul scriitor bănăţean Cassian R. Munteanu, fost
ofiţer voluntar în armata română, afirma la sfârşitul lunii ianuarie 1919, într-un
articol publicat în paginile ziarului lugojean "Banatul" la sfârşitul lunii ianuarie
1919, că Banatul reprezintă un teritoriu românesc, drepturile noastre asupra lui
fiind "indiscutabile şi sacrosante". Aceste drepturi se justifică mai întâi prin
argumente, căci majoritatea populaţiei o formează românii. De asemenea, din
punct de vedere geografic "Banatul se prezintă ca o unitate clasică, ce nu poate fi
mutilată pe consideraţii de sentimentalism faţă de vecinii noştri"7.6 Rezoluţia
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adunlrii student.mii romane ţinută la Cluj în 30 mai 1919, dezvăluia indignarea şi
protestul vebf'..nent împotriva incerdlrilor de a ciunti Banatul şi Crişana•.
Semnatarii rezoluţiei argumentului dl unirea acestor provincii cu România se
întemeia pe "indivizibilitatea istorică, etnici strategici, geograf;jdl şi economici a
actualelor provincii locuite tn majoritatea zdrobitoare de români, pe hotărârea
istorică de la Alba Iulia şi pe tratatul româniei cu Antanta•. Studenţii români erau
femei hotărâţi sa menţină cu orice jenfă "integritatea României Mari cu frontierele
la Dunăre şi Tisa". Ei erau decişi sa constituie o legiune de voluntari •pentru a
revendica cu arma pământul sfânt al Banatului şi al Crişanei" 27• La 6 iulie1919, în
comuna Tinca (jud. Bihor) a awt loc o adunare la care au participat locuitori din
plasele Beliu şi Tinca. Cei prezenţi au cerut respectarea tuturor drepturilor noastre
asupra Banatului, protestând energic contratentativelor de amestec străin în
afacerile interne ale statului roman. Mitingul a fost prezidat de patriotul Roman
Ciorogariu, vicarul Episcopiei Ortodoxe din Oradea, care a ţinut "o măiastră
cuvântare, plină de duh ce a awt un efect strălucit asupra adunării" 28• O poziţie
similară au awt şvabii bănăţeni. Rezoluţia adunării şvabilor din 10 august 1919
afirma "indivizibili.tatea Banatului(... ) care unitar şi nedespărţit să se alipească la
regatul României Mari" 29• La 19 august 1919, o delegaţie a şvabilor din Banat
formată <.!în dr. Ştefan Frescot, Dr. Andreas Buschmann, Franz Timon, Thomas
Fembacher, a prezentat Conferinţei de Pace de la Paris un memoriu care înfăţişa
"dorinţa puternic exprimată de Unanimitatea Adunării (din 10 august 1919 n.n.),
ca tot poporul şvăbesc sa fie reunit cu poporul român". Această dorinţă era izvorâtă
din "secole de viaţă comuna•, din convingerea nestrămutată că "numai unirea cu
România va putea sa ne ofere garanţii suficiente pentru existenţa şi progresul
nostru"30•
În pofida realităţii istorice, delegaţia maghiară condusa de Appony Alben,
extrem de numeroasă, sosită la Paris la 7 ianuarie 1920 în urma invitaţiei adresată
de G. Clemenceau la 1 decembrie 19\9a încercat sa fadl presiuni asupra Conferinţei
de Pace pentru modificarea tratatelor sau tergiversarea semnării lor. În acest scop,
ea a adus un impresionant material documentar cuprins în patru volume însumând
1664 pagini3 1•
Concomitent, potrivit ştirilor publicate de cotidianul londonez "The
Times" din 23 februarie 1920, amiralul Honhy, prin emisarii săi, oferea cercuirlor
reacţionare de la Londra, Paris, Roma şi Washington tn schimbul acordării
plebiscitului în Transilvania, Banat, Slovacia şi părţile primite de la Serbia, sau cel
puţin Iii schimbul retrocedării oraşelor Bratislava, Komaron, Kosice, Oradea,
Arad şi Timişoara, o armată imponantă care ar fi urmat să lupte împotriva mişcării
revoluţionare din Rusia 32• Acest plebiscit era susţinut de contele Apponyi în
discursul său în faţa Conferinţei de Pace rostiti la 16 ianuarie 1920, căci el este cu
atât mai necesar cu cât "adunarea naţională a Ungariei, care este cea care a hotărât
în ultimă instanţă asupra condiţiilor de pace pe care ni le oferiţi va fi incompletă.
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Locuitorii acelor teritorii ocupate nu vor fi reprezentaţi deloc. Acum nici guvernul,
nici adunarea naţionali nu au dreptul, legal sau moral, sl hotlrasdl soana
populaţiei pe care ele nu le reprezint1"33 •
în manie 1920, dr. Karol Halmog şi contele Semsey soseau la Paris tn
calitate de repre:zentanţi speciali ai guvernului ungar şi punau convorbiri secrete
"pe un ton cordial şi încurajator" cu ambasadorul Maurice Paleologue, secretar
general la Quai d Orsay. Emisarii maghiari, pentru a atrage cercurile economice
şi financiare franceze au fllcut propuneri tentante privind încheierea unui acord
economic, încercând în felul acesta sl obţină sprijinul Franţei în modificarea
proiectului de tratat 34•
în faţa acestei situaţii, Al. Vaida Voievod a intreprins tn lunile ianuarie şi
februarie 1920 două vizite la Londra, în timpul cărora a purtat o serie de convorbiri
cu membrii ai guvernului englez, cu arhiepiscopul de c.anterbury şi alte personali li ţi
a;e vieţii publice engleze. La 20 februarie 1920, delegaţia română a condamnat
"argumentele" delegaţiei maghiare privind revizuirea frontierelor stabilite deja.
C.âteva zile mai târziu, la 24 februarie 1920 delegaţiile română, cehoslovacă şi
sârbo-croato-slovenă, după o a>realabilă consultare, au hotlrât sl dea un răspuns
comun la notele de protest ale Ungariei adresa li Conferinţei de Pace tn problema
graniţelor noului stat ungar. Cele trei delegaţii consideră "frontiera Ungariei ca
definitiv reglementatl" 35•
Acţiunile delegaţiei maghiare nu au avut sorţi de izbândă. La 6 mai 1920,
primul ministru francez Al. Millerand, tn calitate de preşedinte al Conferinţei de
Pace dădea un răspuns ferm precizând: •o stare de lucruri chiar milenară nu meritl
sl dăinuiască atunci când ea este recunoscutl contrară justiţiei" 36•
La 4 iunie 1920 a fost semnat Tratatul de pace cu Ungaria im Palatul de la
Trianon. Articolul 27 stabilea frontierele cu România, Austria, Regatul Sârbocroato-sloven şi Cehoslovacia, iar prin anicolele 45-48, Ungaria renunţă la toate
drepturile şi pretenţiile vechii monarhii austro-ungare asupra teritoriilor româneşti.
Totodatl, se consfinţea apanenenţa la. România a Transilvaniei şi Banatului,
Iugoslavia primea Croaţia Băka şi panea apuseană a Banatului, Cehoslovacia
primea Slovacia şi Ucraina subcarpatică, iar provincia Burgeland era trecutl
Austriei37• Se recunoştea în felul acesta deslvârşirea unitlţii naţionale româneşti,
act de deplină justeţe istorică rezultat al luptei şi jenfei de secole a poporului
român. Banatul, străvechi pământ românesc, revenirea astfel la patria mami dupl
mai bine de două secole de dominaţie străini.
NOTE
1) Constantin Botoran, Ion Calafcteanu, Eliza P.mp111, Viorica Moiauc, Rom&nla 91 Conl'ertnţa de
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HANDLUNGEN ZUR UNTERSTÎJTZUNG DER ANERKENNUNG DER
VEREINIGUNG DES BANATES MIT RUMÂNIEN BM DER
FRIEDENSKONFERENZ VON PARIS (1919 - 1920)
(Zusammenfassung)

Ausgehend von der ăusserst komplexen Lage in welcher ~ · .:h Siebenburgen
und clas Banat am Ende des I. Weltkrieges befanden, deffiniert der Autor die
verschiedenen Stellungen im politiscben lnteressenkampf innerhalb und um die
Friedenskonferenz hinsich tilich der Zugeborigkeit des Banates und Siebenbiirgens.
în diesem Zusammenhang wird die Tătigkeit der rumănischen Delegation und
anderer Personalitaten untersucht. Gleichzeitig werden wichtige Untemehmen
der Rumănen aus Siebenbiirgen und aus dem Banat, nebst jenen aus der Emigration, hinsichtlich der Anerkennung der Vereinigung, angefiihrt.
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.ARADUL ŞI ZONA DE VEST DUPĂ MAREA UNIRE
Corneliu Paul Maior
Unirea Transilvaniei cu Romtnia proclamatl tn ziua de 1 Decembrie
1918, a reprezentat pentru milioanele de romtni ardeleni call7.ll adjudecatl la
Tribunalul istoriei firi drept de recurs din partea nimlnui. Poporul român a decis
prin propria winţl, tndrept4nd prin acest act devierile istoriei: anomalia hotlrArii
unice a naţiunii condudltoare tn stat, cea maghiari, minoritari din punct de vedere
numeric; perpetuarea structurilor feudale şi anacronismul statului multinaţional.
Propunându-ne ca tn prezentul material sl trecem tn revistl evenimentele
de dupl 1 Decembrie 1918 şi pani la intrarea trupelor romane tn Arad, vom face
referiri şi la factorii de influenţi de naturi politicii sau militari din vechiul regat şi
spaţiul geografic din vest ln care a acţionat armata romana.
1. Situaţia din TnnsUvanla fn perioada Imediat urmitoare Marii Unlrl.

Adunarea de la Alba Iulia a hotlrAt ca ln locul Consiliului Naţional
Roman Central, sl instituie Marele Sfat Naţional Roman, autorizat sl reprezinte
naţiunea români faţl de popoarele lumii şi sl ia toate mlsurile necesare în
interesul populaţiei din Transilvania şi BanaL Din acest Mare Sfat Naţional au
flcut pane şi 23 reprezentanţi ai judeţului Arad ln frunte cu Vasile Goldiş. Pentru
conducerea pennanentl a treburilor, Marele Sfat Naţional a ales un guvern
provizoriu sub pr_eşedenţia lui Iuliu Maniu având denumirea de Consiliu Dirigent
cu sediul la Sibiu. lnsubordinea Consiliului Dirigent funcţionau Consiliile Naţionale
locale şi formaţiunile armate ale Glrzilor Naţionale locale. Rolul lor a fost limitat
tn timp, pana la încheierea tratatului de pace şi extinderea administraţiei centrale
romaneşti pe lntregul teritoriu al ţlrii. 1
Situaţia din Transilvania, Banat şi plrţile ungare la finele anului 1918 era
considerabil influenţatl de mai mulţi factori care nu ţineau seama de voinţa
poporului roman sau o admiteau numai formal. ~tfel pe teritoriul Transilvaniei
mai erau dispersate trupe maghiare. 1n Banat au intrat trupe franceze aparţinând
Comandamentului Aliat din Salonic. iar ln urma lor s-au instalat la Timişoara şi
Lugoj unitlţi militare sârbeşti sub pretextul eliberlrii teritoriului.
La Arad situaţia era şi mai complicatl deoarece tn cetate erau câteva
regimente maghiare, iar poliţia şi jandarmeria lşi exercitau prerogativele tn cadrul
administraţiei maghiare. Mai funcţiona ca organ de ordine Garda Naţională a
românilor constituitl la 3 noiembrie 1918 subordonatl Sfatului Naţional al
Glrzilor pe lntreg Ardealul, condus de ofiţeri români întorşi de pe fronturi. Pe raz.a
lntregului judeţ aparatul de stat ungar era aproape inexistent, ln majoritatea
comunelor notarii şi jandarmii au fost alungaţi. Au fost alese noi autoritlţi
comunale cu sprijinul Glrzilor Naţionale care s-au organizat şi în comune. 2
Influenţa Budapestei ln Ardeal era îndl puternici în oraşe şi în secuime.
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Deşi guvernul contelui Karolyi Mihaly care a deţinut puterea Intre noiembrie 1918
- martie 1919 a recunoscut dreptul Consiliului Naţional Român de a hotArâ tn
numele poporului român, el nu a recunoscut oficial Proclamaţia Unirii de la Alba
Iulia. Mai mult, Apathy Istvan rectorul Universităţii din Cluj,afost numit guvernator
al Ardealului. Această măsura n-a avut urmari ciici trupele române au ocupat
progresiv teritoriul Transilvaniei.
Revoluţia din Ungaria care l-a adus la putere pe contele Karolyi era de
esenţa burghezo-democraticii. S-a elaborat în pripa o reformă agrari, s-au promis
drepturi mai largi naţionalitaţilor. Prima parte a lunii noiembrie a anului 1918 a
fost însa o perioada nefast!l pentru guvernul Karolyi; mersul războiului era
nefavorabil, tentativa din 7 noiembrie de a încheia armistiţiu separat cu francezii
s-a soldat cu un refuz al acestora, iar tratativele de la Arad cu românii din 13-14
noiembrie, conduse de Iaszy Oszkar, s-au terminat cu un eşec. La 13 noiembrie s~
semnat la Belgrad armistiţiul cu reprezentantul Antantei generalul Franchet
D' Esperey, în condiţiile impuse de învingători.
2. Situatia din România. Intrarea armatei române în Transilvania.
Dupa revoluţia din octombrie 1917, pe frontul din Moldova a avut loc
defecţiunea trupelor ruseşti aliate până în acel moment. Ele nu numai dl au refuz.al
să mai lupte dar constituiau un pericol potenţial de bolşevizare a populaţiei
noastre. Prin pacea încheiată de ruşi la Brest-Litovsk (3 martie 1918) germanii şi
austriecii şi-au arogitt dreptul dea ocupa Ucraina până la Odessa, ceeace a uşi făcut.
înconjurată din toate parţile, fără sprijin, România a fost nev~ită să
accepte pacea de la Buftea din 7 mai 1918.3
·
Una din consecinţele păcii a fost reducerea drasticii a efectivelor militare
la 4 divizii operative şi 8 divizii cu efective de pace. Dintre acestea, două divizii au
fost dirijate în Basarabia iar una în Bucovina pentru ins~aurarea ordineiintr-o zonă
expusă anarhiei coniunizante şi pentru apărarea populaţiei româneşti majoritare.
Cumpăna războiului s-a înclinat în vara şi toamna anului 1918 în favoarea
aliaţilor prin înfrângerea bulgarilor de ciitre corpul expediţionar francez din
Balcani, a ungurilor pe frontul italian şi a germanilor pe teritoriul francet..
Profitând de acest moment favorabil, România a denunţat armistiţiul cu germanii
şi a mobilizat a doua oară în ziua de 10 noiembrie 1918. 4 Se mai crează 3 divizii noi.
La apelul Comandamentului france1., armata reintra to scenă pe 24 noiembrie.
Trupele diviziei a VII-a comandată de generalul Traian Moşoiu intră în Ardeal pe
la Bicaz, urmând traseul Borsec-Topliţa-Ditrău. La 25 noiembrie divizia e la
Târgu-Mureş, iar pe 28 noiembrie la Reghin.
Divizia a II-a de Vânători trece în Ardeal pe la Palanca şi ocupă Miercurea
Ciuc. Unităţile armatei române nu au acţionat tn continuare pentru a nu influenţa
Adunarea de la Alba-Iulia. Pe de altă parte, dispozitivul s-a fixat ca urmare
convenţiei de armistiţiu de la Belgrad dintre Aliaţi şi Ungaria. Linia de demarcaţie
dintre armata maghiară şi aliaţi s-a stabilit în prima faz.ă tn zona geograficii de la sud
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de Mureş. în ziua de 7 decembrie, Regimentul 6 Vânători ocupă Braşovul unde are
o confruntare cu fracţiuni de anarhişti din armata lui Mackensen aflată în retragere.
Generalul francez Francbet D 'Esperay, la cererea generalului Berthelot,
aprobă ca divizia a VII-a română să ocupe regiunea Cluj-Dej-Turda unde acţionau
unita\i anarhiste ungureşti. Pe 24 decembrie românii ocupă Clujul. Până la finele
lunii decembrie, unitaţile DMziei a VII-a eliberează Baia Mare, Jibou, Zalău,
Sighet, având oonfruntari cu unităţi maghiare. Mai intră în dispozitiv divizia a VI-a în
zona Târgu-Mureş-Alba Iulia, precum şi divizia a IX-a Vânători, pe direcţia SibiuOrăştie-Deva-Petroşani. Se constituie Comandamentul unic al trupelor române
din Transilvania condus de generalul Traian Moşoiu cu sediul la Sibiu pentru a
putea colabora cât mai eficient cu Consiliul Dirigent. Pe măsura înaintării armatei
romane, gărzile naţionale romane, maghiare, şi săseşti au fost desfiinţate şi
tnlocuite cu poliţie şi jandarmerie. Din foştii soldaţi ai armatei austro-ungare, au
fost tnfiintate două divizii noi. Iarna care a urmat a fost folosită pentru dotarea şi
instruirea trupei. La data de 22 ianuarie 1919, linia dedemarcaţiesestabileştespre
vest de perpendiculara Zalău-Zam. La vest de acestă linie, Aliatii au admis în
continuare administraţie maghiară, nerespectând prin aceasta obligaţiile asumate
în 1916 la intrarea României în război. Îl\ acest timp judeţele Bihor şi Arad sunt
terorizate de fracţiuni armate maghiare bolşevizate. Din această cauză, Consiliul
militar aliat a dispus prin colonelul Vix, mutarea liniei de demarcatie spre vest de
calea ferată Satu-Mare-Oradea-Arad, menţinând însă administraţia maghiară.
Luând cunoştinţă de hotarârea Aliatilor, contele Karolyi şeful guvernului,
excedat, face o greşeală ireparabilă: pe 21 martie a predat puterea socialiştilor care
erau în alianţa cu comuniştii. Se formează un guvern condus de Garbai. Liderul
comunist Bela Kun, întors din Rusia, devine ministru de externe. Gafa istorică a
contelui Karolyi are totuşi o explicaţie. Războiul fiind pierdut, Ungaria avea două
dii de urmat:
1. Drumul realist al acceptării pierderilor teritoriale şi concomitent
instaurarea unor relatii economice strânse cu foştii şi noii vecini.
2. Politica disperării. Guvernul a ales politica încăpăţânării disperate de a
nu ceda teritorii, sperând sprijin din partea coaliţiei internaţionale a muncitorimii.
Cu alte cuvinte ideal naţional cu sprijin internaţional. s Soluţia sugerată de comunişti
s-a dovedit a fi falsă, rămânând o simplă lozincă fără conţinut.
3. Situaţia în oraşul Arad.
• Formaţiuni înaintate ale armatei române erau la Zam, pe valea Mureşului.
Românii din oraşul Arad şi din judet aşteptau eliberarea care părea iminentă.
Ziarele din 28 decembrie anuntau sosirea într-o vizita oficială a generalului
Berthelot, care a şi avut loc a doua zi. Generalul era pentru români o figură
legendară. Venirea lui a declanşat un val de entuziasm la cote înalte care s-a izbit
însă de zidul obstrucţionist al populaţiei maghiare. Autorităţile au participat
formal şi nu au prevenit eventualitatea unor dezordini. Cu acest prilej, intre români
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şi

unguri au loc altercaţii, armata maghairă a tras 1n demonstranţii români. Cad
Evenimentele l-au determinat pe generalul Benhelot sl ceară
Comandamentului francez sl trimită o unitate militari la Arad. în noaptea de 31
decembrie a sosit în oraş un regiment din trupele coloniale co_mandate de maiorul
Manin. în ziua de 2 ianuarie a mai sosit un batalion cu şase ofiţeri. Comandamentul
acestor unităţi, maiorul Manin, avea drept de decizie atât în probleme militare cât
şi în cele civile. Subunităţi franceze sunt dirijate la Lipova, câteva plutoane au fost
cantonate în Aradul Nou. În ziua de 30 ianuarie 1919 soseşte tocă un regiment
francez sub comanda maiorului Massiet, care a preluat comanda teritoriului de la
maiorul Martin. Atmosfera din oraş era destul de tensionată. Guvernul de la
Budapesta nu-şi ascundea poziţia naţionalist-şovină. Sosesc pe rând la Arad în
inspecţie ministrul de război Bohm şi generalul Soos de la Seghedin. Acesta, tn
numele guvernului de la Budapesta, revocă dreptul prefecturii de a dispune
armatei; comunică francezilor că unităţile militare din Arad vor trece sub comanda
Corpului de armată de la Seghedin. Obiectează deasemeni împotriva existenţei
gărzilor naţionale române.
_
în lunile ianuarie-februarie, plutea inel în aer iluzia menţinerii Ungariei
mari, co·ncomitent cu întreţinerea atmosferei antiromâneşti. În ziua de 21 februarie
soseşte la Arad generalul Gondrecourt noul comandant militar. Prezenţa generalului
francez nu l-a împiedicat pe generalul Soos sl dispună desfiinţarea Gărzilor
Naţionale Române şi sl ordone ocuparea sediului Consiliului Naţional Român. în
judeţ, formaţiuni militare maghiare trec la abuzuri şi crime. În ciuda protestelor
prefectului Iustin Marsieu, generalul Gondrecourt nu intervine. În faţa
ameninţărilor, îl sfătuieşte pe Marsieu sl părAseascil oraşul asigurându-i pază
morţi şi răniţi.

militară.

Între timp, la Budapesta comuniştii lansează lozinca dictaturii
proletariatului. Consiliul muncitoresc din Arad nu s-a raliat acestei idei. Ordinea
tn oraş a fost menţinută şi datorită schimbării atitudinii francezilor. Căpitanul
Saint-Laumer, şeful de stat-major al generalului Gondrecourt, este autorizat să
contrasemneze orice hotărârea administraţiei. Prezenţa unităţilor militare maghiare
ne mai având nici o justificare după stabilirea noii linii de demarcaţie, s-a procedat
la demobilizarea lor. Francezii renunţă la neutralitatea inactivă şi iau o atitudine
antibolşevică. Moşierii din judeţele Arad şi Cenad împreună cu câţiva politicieni
de marcă refugiaţi de la Budapesta, iniţiază constituirea unui guvern anticomunist
la Arad. Ei obţin avizul generalului De Laubitte comanqantul trupelor franceze de
pe teritoriul maghiar şi aprobarea generalului Gondrecourt de la Arad, dar cu
condiţia ca Sediul guvernului să fie oraşul Seghedin. tn acest timp, prevalându-se
decondiţiilearmistiţiului încheiat cu ungurii,generalul Gondrecourt făcea declaraţii
presei dl armata română nu va intra în Arad. Într-adevăr, când armata română şi
a reluat înaintarea, generalul Gondrecourt s-a întâlnit la Radna cu comandantul
trupelor române, cerându-i să nu intre în oraş. Românii au ocolit Aradul şi nu s344
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au oprit dedt tn oraşul Mako (2 mai 1919).
4. Tntadvele de pace fi eliberarea Tnmllvanlel.
Intre timp la Paris se duceau tratativele de pace. Delegaţia romani a
acreditat aliaţilor ideea dl o acţiune armatl romaneascA tn Ungaria e de interes
european. Faţa de inuite probleme importante, şefii delegaţiilor statelor
tnvingatoare, Wilson-Loyd George-Clemenceau, nu reuşesc formarea unei opinii
comune. Comuniştii maghiari profitl şi declanşează atacuri de hărţuire împotriva
armatei romane şi a unităţilor de voluntari cehi. 1n faţa acestei situaţii, guvernul
roman a acţionat independent, ordonând armatei reluarea tnaintarii pentru
eliberarea judeţelor cu populaţie româneasca şi constituirea unei zone de acoperire
pe Tisa.
Ofensiva se declanşează pe un front de 200 km. cu un efectiv de trei divizii
tn ziua de 16aprilie 1919. Au loc lupte grele la Ciuceaşi pe valea Crişului Repede.
Forţelor iniţiale li se adauga Brigada de Cavalerie care va acţiona tn Maramureş.
În zona judeţelor zarand şi Arad au acţionat Divizia XVIII-a Ardeleneasdl,
Divizia II-a Vânatori şi Divizia I-a vanatori. Prima fm a ofensivei se va încheia la
20 aprilie, prin eliberarea oraşelor Satu Mare, Carei, Oradea. Unitlţile Diviziei I
Vânatori vor ocoli Aradul, aşa cum s-a convenit cu francezii. În intervalul 29
aprilie-1 mai, trupele române ating râul Tisa, obiectivul final hotlrât de Marele
Cartier General'.
5. Desf'işurarea evenimentelor pe teritoriul maghiar.
Guvernul socialist ungar cade, ca urmare instaurarii anarhiei şi a presiunii
garzilor albe maghiare antirevoluţionare. Kun Bela preia puterea şi formează un
guvern al sovietelor din Budapesta. Lansează o proclamaţie popoarelor lumii,
tacand şi propuneri de pace vecinilor. Guvernul român refulA tratativele deoarece
cabinetul comunist ungar nu era expresia voinţei poporului.
Comandantul suprem al armatei franceze, mareşalul Foch, plănuia
ocuparea militara a Ungariei cu sprijinul armatei romane. Operaţiunea n-a mai
avut loc, guvernul francez crezând înca în posibilitatea unor tratative.
Staţionarea armatei române pe Tisa a continuat în lunile mai, iunie şi iulie.
În zona ocupata, populaţia a trecut la munca paşnica. Ocupaţia româneasca a fost
singura alternativa a reglsirii liniştii necesare refacerii ţarii. Afirmaţia noastra o
balAm pe ştirile publicate în presa maghiara: "La cererea populaţiei agasate de
abuzurile bolşevicilor, trupele române au acupat Debretinul. Au fost primiţi
sarbatoreşte de o delegaţie a notabilitaţilor tn frunte cu episcopul reformat
Boldizsar Dezso"7• "La chemarea unei delegaţii a cetlţenilor, românii au ocupat
Szolnok-ul"8•
6. Evolutfa evenimentelor la Anei. Intrarea trupelor romAne.
Menţinerea administraţiei ungureşti într-un judeţ cu o majoritate
covârşitoare româneasca nu avea nici o justificare. La intervenţia guvernului
României, generalul Franchet D Esperay comandatul armatelor Aliate din Ori-

345
https://biblioteca-digitala.ro

ent, a autorizat intrarea trupelor romane tn oraşul Arad. Din oraş s-a retras brigada
de cavalerie franceza, rămânând numai efectivul unui batalion de infanterie.
Ziarul •Românul" din 18 mai 1919 titrează cu litere mari: •Bun sosit.
Intrarea armatei române în Arad.• în materialele publicate tn ziar, se trec tn revista
momentele istorice din zilele de 16, 17, 18 mai. Ele au fost tn ordine, următoarele:
1. Sosirea Lt.Col. Vasilescu (16 mai), reprezentant al guvernului român. În absenţa
lui Iustin Marsieu, Dr. Sever Ispravnic anunţă oficial autoritlţile maghiare ci
armata română va intra în oraş. In aceeaşi zi a fost arborat drapelul românesc la
primărie, la cele două clădiri ale prefecturii, la bisericile româneşti, palatul
•Românul", banca "Victoria", librăriile româneşti şi multe case particulare;
2. în ziua următoare, în întâmpinarea armatei care venea dinspre Curtici, au pornit
mii de oameni. La sosirea Regimentului 6 Vânători comandat de colonelul Piriciu,
ovaţiile nu mai contenesc. Sever Ispravnic în fruntea linei delegaţii, rosteşte
cuvintele de bun sosit. primirea oficială are loc în faţa primăriei. în prealabil,
traseul a fost străbătut de două patrule călări comandate de un sublocotenent. A
apărut călare colonelul Piriciu, care, după ce a salutat mulţimea, a descllecat.
Trupele care l-au urmat au fost dispuse în careu. în acest moment a sosit maiorul
Perraud comandatul batalionului francez care, după ce s-a prezentat, a înmânat
colonelului român un plic sigilat. Au urmat discursurile. Primul a vorbit vicarul·
episcopiei I. Păcăţian, omagiind armata română; au urmat şefii administraţiei
maghiare. Prefectul Green a cerut punerea populaţiei sub ocrotirea armatei
· române; primarul Sarkany, adresându-se în limba franceza, a asigurat pe colonelul
Piriciu de buna intenţie a locuitorilor. Apoi a vorbit colonelul Piriciu care s-a
adresat populaţiei româneşti şi în continuareautorillţilor locale,asigurând populaţia
de ocrotire fără deosebire de religie sau naţionalitate. Discursul colonel~i Piriciu
a fost reprodus în limba maghiară concomitent, de cltre Dr. Sever Ispravnic. A
urmat defilarea regimentului de Vânători şi a divizionului de anilerie în sunetele
fanfarei militare. După paradă, colonelul Piriciu şiadjutantulsău căpitanul Nicolau,
au fost invitaţi în sala festivă a primăriei unde era adunat senatul oraşenescşi corpul
funcţionarilor. Colonelul se adresează membrilor administraţiei cerându-le să-şi
continue munca servind interesele statului român. În aceeaşi zi, după amia:ză,au loc
luarea în primire a gării şi a poştei pe care se arborează drapelul tricolor.
3. Duminica 18 mai; serviciu divin în catedrală în pre1..enţa unei delegaţii a armatei.
La cererea miilor de români veniţi din jude\ are loc o nouă defilare a armatei.
7. Aradul sub administatie romAneasci.
Data de 20 mai 1919 marcheaz.Jl începutul instaurării administraţiei
româneşti. Prefectul Iustin Marsieu a preluat prefe.ct ura şi primlria Prin înţelegerea
din 25 iunie încheiată la Sibiu intre generalul Franchet D Esperay şi Consiliul
Dirigent, Aradul intră în componenţa teritoriului guvernat de acest Consiliu. Prin
ordinul generalului francez De Tournadre se comunică oficial populaţiei şi
autorităţilor locale din Arad introducerea administraţiei româneşti. Funcţionarii
346
https://biblioteca-digitala.ro

publici sunt obligaţi sA depuna juramântul de loialitate faţa de Regatul României.
Prin acelaşi ordin este numit în funcţia de primar Dr. Ioan Robu, concomitent cu
numirea cadrelor superioare din administraţie.'
Trupele franceze parasesc Aradul la 19 iulie. Generalul De Toumadre şi
statul sAu major şi-au luat ramas bun într-un cadru sArbatoresc de la oficialitaţile
iar comanda militara a oraşului a preluat-o colonelul Piriciu 10•
8. Evenimente ulterioare, perspective.

Instaurarea administraţiei româneşti şi înfiinţarea garnizoanei militare în
Arad erau primele masuri concrete de aplicare în viaţa a Proclamaţiei Unirii de la
Alba Iulia. Popoarele Europei aşteptau încheierea tratatelor de pace. dar în vara
anului 1919 orizontul înca nu se înseninase. În ultima decada a lunii iulie au loc pe
Tisa ofensiva armatei maghiare bolşevi:zate cu scopul de a recuceri teritorii din
Ardeal şi contraofensiva armatei române, care, la 3 august ajunge la porţile
Budapestei. "La cererea unei delegaţii maghiare, armata româna victorioasa a
ocupat Budapesta" 11• Consecinţa politica a victoriei armatei române va fi caderea
guvernului Kun şi eradicarea bolşevismului din Europa centrala. Ocupaţia
româneasca va dura pâna la mijlocul lunii noiembrie 1919, când oraşul a fost predat
Comisiei interaliate.
Din succesiunea evenimentelor reţinem mometul care înclieie cel mai
dens capitol al istoriei românilor - Tratatul de pace de la Trianon din 4 iunie 1920
- act fundamental care a reunit teritoriile locuite de români în cadrul României
mari.
Note
1. Aradul permanenfl la lslorta patriei. Monografie, 1978. p.420421.
2. Vasile Popeangl, Aradul centra poUtk al luptei naponale din perioada d...U.malul (1167-1911).
Ed. Facla 1978. p.231.
3. Const. C. Giurescu-Dinu Giurcscu, lslorta romAnllor. Buc., 1971. p. 600
4. Ibidem, p. 600.
S.Varjassy L,jos, Karolyl-Kun-Horty. lu. oldobert forndalomlol a "bila&" Budapest hodolalÂlg. Ed.
Helicon Timişoara 1932. p.33,4S,46.
6. General G .D. Mărdărcscu, Campania pentru dezrobirea Anlealulul oca,.,_ Budapestei (19181920), Bucureşti 1922. p.62
7-8. "Aradi hirlap", Nr.430, 3 mai 1919 ti Nr.441, 23 mai 1919.
9. "Rom4nul", Nr.SB, 10 iulie 1919.
10. "Aradi hirlap", Nr.469 din 19 iulie 1919.
11. Varjairsy L,jos. op. cit. p. 91.
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ARAD ANO TIIE WF.STERN DISTRICTS AFl'ER THE GREAT UNION

(Abstract)
The pr~nt work deals with the events unfolding in Arad and in the
western districts of Romania after the great Union of Transsylvania, Banat,
Crishana and Maramures with Romania at the 1• of December 1918. This period
was very harsh, in the first place because of the terror practised by the hungarian
bolshevik troups, victimizing the romanian population. The western territories
have been eliberated by the romanian army only in the spring of 1919. Just then the
hungarian troups have been driven away and the french colonial corps evacuated.
The setting up of the romanian administration and the consolidation of Great
Romania, acknowledged by the peace treaties from Paris, folowed. Details of the
local evolution are given.
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ARHIVA ROMAN R. CIOROGARIU SURSA DE
INVESTIGARE A LUPTEI ROMÂNIWR PENTRU
DREPTURI NAŢIONALE
Mircea Timbus
Fondul de arbivl creat tn decursul vieţii de ROMAN R. CIOROGARU,
militant de frunte al românilor transilvlneni la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
tnceputul celui de-al XX-iea, se tnscrie, cu cele peste 3000 documente ale sale,
grupate tn 22 dosare, printre sursele deosebit de preţuite de cercetltori, aflate to
pllstrarea Arhivelor Statului din Arad. Salvarea de la distrugere, pllstrarea cu
pioşenie şi conservarea fondului, lntr-o vreme c4nd deţinerea unor documente de
. asemenea provenienţa şi conţinut constituia un permanent risc, sunt meritul
regretatului Nerva Iercan, nepot al marelui bărbat, fost directo ral Blncii •victoria•
din Arad, iar depunerea lui spre pllstrare cltre Arhivele Statului o datorim fiicei
acestuia, doamna prof. Adriana Iercan.
Studierea tnscrisuriloroferlnu doar substanţa necesara creonlrii biografiei
lui Roman Ciorogariu, personalitatecomple:xA, profesor, publicist,episcop onodox
al Oradiei, om politic, ci şi informaţii cuprinzltoare despre neostenita lupta a
românilor din vestul Transilvaniei pentru drepturi naţionale şi unire. Potrivit
proprie-i observaţii, generaţia lui •... a evoluat de la ALBINA la TRIBUNA, de la
TRIBUNA la MEMORANDUM, iar de la MEMORAND la ziua de 1 Decembrie
1918.·
Din arhiva personali, conţinând manuscrise ale anicolelor publicate şi
discursurile rostite, jurnale de tnsemnlri, precum şi o v~ta corespondenţi, alegem
câteva piese pentru ilustrarea temei propuse. Edificatoare pentru maniera în care
tnţelegea sl-şi tndeplineascl mandatul, liber asumat, de exponent al intereselor
propriului popor, este corespondenţa, nllscuta din întinsele legături cu fruntaşi ai
luptei pentru drepturile românilor din Transilvania, cu oameni de cultura, dasclli,
gazetari, jurişti sau feţe bisericeşti. Printre semnatarii scrisorilor adresate lui,
amintim pe Ion Bianu, Sever Bocu, Bogdan Duicl, Eugen Brote, Ilarie Chendi,
Gheorghe Ciuhandu, Ion Clopoţel, Octavian Goga, Vasile Goldiş, Nicolae Iorga,
Sextil Puşcariu, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici, pentru a-i numi doar pe cei mai
cunoscuţi.

Se pllstreai.l scrisorile memorandiştilor arădeni Mihai Veliciu şi Aurel
Suciu, din timpul detenţiei lor la Vâcz şi Szeged (1894-1895) 2, care oglindesc
tratamentul la care au fost supuşi, allturi de alţi memorandişti, decltre autorităţile
maghiare şi releva hotărârea lor de'a continua sa acţioneze în interesul înfăptuirii
idealului naţional. Scrisorile constituie probe ale leglturii constante menţinute, în
pofida interdicţiei, între memorandiştii întemniţaţi şi confraţii lor din libenate.
Roman Ciorogariu manurisea el însuşi, mai târziu, ca a adus de la Ioan
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Raţiu

din temniţa Seghedinului, unde acesta ispaşea împreuni cu Vasile Lucaciu
Coroianu, "rdinul de convocare a unui congres3> menit sa proclame şi sa
cimenteze solidaritatea naţionalităţilor oprimate din imperiul dualist austroungar, în lupta lor pentru independenţi şi suveranitate. &te vorba despre Congresul
de la Budapesta, din august 1895, care.a reunit reprezentanţii slovacilor, slrbilor
şi românilor decişi sa opună politicii de deznaţionaliz.are promovata de guvernul
maghiar, cerinţa lor legitimi de recunoaştere a drepturilor propriilor naţiuni.
Delegaţia români la congres l-a avut tn compunere şi pe Roman Ciorogariu care,
alături de militanţii arădeni Ştefan Cicio Pop, Ion Rusu Şirianu, Vasile Mangra şi
de alţi confraţi din Transilvania, a reuşit sa transmită lumii durerile şi vrerile
românilor.
Sunt deosebit de grăitoare pentru raporturile instituite între românii din
Transilvania şi cei din România, scrisorile de la Eugen Brote4, un alt fruntaş al
luptei românilor, stabilit dincolo de Carpaţi. Colaborator fervent al ziarelor
arădene "Tribuna poporului" şi "Tribuna", prieten cu Roman Ciorogariu, el îşi
dezvăluie, în corespondenţa purtata cu acesta, poziţia de adept al abandonării
politicii de pasivitate în mişcarea naţională a românilor transilvăneni, încă mult
înainte de adoptarea de către Partidul Naţional Român a tacticii active de luptă.·
Susţinea, în acelaşi timp, ideea oportunităţii mobilizării poporului întreg în
vederea înfăptuirii progresului naţional. A iniţiat şi perfectat, în august 1907, la
Găiceana, unde îndeplinea funcţia de administra!or al unei moşii aparţinând lui
D.Sturdza, un pactS, la care au subscris Roman Ciorogariu, Vasile Mangra şi Ioan
Slavici, prin care se stabileau direcţiile acţiunilor politice comune. La fel ca şi Ioan
Slavici, prezent în fondul de arhivă cu 37 de scrisori', Brote vedea necesară
instituirea în Transilvania a unui climat de bună înţelegere între români şi unguri',
făcând-delimitările cuvenite între guvernele maghiare, vinovate de perseverarea în
politica absurda de deznaţionalizare şi maghiarii de rând care, întocmai ca şi
românii, doreau sa trăiască într-o atmosfera destinsă, lipsită de tensiuni politice.
Se păstreaz.1 pagini interesante din corespondenţa cu Vasile Goldiş8, în
care se fac referiri la colaborarea numitului cu "Tribuna" din Arad, activitatea iui
didactică de la Braşov, paşii întreprişi pentru înfăptuirea idealului românilor:
Unirea. Preţuindu-l pe Roman Ciorogariu pentru meritele sale, Goldiş a emis, în
numele Consiliului Naţional Român Central din Arad, şi întărit cu propria-i
semnătură, actul prin care acesta a fost invitat sa participe ca membru, investit cu
drepturi depline, la lucrările Adunării Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918.
Susţinător al publicaţiilor arădene, Ciorogariu a ştiut sa atragă în jurul lor
colaborarea unor condeie strălucite din România, cum o confirmă scrisorile
primite de la cunoscutul critic literar şi ziarist llarie Chendi9 care, între anii 19011912, a susţinut în paginile periodicelor din Arad, nevoia unităţii şi independenţei
românilor. Pot fi amintite, de asemenea, scrisorile lui Rădulescu Motru 1°, redactor
şi
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la •Noua revista romana• din Bucureşti care, tn 1911, demonstra rolul presei tn
asigurarea unităţii culturale a românilor de pretutindeni.
Pe lunga lista a persoanelor aflate în rapoturi de corespondenţa cu Roman
Ciorogariu se înscriu, cum este şi firesc, data fiind alegerea sa, în octombrie 1917,
în funcţia de conducător al Consistoriului ortodox român din Oradea, iar în august
1920 de episcop al reînfiinţatei episcopii a Oradiei, numeroşi ierarhi ai bisericii
strămoşeşti. Amintim, în acest sens, pe Ioan Meţianu, episcop al Aradului şi, mai
târziu, mitropolit al Ardealului 11, Nicolae Ivan, episcopul ortodox al Clujuluiu,
Iosif Badescu, episcop de Caransebeşu, Nicolae Bălan, mitropolit al Ardealului'◄
şi pe Miron Cristea, primul patriarh ortodox al României1 5, a căror scrisori reflecta
aspecte privitoare la or:ganizarea bisericeasca, situaţia ortodoxismului, a
învăţământului teologic şi laic, participarea bisericii ortodoxe la viaţa socialculturala a epocii, aportul ei la întreţinerea, mereu nestinsa, a Oacărei spiritualităţii
româneşti. Despre implicarea clerului ortodox în susţinerea intereselor superioare
ale neamului, Roman Ciorogariu a reuşit, în martie 1912, în faţa Comitetului
Central al Partidului Naţional Român, cuvinte memorabile: •Preoţii sunt părinţii
românismului. Ei ne-au susţinut legea şj limba strămoşeasca; toate câte s-au făcut,
prin dânşii s-au făcut. preotul ne-a dat grosul intelectualilor, a pus piatra fundamentala la banei, la asociaţiile şi fondurile culturale, la şcoli, la gazete şi la toate
instituţiile câte le avem; el a ridicat pe \Aran, industriaş, comerciant, avocat prin
apostolia lui nesfârşita. El a adus poporul la adunări şi la urna şi pretutindenea
unde a fost chemat sa-şi manifesteze naţionalitatea .. . ■ 16
Corespondenţei, pe care am trecut-o succint în revista, i se adaugă şi alte
genuri de documente printre care, observam ca se deta~eazA prin consistenţa lor
aparte, cele referitoare la activitatea ziarului "Tribuna•, a cărui contribuţie la
propulsarea Aradului în centrul luptei politice a românilor din Transilvania şi
Ungaria, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea este
evidenta. Apari\ia la Arad a ziarului, cu numele iniţial "Tribuna Poporului•, a fost
anunţata de Ioan Rusu Şirianu prin scrisoarea deschisa publicata la 15 decembrie
1896, care sublinia adeziunea noii publicaţii la programul Partidului Naţional
Român, elaborat la Sibiu, în 1891. Propunându-şi întărirea legăturilor cu slovacii
şi sârbii•... naţiuni caresufer deopotriva cu noi ... •, autorul chema•... pe toţi românii
sa-şi dea mâna, ca într-un singur gând şi cu senina însufleţire sa poată sărbători, cu
o zi mai înainte, izbânda drepturilor noastre naţionale. ■ 17
Viaţa interna a •celui mai vajnic ziar din Ardea.■, cum era considerat
"Tribuna•, eforturile pentru•... scoaterea ziarului independent care domina opinia
publică româneasca şi o ducea cu paşi siguri la ţinta ajunsă în 1918.. . ■ 18 , ne sunt
dezv.lluite în numeroase pagini de memorii, aparţinând aceluiaşi Roman Ciorogariu,
unul din colaboratorii de nădejde ai numitei publicaţii. La dispoziţia celor interesaţi
de cunoaşterea istoricului "Tribunei•, a orientării şi profilului foii, sta şi lista
completa a redactorilor şi colaboratorilor săi permanenţi sau ocazionali, de-a
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lungul celor 15 ani de apariţie (6 ianuarie 1897 - 12 manie 1912) 19• Amintim dintre
aceştia pe Octavian Goga, Ialrie Cbendi, Iona Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu,
Iosif Gârleanu, Ioan Rusu Şirianu, Sever Bocu ş.a. Referindu-se la Goga, unul din
condeiele tinere de atunci, care, prin creaţia sa de excepţie, a contribuit la
modelarea orizontului spiritual a unei întregi generaţii, Ciorogariu observa dl
numele -Ţribunei• se confunda cu cel al poetului, iar •tribunismur întreţinut de el
semnifica •tradiţia luptei intransigente pentru ideea naţiona1a•. 20
Se pas treaza copia documentului aşezat sub piatra de temelie a edificiului
destinat sa adlposteasdl redacţia şi tipografia amintitului cotidian, situat în Arad,
strada Eminescu. C.onstrucţia a fost inaugurata la 27 noiembrie 1909. în cuvinte
pline de vibraţie documentul înflţişeazl menirea -Ţribunei• de a acţiona pentru• ...
reintegrarea naţiunii româneşti în drepturile ei istorice pe acest plmânt strlvechi
românesc, pentru izbânda deplini şi finala a cauzei sale şi pentru stapanirea
deslvârşita şi de veci a limbii, culturii şi naţionalitlţii româneşti. •21
Fuziunea ulterioara (în martie 1912) a -Ţribunei" cu "Românul" într-un
organ de presa al Partidului Naţional Roman, oglindita în mai multe documente22,
era dovada înţelegerii de c,tre oamenii politici ar,deni a momentului istoric ce
impune restabilirea unitlţii şi disciplinei în sânul P.N.R., vremelnic tulburate de
disensiuni ivite Intre fruntaşii români grupaţi în jrul celor doua publicaţii.
Surprins la Oradea de evenimentele din ajunul tnflptuirii statului roman
unitar, Roman Ciorogariu ne-a lisat numeroase însemnlri despre acţiunile
Intreprinse de românii bihoreni, cât şi de confraţii lor arldeni, la sfârşitul primului
rlzboi mondial, vizând scuturarea definitivi a aplsltoarei stapâniri austro-ungare.
Destrlmarea imperiului multinaţional a fost anunţata printr-un apel adresat
românilor, în care se spune:•... Regimul monarhic de care veacuri am fost asupriţi
şi neluaţi în seama, s-a sistat, lisând în urml-i tuturor naţiunilor, liberi organizare.
Românii de pe teritoriul fostei coroane ungare s-au organizat în C.onsiliul Naţional
cu sediul la Arad ... •D
O circulara din 5 noiembrie 1918, semnata de vicarul Roman Ciorogariu,
aducea preoţilor şi invlţltorilor aflaţi sub jurisdicţia C.onsistoriului onodox roman
din Oradea, vestea instituirii şi în acel oraş a C.onsiliului Naţional Român şi cerea
înfiinţarea de consilii în toate localitaţile rurale din judeţ. 24
Atmosfera fierbinte generatlde declanşarea revoluţiei în Austro-Ungaria,
transpare din numeroase înscrisuri. Ţlranii întorşi de pe front în satele romaneşti,
au înţeles dl a sosit vremea, îndelung aşteptata, a scuturlrii asupririi. Acest lucru
se exprimi în documente într-o maniera proprie simţului de dreptate al românilor
care, firă să recurgă la acte de violenţă, au trecut la înllturarea autoritlţilor străine
şi instituirea puterii româneşti.
Deosebit de sugestivă pentru Ideea de unitate a românilor este declaraţia
tineretului roman din Oradea şi Bihor, din 31 octombrie 1918, urmata de alta din
7 noiembrie acelaşi an, care exprimi dezideratul unirii Ardealului şi Bucovinei cu
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România, subliniindu-se nevoia garantarii acestei uniri de dltre forţele armate ale
marilor puteri, pana tn momentul eliberlrii tntregii ţări de dltre armata româna. 25
Trecerea la constituirea glrzilor naţionale, cu rol de forţe armate menite
sl asigure ordinea şi siguranţa publici, potrivit botar4rilor consiliilor naţionale,
este atestatl şi dţ ordinul comandei supreme a Garzii Naţionale Române din
Ungaria şi Transilvania26, act emis la Arad, la 12 noiembrie 1918şi plstrat tn fondul
de arhiva. Pe cladirile primariilor comunale, locuitorii români, aflaţi tn majoritate
evidenta, tşi arborau, tn sfârşit, propriul tricolor, aratAndu-şi deschis, tn adunari
populare, adeziunea totala la botar4rea de unire cu Ţara exprimata la Alba Iulia 27.
Succintatreoeretnrevistladocumentelorilustrativepentrutemaenunţata

a reuşit sl dezvlluie - cred -valoarea a fondului ca izvor de cunoaştere a uneia din.
perioadele cu semnificaţii apane pentru istoria patriei noastre, precum şi sa ateste
forţa de caracter, clarviziunea şi perseverenţa care au fllcut dint
;n slujitor pe
altarul spiritului un luptator pentru lnflptuirea idealului naţio, 1. "Sunt preot spunea Roman Ciorogariu - care are credinţa dl ce nu este posib1 oamenilor este
posibil lui Dumnezeu. Implor mila lui Dumnezeu ca sa ne îndrepteze cararile spre
fericirea neamului, pe care l-a dat moştenire sfânta tngrijirilor noastre." 28
Documentele fondului transmit generaţiilor de urmaşi acelaşi mesaj pe care
octogenarul arhiereu li adresa, prin testamentul din 1935, nepoţilor sai: •... Legaţi
va soarta voastra de România( ... ) Credinţa tn destinul României sa nu o pierdeţi
( ... ) Luptaţi pentru aceasta Românie pâna la ultima rlsuflare..."29
NOTE
1. V.Coman, Epllcopal ao- Clonprt• - l■plltor peatn libertatea dreptatea popol"lll ■I romiD
din Tramlh'aala, bi MHropollaArdealulal, anul XXI, nr. 7-9, Sibiu, 1976, p.631.
2. Arb.St.Anid, fond penonal Roman Ciorogariu, dmar21, f. 40-108
3. Ibidem, d01ar 10, f.64
4. Ibidem, doaar 2, f. 360-100
S. V.Popeangl, R o - R. Clonprt■, penoaalllale man:anll a pnerapel 1ID1rU, tn volumul R o R. Cloroprl■ (1152-,1936), Oradea, 1981, p.55.
.
6. Arb. St. Anid„fond penonal Roman Ciorogariu, d01ar21, f. 40-108.
7. Ibidem, d01arw, f.364-367
8. Ibidem, d01Br 14, f. 93-113
9. Ibidem, doaar 3, f.4S-97
10. Ibidem, d01ar 19, f.121
11. lbldem, d01ar 16, f.231-251
12. Ibidem, d01ar 14, f.240-320
13. Ibidem, doaar 2, f.22-45
14. Ibidem, f.48-148
15. Ibidem, doaar 3, f.334-382
16. Ibidem, doaar 7, f.89-99
17. Ibidem, dosar 20, f.237
18. Ibidem, f.31-S2
19. Ibidem, f.41
20. Ibidem, dosar 10, f.109
21. Ibidem, dosar 20, f.43

,1
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22. Ibidem, r.54-55
23. Ibidem, dosar 6, r.103. Esle vorba despre Consiliul Naţional Romtn Ceolral, C0118lituit la 30
octombrie 1918 la Budapesta, care fi-a continuat activitatea, tncep4od cu data de 2 noiembrie 1918, la
Arad sub preşedinţia lui Şteran_ Cicio-Pop
24. Ibidem, r.104
25. Ibidem, dosar 7, r. 85-87
26. Ibidem, dosar 8, r.268
27. Ibidem, dosar 7, r.153-155
28. Ibidem, r.89-99
29. Ibidem, dosar 22, r.282-283

L'ARCHIVE ROMAN R. CIOROGARIU
SOURCE D'INVESTIGATION SUR LA LUTTE DES ROUMAINS
POUR LES DROITS NATIONAUX
(Resum6)
Cet expose represente l'une des source d'infonnations Ies plus
approfondies d'une p6riode aux significations particulieres dans l'histoire de
notre pays, anterieure ă l'unification de la Transylvanie avec la Roumanie, le
fond personnel de l'archive de Roman R. Ciorogariu, conserve par la Filiale des
Archives d'Etat d'Arad.
.
De ces renseignements on peut distinguer Ies principaux genres de
documents, tires de ce fond m~me, Ies plus riches en contenu, et qui constituent
tout autant de temoignanges sur la lutte des roumains pour la justice et l'unite
nationale.
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DOCUMENTELE SECflEI CULTURALE DIN ARAD A
INSTITUTULUI SOCIAL BANAT· CRIŞANA
Victor Caţavei

I

în primele două decenii de după Marea Unire,culturaarădeană acunoscut
un reviriment deosebit. Un loc central l-au deţinut.cele 72 de societăţi culturale
care şi-au desfăşurat activitatea în localităţile judeţului,acoperind o mare varietate
de preocupări în domeniu. 1 Bineînţeles s-au impus doar dteva din acestea prin
valoarea operei culturale realizate.
Astfel au fost: Despărţămantul Arad al wAsociaţiunii Transilvane pentru
Literatura şi Cultura Poporului Roman-ASTRAw,Societatea weoncordiaw, wAteneul
Popular Arădeanw, Secţia Culturală a wlnstitutului Social Banat - Crişanaw şi altele.
în deceniul al patrulea, în scopul coordonării acţiunilor lor, principalele
asociaţii şi societăţi s-au reunit într-un nou organism. Astfel, în manie 1936 a fost
creată wFederaţia Societăţilor Culturale,din Arad. wSub egida acesteia s-a desfăşurat,
la 30 ianuarie 1938, Primul Congres Cultural al Aradului. 2
Au urmat anii celui de-al doilea război mondial, dnd activitatea culturali
s-a redus datorită dificultăţilor mereu cresdnde. După război, pentru o scurtl
perioadă unele asociaţii şi societăţi culturale au făcut eforturi de a-şi relua
activitatea. În condiţiile inaugurării regimului comunist acest fapt s-a dovedit
imposibil, asociaţiile şi societăţile culturale româneşti fiind desfiinţate forţat tn
anii 1947 - 1948, prin hotărâri succesive ale Consiliului de Miniştri şi Ministerul
Anelor şi Informaţiilor, sau prin simple decizii ale Consilieratului Cultural al
Judeţului Arad. 3
Secţia Culturală din Arad a Institutului Social Banat - Crişana, care tşi
avea organele de conducere la Timişoara, unde a publicat şi propria revistă, şi-a
tnceputactivitatea tn martie 1933, datorită iniţiativei unui valoros grup de intelectuali
arădeni.Printre aceştia s-au aflat: dr. Gheorghe Ciuhandu, dr. Teodor Botiş, dr.
Comei Radu, dr. Lazăr Nichi, dr. Octavian Lupaş, profesorii Ascaniu Crişan,
Traian Mager, Nestor Blaga, Marcel Olinescu şi alţii.
Scopul constituirii secţiei arădene a fost clar definit încă în invitaţia
program din 23 martie 1933: wcunoaşterea realităţilor vieţii romaneşti de la graniţa
de vest a ţării, constituind unul din cele mai serioase mijloace de luptă contra celor
ce încearcă revizuirea tratatelor de pace.11-4 În vederea realizării acestei prevederi s-au
preconizat şi realizat parţial cercetări istorice şi sociologice în localităţile judeţului
şi elaborarea de monografii.
În continuare reproducem procesele verbale ale adunării secţiunii din
anul 1933, după exemplarul original care a aparţinut arhivarului acesteia, Nestor
Covaciu. s
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Secţia

Institutul Social Banat - Crişana

anistico-culturaUl
Sediul: Arad

Proces verbal No. 1
Încheiat azi la 23 Manie 1933, cu ocazia constituirii secţiunii anisticoculturale a Institutului Social Banat Crişana, în oraşul Arad.
Prezenţi: D-nii Dr. Cornel Radu directorul spitalului de copii, fost primar
al Aradului, - Dr. Teodor Botiş rectorul Academiei Teologice, - Dr. Gh. Ciuhandu
referent consistorial, - Ascaniu Crişan dir. liceului wMoise Nicoarăw, - Dr. l.azar
Nichi dir. Palatului Cultural, - Teodor Mariş profesor, - Vintilă Popescu profesor,
- Nestor Blaga profesor, - Tr. Mager profesor, - Marcel Olinescu profesor, - Iulian
Toader profesor, - Ion Lipovan profesor, d-şoara Dora Lepa profesoară, - Rafioiu
prof., - Nes tor Covaci bibliotecarul Palatului Cultural, - Octavian Lupaş doctorand
în drept.
I.a ordinea zilei: 1. Înscrierea noilor membri
2. Alegerea preşedintelui, secretarului şi arhivarului
3. Discuţiuni asupra programului de activitate pe anul
1933

I
Dl. Dr. C. Radu, în calitate de delegat al comitetului de conducere a Instit.
Soc. Banat Crişana, arată rostul pentru care a fost creat acest institut şi imperioasa
necesitate de a se înfiinţa şi în Arad o secţiune culturalJ şi artistică. lnst. Soc. Banat
Crişana, - spune D-sa - vine să umple un gol în patrimoniul nostru cultural. Prin
cunoaşterea realităţilor vieţii romaneşti de la graniţa de Vest a ţării, se va înfăptui
unul dintre cele mai serioase mijloace de luptă contra celor ce încearcă revizuirea
tratatelor de pace. Institutul S.B. Cr. nu are tendinţa de a concura societăţile
culturale deja existente. Din contră: el face apel la toţi factorii culturali, invitându-i să
colaboreze în cadrele sale, deoarece la baza acestui aşezamant cultural nu stă un
spirit de estetică culturală, adaptată unor utilităţi închipuite, ci stau cercetări de
ordin ştiinţific, documente de arhivă, statistică şi documente.
Îndemnand pe cei prezenţi să consimtă la înfiinţarea secţiunii culturalartistice, propune de preşedinte de varstă al adunării constitutive pe d-l Dr. Teodor
Botiş.

Cu asentimentul unanim al celor prezenţi, dl. Dr. T. Botiş ocupă scaunul
privire la expunerea d-lui Dr. C. Radu.
Dl. Dr. L Nichi se declară pentru înfiinţarea secţiunei artistico-culturale,
accentuand că trebuie să se afle mijloacele de ordin material fără de care secţiunea
nu va putea activa în sensul dorit. Taxele de·membru sunt relativ mari şi nu este
preşedinţiei de varstă şi deschide discuţia cu
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verosimil ca din suma lor sl se poatl acoperi cheltuielile necesare.
Dl. A. Crişan se ralia7A la ideea constituirii secţiunei, pentru dl 1n
domeniul cercetlrilor sociologice la noi nu s a flcutaproape nimic. SA se lucreze
lnsl serios şi documentat Pentru moment, existând 1n localitate doul societlţi
culturale cari orgao.izem 1n mod regulat conferinţe, secţiunea ce va lua fiinţa sl se
lipseasc.1 de a~t mijloc de activare.
Dl. Dr. T. Botiş spune 1n esenţa urmltoarele: Necesitatea unei secţiuni
culturale I. S. B. Cr. tn oraşul nostru este evidentă. Avem 1n Arad elemente
suficiente, care dau dovadl de preocuplri culturale serioase. Ceeace ne lipseşte
lnsl este unitatea de acţiune. SI ne punem cu toţi la munci, având acelaşi spiritus
rector. Dadl tn câţiva ani am reuşi sl dim mlcar monografia Aradului, am face un
lucru preţios.
Din discuţiile premergltoare, constatând dl cei prezenţi sunt tn unanimitate
pentru înfiinţarea unei secţiuni artist. cult. a I.S.B.Cr. la Arad, ti invit.I sl procedeze
la alegerea comitetului acţiunii.
în acest scop, se alege o comisiune de propuneri, aldltuitl din d-nii A.
Crişan, L Nichi, C. Radu şi Tr. Mager.
II
Comisiunea, dupl deliberare, face urmltoarele propuneri:
Preşedinte................._
............................. Dr. Gh. Ciuhandu
Secretar................................................... Octavian Lupaş
Arhivar.................................................... Nestor Covaci
Cei prezenţi aleg prin aclamaţii persoanele propuse mai sus.
Dl. Dr. Ciuhandru mulţumeşte pentru cinstea ce i sa flcut, dar din
anumite motive personale, refu:zll demnitatea preşidenţiall. D-sa este printre
altele de plrerea dl un program de mundl aprioric şi obligator nu va duce la
rezultate. Trebue sl se ţinl seama se preocuplrile fiedlrui membru, lllsându-i-se
fiedlrui membru latitudinea de a-şi fixa singur subiectul. Promite dl va sta la
dispoziţia I.S.B.Cr. cu bogatul material documentar.de care dispune.
D-nii Dr. Radu, A. Crişan, L. Nichi, I. Lipovan şi O. Lupaş insist.I pe lângl
dl. Dr. Ciuhandru sl accepte preşidenţia, fiind d-sa cel mai indicat a conduce
secţiunea ce a luat fiţnţl, firi ca sl reuşeasdl a-l determina sl-şi revinl asupra
botlrârii.
Se ia astfel la cunoştinţll refuzul d-lui Dr. Ciuhandru.
Dl. A. Crişan propune tn consecinţa pentru locul preşidenţial pedl. Dr. T.
Botiş, care este ales prin aclamaţii unanime.
D-L Dr. T. Botiş asiguri pe cei prezenţi dl, tn marginile posibilitllţilor, va
duce secţiunea pe drumul cel drept. Mulţumind pentru încrederea ces a manifestat
faţa de d-sa, aratll ca motive de sini ta te fizidl U tmpiededl sl participe la adunarea
generali a I.S.B.Cr. din Timişoara tn ziua de 25 III a. c., propune deci ca această
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secţiune sA

fie reprezenta li cu acea ocazie de o altl persoanl.
~te ales cu unanimitate de voturi tn acest scop dl. Oct. Lupaş, secretarul

secţiunii.

III
Deschizându-se discuţiunea cu privire la activitatea .secţiunii pentru anul
curent, se acceptl principial punctele stabilite d~ comitetul central şi anume: 1/
Lămurirea unor epoci din trecutul acestui ţinut; 2/Colecţionarea de folklor; 3/
Studierea muzicii pop.; şi 4/Regionalismul educativ.
Fiind însA timpul înaintat, cei prezenţi decid în unanimitate a se întruni cu
altl ocaziune şi a stabili un program de muncă definitiv şi corespunzător scopurilor
urmărite de un institut social.
Cu acestea dl. preşedinte declară adunarea inchisA.
Dr. Teodor Botiş

Octavian Lupaş
Secretar

Preşedinte
AscaniuCrişan

Membru verificator

INSTITU11JL SOC. BANAT - CRIŞANA
ARAD

SECfIA CULTURALA

PROCES VERBAL No.2
Încheiat azi, la 7 Aprilie 1933, cu ocazia şedinţei plenare a secţiunii. _
D-nii dr. Teodor Botiş, dr. Comei Radu, dr. Nicolae Popovici,
Ascaniu Crişan, Teodor Mariş, Nes tor Blaga Marcel Olinescu, d-şoara Dora Lepa,
d-nii Mihai Păun, Nestor Covaci, Ştefea şi Oct. Lupaş.
La ordinea zilei: I/Dare de seamă despre şedinţa comitetului central,
ţinuti la Timişoara în 29 Manie 1933. _
2/Stahilirea definitivă a programului de muncă pe anul
1933.
3/Propuneri şi interpelări.
Constatându-se că majoritatea membrilor este prezentl, dl preşedinte dr.
T. Botiş deschide şedinţa şi se dă citire procesului verbal despre şedinţa trecuta,
care este luat la cunoştinţa şi verificat.
Prezenţi:

I
Dl Oct. Lupaş, secretarul secţiunii, face o dare de seaml despre felul cum
a decurs şedinţa comitetului central din 29 Manie a.c. şi despre hotlrtrilece au fost
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luate cu acea ocaziune. Se constata dl între membrii secţiunii şi comitetul central
exista o perfecta unitate de vederi, cu privire la scopurile şi mijloacele de acţiune
ale Inst. S. Ban. Cr.
Dl dr. C. Radu observi dl Municipiul Timişoara dl Inst. Soc. B. Cr. o
subvenţie de 100.000 lei, iar Prefectura Timiş una de 50.000 lei. O-sa comunicil, dl
taxa de membru activ sa redus la 240 lei anual, pllltibilll în rate lunare.
în ce priveşte stabilirea raponului de ordin financiar dintre sec\iunea
noastrll şi comitetul central, se propune acestuia sll fixeze secţiunii cota ce o va afla
de cuviin\ă. Banii ce vor fi puşi de comitetul central la dispoziţia sec\iunilor din
Arad, vor fi administra\i de o singuri persoană, care va fi astfel casierul tuturor
secţiunilor arădene. Io acest scop, este ales cu unanimitate de voturi dl Nestor
Covaci, arhivarul sec\iunii, care va îndeplini astfel şi func\iunea de casier. Casierul
din Arad va urma sll încaseze şi taxa de membru dela membrii aparţinători
secţiunilor arădene, dând socotelile cuvenite comitetului central.
II
În ce priveşte punctul al doilea din ordinea de zi, dl Octavian Lupaş face
o expunere de vederi asupra felului în care urmeazl a se stabili programul de
activitate, pedurataanaului 1933. O-sa propune,ca programul minimal de activitate,
pe baza subiectelor anunţate pînă la acea dată, sll fie alciltuit din următoarele
puncte:
trMonografia familiei Mocioni" tratată de dl T. Botiş
Posibilităţile de a face eficace învăţământul primar, în cadrul organizaţiei
sale actuale, cu aplicaţii speciale la jud. Arad•, studiu datorit d-lui prof. Teodor

2r

Mariş

Jr Problema regionalismului educativ cu privire la ţinutul Hălmagiului",
lucrarea d-lui Traian Mager
4/ Colecţionarea materialului folkloristic din jud. Arad, din panea d-lui
Nestor Covaci
5;-Cadrul istoric al comunei Sâmbăteni•, după metoda monograficii a Inst.
Social Român, studiu datorit d-lui Oct. Lupaş
6rActivitatea anisticil a comunei Sâmbăteni• şi un album de schiţe
plastice •Aradul pitoresc•, lucrări preg~tite de dl. prof. Marcel Olinescu.
Dl prof. N. Blaga este de părere, ca secţiunea noastră sllse ocupe nu numai
de chestiunea culturală ci şi de cea economicii. După discuţiunile urmate, se ia
hotarârea ca, până la data înfiinţării acţiunii economice, şi secţiunea noastră sll se
ocupe de astfel de probleme.
Cu ocazia şedinţei plenare, au fost anunţate, pentru programul eventual,
următoarele lucrări: •1osiflorgovici• o monografie a d-luiAscaniu Crişan, •Centrul
cosmologic al comunei Sâmbăteni•, studiul d-lui Nes tor Blaga. Jo marginile
posibilitaţilor materiale, vor activa în domeniul cercetărilor monografice şi d-nii
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Rafiroiu şi T. Balan.
Cu aceste observaţii şi complectAri, programul de activitate propus de dl
Oct. Lupaş este acceptat cu unanimitate de voturi.
III
Ne formulându-se nici o altA propunere sau interpelare, dl preşedinte T.
Botiş, declară şedinţa plenară închisă.

Dr. Teodor Botiş

Octavian Lupaş
Secretar

Preşedinte

Teodor Mariş
Membru verificator

INSTITUTUL SOCIAL BANAT CRIŞANA
ARAD
PROCES

SECfIACULTURALĂ

VERBAL No.3

Încheiat azi, la 3 Iulie 1933, cu ocazia şedinţei plenare a secţiunii.
D-nii de. T. Botiş, dr. C. Radu, A Crişan, T. Mariş, Tr. Mager, M.
Olinescu, I. Lipovan, d-şoara Dora Lepa, d-nii dr. Dorea şi O. Lupaş.
La ordinea zilei: I/Stabilirea programului de vară
2/Ordinea lucrărilor ce se vor publica
3/Repartizarea bugetului
4/Propuneri şi interpelări
Constatându-se că majoritatea membrilor este prezentA, dl preşedinte T.
Botiş deschide şedinţa şi se dă citire procesului verbal despre şedinţa trecutA, care
este luat la cunoştinţă şi verificat.
lnainte de a se trece la discutarea ordinei de zi, dl O. Lupaş, secretarul
secţiunii, face o dare de seamă despre activitatea comitetului pe durata 7 Aprilie 3 Iulie 1933, care se ia cu unanimitate de voturi la cunoştinţă.
Prezenţi:

I

În ce priveşte stabilirea programului de vară, dl. Oct. Lupaş, secretarul
Secţiunii, face o amplă expunere de vederi teoretice, indicând şi modalităţile
practice, după cari urmeaz.ă a se întreprinde cercetArile monografice practicate, în
special în comuna Sâmbăteni.
După discuţiile urmate se decide ca începerea campaniei monografice în
Sâmbăteni să aibă loc în ziua de 23 Iulie a.c. În ce priveşte
chestiunile de ordin
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practic, se adoptă tn tntregime cele prevăzute tn expunerea de vederi făcută de
· Secretarul Secţiunii.
Se remardi gestul de deosebită gratitudine al On. Comitet Central, care,
alocând Secţiunii suma de 15.000 Lei, a arlltat deplini tncredere tn capacitatea şi
forţele noastre de muncii. Membrii Secţiunii, tn unanimitate, exprimi mulţumirile
lor de tnaltă consideraţie distinşilor intelectuali cari formeazll conducerea Centrali a Institutului Social Banat - Crişana
II
Referitor la stabilirea lucrllrilor de urmeazll a fi trimise spre publicare
Revistei Institutului Social Banat - Crişana, se decide ca sa fie acceptat tn acest scop
un actual şi valoros studiu al d-lui Ascaniu Crişan, privitor la mişcarea elevilor dela
Liceul •~.foise Nicoarir, tn ultimii 15 ani.
A II-a lucrare ce urmeazll a fi expediată Revistei, va fi aceea a dlui Dr.
Teodor Botiş, cu titlul: •Date despre activitatea lui Andrei Mocioni•.
III
Din suma de 15.000 Lei, prevăzută în buget pentru cercetări monografice
se voteazll celor cinci monografişti cari vor participa la lucrllrile din sambllteni
suma globalJ de 1.500 Lei de persoana. Banii vor fi pllltiţi la prezentarea şi
aprobarea lucrllrilor respective.
D-lui Dr. Teodor Botiş, i-se voteazll suma de 500 Lei pentru studiul
monografic asupra Mocioneştilor, iardlui Tr. Mager, pentru cercetări monografice
tn ţinutul Hlllmagiului, se aprobll 1.500 Lei.
În urma intervenţiilor făcute de dl dr. Radu Comei şi dr. T. Botiş,
Prefectura şi Primllria Arad au promis câte o subvenţie de 5.000 Lei, pentru
Secţiunea noastrll.

IV
Membrii, cu unanimitate de voturi, adoptă propunerea Comitetului, ca
nici o cheltuiala sa nu se achite, firi aprobarea prealabili a membrilor secţiunii,
întruniţi tn şedinţll plenari. în cazuri excepţionale se vor putea cheltui numai cu
aprobarea prealabili a Comitetului Secţiunii, a cassierului şi a reprezentantului
Comitetului Central la Arad, Dr. C. Radu, urmând ca ulterior.sa se ceara aprobarea
membrilor Secţiunii.
Neformulându-se nici o altll propunere sau interpelare, dl Dr. T. Botiş,
preşedintele, declari şedinţa plenari închisa.
Dr. Teodor Boriş
Preşedinte

Octavian Lupaş
·
Secretar
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Traian Mager
Membru verificator
INSTITUTUL SOCIAL BANAT CRIŞANA
ARAD
PROCES VERBAL

SECfIACULTURALĂ

No.4

fncheiat azi, la 30 Oct. 1933, cu ocazia şedinţei plenare a secţiunii ţinută
cu membrii secţiunii medicale.
.,
Prezenţi: Dr. Cornel Radu, Dr. T. Botiş, Dr. D. Cosma, Dr. Gh. Ciuhandru,
Maior Nic. Popoviciu, Dr. Nic. Popoviciu, Isaia Tolan, M. Olinescu, Dr. Dorea, M.
Păun, N. Covaciu, fnv. T. Stancu, fnv. R. Ponta şi O. Lupaş..
La ordinea zilei: 1/Dare de seamă despre activitatea secţiei culturale
2/Dare de seamă despre activitatea secţiei medicale
3/Propuneri şi interpelări.

împreună

I
Dl dr. C. Radu, în calitate de vpreş. al I.S.8.C., deschide şedinţa şi expune
motivele pentru care sau întrunit secţiunile în comun. Ele sunt următoarele: a/
necesitatea de a stimula mersul lucrărilor începute, binevoia de a coordona
activitateasecţiunilor,c/discuţieasupraoportunităţiideaînfiinţasau nu o secţiune
minoritară la Arad.
.
Din discuţiunile angajate se constată, că I.S.B.C. şi-a inaugurat activitatea
într un ceas bun, rostul lui fiind simţit de necesar din zi în zi tot mai mult.
Unanimitatea membrilor prezenţi se pronunţă pentru întemeierea unei secţiuni
minoritare, ea fiind de o ardentă actualitate. până la constituirea ei definitivă, se
decide ca dl. Isaia Tolan, să se ocupe de problema minoritară în cadrele secţiunii
culturale,dsa urmând ca împreună cu arhivarul secţiei să colecţioneze materialul
informativ necesar.

II
Dl Oct. Lupaş, secretarul secţiei culturale, face o dare de seamă despre
activitatea acestei acţiuni. Raportul dsale, aflător la dosar este luat în consideraţie.
III
Este luat deasemenea în consideraţie raportul despre activitatea secţiunii
medicale, făcut de dl secretar dr Dorea.
IV
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în decursul acestei şedinţe s au făcut şi acceptat următoarele propuneri:
1/foţi membrii care fac cercetări monografice în Sâmbăteni se vor întruni
Luni, 6 Nov. a. c., pentru a întocmi împreună un chestionar general.
2/Secţiunile arădane vor aranja şedinţe în cadrele cărora se vor face
comunicări, cu discuţii în contradictoriu.
3/Secţiunea culturală este autorizată ca împreună cu Despărţământul
"Astra" din localitate să invite pe dl dr. Sabin Manuilă, dir. recensământului
general, pentru a conferenţia la Arad despre: Depopularea jud. Arad.
4/Comiteteleambelorsecţiuni sunt autoriz.ate a invita membrii secţiunilor
timişorene, pentru a face comunicări la Arad.
Ne formulându-se nici o altă propunere sau interpelare, dl dr C. Radu
declară şedinţa închisă.

Octavian Lupaş
Secretar

Dr. Teodor Botiş
Preşedinte

Nestor Covaciu
Membru verificator

NOTE
1. "Lista societi\ilor culturale din Arad". Editată de: •Asocia\ia Culturali AS1RA,
Despăr\ămAntul

Arad", "Concordia" - Gheorghe Munteanu, Arad, 1936.

2. "Primul Congres Cultural al Aradului". "Concordia" - Gheorghe Munteanu, Arad, 1938.

3. "Monitorul Oficial", CXVI, nr. 9-10/martie 1948, p. 215; "Monitorul Oficial", CXVII, nr.
6/8 ianuarie 1949, p. 333.
4. "lnvita\ie-Program ca constituirea Sec\iunii Artistico-Culturale a Institutului Social BanatCri'3na, tn Oraşul Arad", 23 martie 1933
S. ln fondurile Muzeului Jude\ean Arad există un vast material documentar referitor la
activitatea sec1iunii, încă pu1in cercetat.

DOKUMENTE DER KULTURABTEILUNG D~ SOZIALINSTITUTES
BANAT - CRIŞANA
(Zusammenfassung)

Die vorgestellten Dokumente reflektieren die Griind ung unddie Tatigkeit
der KulturabteilungAradwahrend dem erstenJahr ihrer Existenz. Der Kulturverein
trug in der Zeitspanne 1930-1940wesentlich zur besseren Erkenntnis, geschichtlich
und soziologisch, der Westzone Rumăniens bei. Das Institut war gleichzeitig ein
wichtiger Faktor im Kampf gegen den Revisionismus und ftlr die Veneidigung der
Suveranităt Rumăniens.
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BIBLIOTECILE FAMILIEI MOCIONI• DIN CASTELELE
DE LA CĂPÂLNAŞ ŞI BULCI
Scurt istoric
Elena Rodica Colta
Istoria celor două biblioteci ale familiei Mocioni din castelele de la Clp4lnaş şi
Bulci (jud. Arad) este, asemeni multor altora din ţară, istoria unor fonduri
desmembrate, în urmă cu o jumătate de veac.
încercarea de reconstituire a lor, tardivă şi reparatorie, începută tn urmă cu
câţiva ani, înainteuA însă, în absenţa vechilor inventare, şi în măsura în care cărţile
au fost incluse în fondul general al unor biblioteci din Arad1, fără specificaţie de
provenienţa, extrem de anevoios.
Singurele elemente de identificare certă, cu care se poate opera, sunt mărturiile
rămase pe volume, reprezentând ex libris-uri, semnături autografe şi dedicaţii, attt
ale diferiţilor membri ai familiei cit şi a celor cu care s-au stabilit, alianţe prin
căsătorie.

Rezultatul obţinut în această etapă a investigaţiilor, chiar parţial, fiindcă are tn
vedere doar cărţile Mocioneştilor ajunse în biblioteca muzeului, unul din beneficiarii
de altădată, se dovedeşte extrem de spectaculos, dezvăluind, de-a lungul a trei
veacuri de lectură, o largă deschidere culturală şi informaţională, generaţiile
succesive punându-şi, prin preferinţe şi opţiuni, amprenta asupra achiziţiilor
făcute.

După cum se cunoaşte din monografia 2 ce le-a fost consacrată, familia Mocioni,

însumând 48 de membri3, reprezentând, tn timp, 7 generaţii, este originară din
Aspropotam (Tesalia), numele iniţial fiind se pare, Mucină.
Potrivit tradiţiei, un oarecare preot aroman, Petru, însoţeşte armatele prinţului
Eugen de Savoya în campania antiotomană, fiind atestat în luptele de la Zenta.
După terminarea războiului, ti urmează fratele Constantin, şi el protopresbiter
greco-neunit, care se aşează, în anul 1747, în colonia aromană din Pesta, pe lângă
biserica "greacă".
Nu ştim când şi cu cine s-a căsătorit. Aceeaşi tradiţie spune doar că a avut cinci
copii, din care doi sunt amintiţi cu numele, Mihai şi Andrei. Ei vor întemeia cele
două ramuri ale familiei, ambele înnobilate la sfârşitul veacului XVIII, în împrejurări
diferite4, ramura armalistă de Mocioni, din Ungaria, şi ramura Mocioni de Foen,
din Banat.
Cele două biblioteci au aparţinut, fiecare, uneia din aceste ramuri, istopria lor
identificându-se cu istoria propriet_arilor lor, motiv pentru care le-am prezentat şi
noi distinct.
I. BIBLIOTECA DE LA CĂP ÂLNAŞ.
Nucleul bibliotecii de la Căpâlnaş, aparţinând ramurii armaliste care a trăit
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iniţial

în Ungaria, este mult anterior mutării Mocione.ştilor la aceste proprietăţi,

colecţia constituindu-se, ca biblioteci de familie, în ultimele decenii ale veacului al

XVIII-iea, tn casele din Tokay şi Budapesta.
Mihai I de Mocioni, primul din această ramură, a posedat o avere considerabilă,
situ4ndu-se printre fruntaşii breslei negustore.şti din colonia macedo-rom4nă din

Pesta.

în anul 1761 se cAsAtore.şte cu Eva de Kefala, aparţin4nd aceluiaşi grup etnic, cu
care va avea 16 copii, din care în viaţă vor răm4ne 8. Existenţa familiei s-a desfăşurat
în limitele tradiţiei le care toţi ţineau foarte mult.
Mihai cumpără proprietăţi şi case la Tokay, lângă cele ale socrului său, unde se
şi mută, face negustorie, frevcenteazll societatea arom4nă (două din fetele sale se
mărită, una cu Naum Dera iar a doua cu Pellenga Diemandi). fntre ei vorbesc în
dialect însă cunosc, cum este şi firesc, limba maghiară.
•
fn ceea ce prive.şte nivelul cultural al tânărului negustor nu avem nici un fel de
informaţii. Nu ştim dacă a avut deprinderi de lectură şi ce anume a citit.
Ştim însă că fiul său cel mare, Petru, a fost înscris de familie la Liceul piariştilor
din Pesta, unde ia locul întâi pe clasă, şi în continuare, la o şcoală superioară din
Pojon.
fn ciuda studiilor universitare, care l-ar fi îndreptăţit să solicite anumite funcţii
în aministraţia de stat, Petru de Mocioni se mulţume.şte să administreze averea
familiei, moştenită în anul 1789, la moartea tatălui său.
Respectând obiceiul neamului, se cAsAtore.şte tot cu o macedo-rom4ncă,
Ecaterina de Caracioni, cu care continuă să locuiască în casa din Tokay.
De numele lui Petru se leagă începuturile bibliotecii de familie. La primele cărţi
cumpărate, reprezentând aproximativ 150 de volume se vor adăuga, în anuf 1803,
piesele din biblioteca bunicului său seniorul Ioan de Kefala, mare comerciant tn
Pesta, pe care îl moştene.şte.
Cronologic, Biblioteca Kefala este cea mai veche parte din colecţia ajunsă în
veacul al XIX-iea la CApâlnaş
I. Biblioteca Kerala
Informaţiile despre biblioteca Kefala, remarcabilă la vremea sa pentru un
român macedonean, ne-au fost furnizate, în absenţa catalogului de colecţie şi a
oricăror date de arhivAS, de cărţile care s-au transmis, din generaţie în generaţie,
prin biblioteca Mocioni.
Notaţiile fllcute pe aceste exemplare, cu creneală aurie, de proprietarul lor,
(notaţii din care nu lipse.şte cifra ce indică locul cărţii tn raft şi poziţia în registru
de inventar) ne indică în persoana lui Kefala un bibliofil, desigur în accepţia de
atunci a conceptului.
·
Cărţile ies şi ele din preocupările obişnuite şi din lecturile negustorilor din
veacul al XVIII-iea.
în vreme ce cetăţeanul înstărit din Pesta acelei epoci se mulţumea să citească
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almanahuri şi calendare "populare", Kefala cumpără pentru propria sa plăcere,
căr\i în limba gennană, cum au fost cele doua istorii ale imperiului rus, una datorata
lui Michael Lomonosov, iar a doua botanistului Gmelins, istoriile creştinilor
ortodo~i din Turcia sau periodicul Die Europaische Faz:na, pe care le-am identificat
în fondul bibliotecii muzeului.'
. Toate aceste achiziţii dovedesc la acest om, despre care nu ştim aproape nimic,
o buna cunoaştere a limbii germane şi a caracterelor gotice precum şi un interes ce
depăşeşete existenţa cotidiană.

însemnarea de achiziţie făcută pe un volum din periodicul citat ne furnizează o
informaţie în plus, care completează profilul colecţionarului.

Printr-un text în limba latină (pe care Kefala o cunoştea, se pare suficient de
bine pentru a o utiliza la scris) este consemnată participarea negustorului aroman
la licitaţia bunurilor tipografului vienez Iosif Kurzbek din 17 mai 1775.
Amănunt important dacă ne gândim că a fost o vânzare de cărţi despre care
Kefala era infortmat, ca s-a ostenit cu drumul până la Viena pentru a cumpăra ceva
"special" pentru colec\ia sa.
Pe nici una din cărtile moştenit~ de la Kefala nu am găsit însemnul de
proprietate al familiei Mocioni. De altfel, acest obicei de a face distinctie între
piesele proprii, şi cele ajunse în bibliotecă prin căsătorii, de va menţine până la
ultimii posesori.
2. Biblioteca Mocioni până la mutarea ei la

CăpAlnaş.

Printre primele cărti din colecţia propriu-zisă a familiei, care au fost cumpărate
în veacul al XVIII-iea, s-a numărat şi o _Descriere a campaniei militare a printului
Eugen de Savoya, de care era legată legenda venirii familiei în Imperiu.
în biblioteca muzeului a ajuns doar volumul III.7 extrem de interesant, prin
hărţile, planurile de luptă şi gravurile pe care le contine.
Pe cotorul cărtii se mai păstrează încă eticheta aplicată de proprietar la
introducerea ei în colecţie. Litera "M", din partea de sus, reprezenta iniţiala
numelui familiei iar cifra 148 (scrisă jumătate româneşte jumătate greceşte),
numărul de titluri la care ajunsese biblioteca.
Nu ştim care au fost celelalte 147 de cărţi fiindcă nu le-am putut regăsi cu ocazia
investigaţiilor făcute. N-a apărut nici cartea cu numărul 149. Se pare dl următorii
posesori din familie au renun\at la acest tip de etichete.
în absenţa unor date legate de anul cumpărării şi de numele cumpărătorului, am
admis ca perioadă de acumulare a primei biblioteci a Mocioneştilor din Ungaria,
un interval de timp mai lung, în care opţiunea pentru volumele achizi\ionate a
putut să-i aparţină atât lui Petru, care gestionează colecţia între 1789-1814, cât şi
fiului său Mihai III de Mocioni, care o preia prin 1830.
Rămas orfan de tată la vârsta de 3 ani, Mihai va urma dreptul la Academia din
Cassovia.
Se mută de la Tokay la Budapesta unde va prectica, asemeni înaintaşilor săi
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comerţul.

Averea dobândiUl îi îngăduie să-şi cumpere, potrivit aceleiaşi tradiţii, o
di·.! care nu lipseşte biblioteca.
·
ln anul 1836 se casătoreşte cu Ecaterina Mocioni de Foen, femeie frumoasă şi
cultivaUl, 8 verişoară de gradul al Ii-lea, din panea lui Andrei, fratele bunicului.
ln felul acesta,dupăaproape lOOdeani, cele două ramuri ale familiei se reunesc,
copiii continuând să se numeasdl Mocioni, fără panicula de Foen. Blazonul
annaliştilor, având, central, un scut francez împărţit tn patru, va fi timbrat de un
altul, indicând alianţa realizaUl prin casătorie.
De altfel această căsătorie marchează şi în alt sens evoluţia ramurii care trăia în
Ungaria şi obişnuia să vorbească mai mult în dialect.
Prin Ecaterina, Mihai de Mocioni cunoaşte Foenul şi rudele sale din Banat,
care, spre deosebire de propria sa familie, vorbeau româneşte.
De altfel şi vremurile se schimbaseră. Constantin Roja îşi tipărise, deja, canea
despre originea aromânilor. Cei din colonia pestană ştiu acum că sunt o ramură
veche a românilor de la sud de Dunăre.
În frământările politice premergătoare revoluţiei din 1848, Mihai Mocioni se
angajează alături de cumnaţii săi (Petru, Andrei, Antoniu şi Gheorghe) în lupta
pentru drepturi naţionale a românilor din Imperiu.
Acestei treziri a conştiinţei româneşti a familiei ii corespunde, dacă ne referim
la istoria bibliotecii, confecţiopnarea ex libris-ului ştampilă, utilizat de ramura
armalistă, ca însemn de proprietate, până la finele veacului al XIX-iea.
Ex libris-ul, de formă circulară, prezintă central blazonul familiei, încadrat de
textul în limba română: •BIBLIOTECA FAMILIEI MOCSONYr, prin care
posesorii doreau să sublinieze că volumele aparţin unei familii nobiliare româneşti.
Această ştampilă, pusă pe fiecare carte nou intrată în colecţie ne-a permis, peste
ani, când celelalte urme s-au şters, să cunoaştem ce anume au citit Petru Mocioni
şi fiul său Mihai.
Cărţile cumpărate acum sunt toate, cu excepţia uneia, cărţi străine, în special
germane, cu referinţe la români. De ce nu au cumpărat cărţi româneşti?
.
În primul rând fiindcă achiziţiile s-au făcut în librăriile budapestane, unde n-a
ajuns, din producţia românească de carte a vremii, decât cele scoase de tipografia
•Imrică• a lui Kunzbek şi de tipografia· Universităţii din Pesta, reprezentând
bucoavne şi cărţi de rugăciuni.
Or, Mocioneştii aveau deja o experienţă de lectură, dobândită pe cărţile
seniorului Kefala, care le dezvoltase alte exigenţe şi necesităţi.
Ei voiau să cunoască istoria acestui popor, voiau să-i înţeleagă drepturile. Şi
această dorinţă le era satisfăcută de cărţi tipărite la Viena sau Sibiu, aparţinând
unor scriitori străini.
·
Din ceea ce s-a cumpărat în ac-.est interval menţionam pentru început, o ediţie
trilingvă greacă-germană-latină a Omologhiel9, tipărită în anul 1751 la Bratislava,
oraşul în care a studiat Petru.
casă luxoasă
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Este dintre puţinele clrţi care conţin texte greceşti, amintind de lndeplrtatul
Aspropotam, din care provenea familia.
Peste ani, dupA matarea bibliotecii la Căpâlnaş, cineva din familie, sau poate
vreunul din cei dlrora le era tngâduitsa lucreze 1n bibliotedl, a notat pe fila de garda
dteva cuvinte pentru a arlta importanţa volumului: •Nota bene. Despre originile
catehismului creştinesc, oriental de la Petru Movila românul•.
Aceeaşi mână a subliniat 1n prefaţa lucrării textul •mustri sangvine prognatum•,
ce se referea la originea strălucitl a românului ajuns Mitropolit al Kievului.
La acest exemplar se vor adăuga, rând pe rând, o istorie a Transilvaniei, cu titlul
O es ujj Dacia (Viena, 1791 ), (care prezintă numeroase sublinieri, făcute de lectori
la capitolele privind colonii.artea română), ediţia a II-a a dlrţii lui Michael
Lebrecht, Geschichte der aboriglnen dazischen Vtilker (Sibiu, 1791), cartea lui
Constantin Roja, Untersuchungen iiber die Romanier oder sogenannten Wlacben
(Pesta, 1808) şi Epitomul (Buda, 1808) tradus de Dimitrie Ţichindeal şi tipărit cu ·
cheltuiala jupânului Hristofor Duca, negustor tn Grabat. 10
Urmează un interval de 10 ani, din care nu avem achiziţii, după care biblioteca
se îmbogăţeşte cu noi volume: broşura Poemation de secunda legione Valachica
(Oradea, 1830), cartea lui Eftimie Murgu, Widerlegung der Abhandlung ... Erweis, ·
dass dle Wallachen nicht romischen Abkunft sind (Ofen, 1830), lucrarea lui Hene,
Beytriige zur dacische Geschichte (Sibiu, 1836) şi studiul lui Uken, Skytien und
clas Land des Geten oder Daker (Weimar, 1846). 11
Contactele cu rudele de la Foeni au însemnat, implicit, legături cu Banatul.
Ele se materializează prin cumpărarea unei broşuri despre Timişoara, cu titlul
Riickblicke aur Temesvar bei der Enthiillungsfeier des Monuments (Temesvar,
1853). 12
\.
Unele contacte se stabilesc şi cu Braşowl, din care încep sa apară achiziţii. Un
magazin conţinând istorie şi literatură, şi două volume de Annale ungare· şi
transilvane. u
·
Numărul mare de broşuri şi de dlrţi cu legături modeste ne indidl dl, nici u~ul
din cei doi proprietari ai bibliotecii n-au fost interesaţi, tn mod special, de
bibliofilie.
Când Mihai Mocioni scrie pe Replica lui Eftimie Murgu la canea defăimătoare
a lui Sava Tokoly cuvintele •op forte rar•, el se referea la conţinutul broşurii,
preţios pentru "caui.a româneasca•, nu la aspectul formal.
3. Biblioteca de la Căpâlnaş până la Unire. Contribuţia lui Eugen şi Alexandru
Mocioni.
Eşecul revoluţiei, urmat de instaurarea dualismului, hotărăşte familia, care a
trăit vreme de o sutl de ani, mai mult printre aromâni, sa plrăseasdl definitiv
capitala Ungariei şi sa se mute la castelul de la Căpâlnaş, cumpărat pentru
Ecaterina de fraţii sai.
Cu toate dl păstrează fosta locuinţă budapestană (tn fond se mai făceau afaceri,
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se dlUltorea, periodic, tn Ungaria iar băieţii studiau aici) obiectele de preţ şi
biblioteca vor fi mutate la domeniu.
Aici, dupll amenajările necesare, castelul este gata sA ofere ospitalitate tuturor
personalităţilor politice şi culturale româneşti,
Ecaterina, doamna casei, îşi petrecea vremea sus ţinând cu bani pe la şcoli tinerii
din zonll, sprijinind manifestările culturale ce se organu.au, ajutând biserica.
Celor doi copii ai sli, Eugen şi Alexandru, le-a dat o frumoasă educaţie
româneasca, asemeni celei primite de ea însllşi, to casa pllrinteasdl de la Foen.
Când Eugen şi Alexandru se întorc (doctori în drept, cu studii la Viena şi Gratz)
la Căpâlnaş, pentru a intra în viaţa politici ei reprezentau în ochii intelectualităţii
din Transilvania "mândria generaţiei moderne".
Deciziile importante pe linie bisericeascl, culturali şi politici, care se vor lua,
to a doua jumătate a secolului al XIX-iea la castel, vizitele ilustre, confortul, buna
primire, impun Căpâlnaşul în atenţia tuturor.
Prestigiul de care s-au bucurat cei doi fraţi din partea fruntaşilor români ai
vremii face ca, aproape toate lucrările tipărite de contemporani, sA le parvină cu
dedicaţie.

Emmanuel Quinezu ii trimite, în anul 1A73, lui Eugen, "ca dovadă de stimll şi
cartea sa Uberalism şi historia sa în RomAnia
Aceleaşi sentimente de respect, amestecate cu dragoste, l-au .tetenainat şi pe
episcopul Miron Cristea si-i trimită din Sibiu, de Sf. Andrei, 111ono~afia lui Ilie
Dinurseni privind viaţa şi activitatea lui Alecsandru Roman (Sibiu, 1897).
Dinspre Braşov fusese expediat, în anul 1896, un exemplar din Programa
gimnaziului romAnesc, cerut de Eugen Mocioni, lui Valeriu Branişte, în vederea
orientării pentru o şcoală potrivită băieţilor slli. 14
Vincenţiu Babeş expediai.li, de asemenea, de la Budapesta, un exemplar al
Istoriei lui Petru Bod 15, •care trebuia sA treacl în biblioteca D-lui Ales. Mocioni•,
şi Memoriul manuscript al contelui Miko lmre 16 •pentru biblioteca familiei
Mocsony■, "spre a fi în mâini demne, care le ştiu preţur.
Ambele manuscrise fuseseră multiplicate de Babeş, la cererea Academiei
Romane, primul în 1890 iar al doilea în 1898, to vederea distribuirii lor unor
instituţii ecleziastice şi personalităţi politice româneşti din Transilvania.
Io anul 1898, Alexandru Mocioni primeşte, de la fostul sllu prefect de studii,
Atanasie Marian Marienescu, "din iubire", cartea A Magyar nepnev phllologlal
eredele es ertelmie... (Oradea, 1898).
Exemplele sunt numeroase. Considerăm însă ci cele câteva enumerări au
sugerat, suficient, legătura care a existat, intre intelectualii români din Imperiu.
Biblioteca familiei Mocioni a figurat pe toate listele când s-a pus problema
distribuirii unor clrţi ce interesau "cauza rom4neasdl".
Referindu-se la întreaga colecţie de carte a familiei, nu numai la tipăriturile
româneşti primite tn dar, imaginea este mult mai complexa.
consideraţiune",
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Respectul pentru •opurue• moştenite, gustul pentru dlrţi vechi, ti determini pe
cei doi iluştrii bărbaţi sa participe la vâllZArile de duplicate ale Bibliotecii Academiei
Maghiare, asemeni strămoşului lor Kefala, în urmă cu o sută de ani.
Cu această ocazie sunt cumpărate, printre altele, lucrar:ea lui Pelcz, Hungaria
sub voivodibus et ducibus (Sempronii, 1755), cartea lui Wali Istvan, Romal
Imperatorok tukore (Poson et Cassovia, 1788) şi tipăritura tendenţiopasă a lui
Sulzer, Gescbicbte des transalpiniscben Daclens, du Ist der Walacben, Moldau
und Bassanbiens (Vien, I 1781-1782).
Alte volum străine ajung în bibliotedl pe dli mai puţin limpezi.
Pe un volum, reprezentând şedinţele Dietei din Transilvania 17, apare ştampila
Academiei din Viena, de unde fusese probabil împrumutat de cineva, fără a mai fi
restituit.
Cartea lui Godofred Schwarz, Originum et occasum Translh aniae auctore
Laurentio Toppeltino recensio critica (Rintelii, 1766) prezintă ştampila unei şcoli
dinDebreczin 18 iarlucrarealuiHilibiOalLaszlo 19 desprecnei.ateledinTransilvania,
ex libris-ul familiei aromane Magiuca din Banat.
Interesul pentru toate aceste dlrţi -Vechi•, multe din ele tipărite în urmă cu o
sulă cie ani, scrise într-un limbaj arhaic, aduc4nd o informaţie -Veche• şi ea (pe care
cei doi o puteau cunoaşte din publicaţiile mai noi care o preiau) a fost un interes
bibliofil. Volumele completau vechea colecţie a bunicului cu piese care lipseau.
Totuşi volumele n-au fost cumparate doar pentru plăcerea de a le pune în
rafturi. Ele vor fi citite iar conţinutul lor utilii.al în argumentarea drepturilor
românilor în Transilvania.
Nimeni n-o putea face mai bine dec4t aceşti intelectuali care îşi scriau intre ei
în nemţeşte sau ungureşte, cu mândria de a fi români instruiţi.
Afirmaţia ne este confirmată de un alt amator de cărţi vechi Vincenţiu Babeş,
care într-una din vizite citeşte, ln bibliotecă, istoria preotului evanghelic sas,
Michael Lebrecht, notând pe o fişă, uitată ulterior în carte: •o admirabilă intentare
pentru o dramă naţionala•.
Interesul pentru ceea ce spuneau istoricii străini despre romani îi va determina
sa cumpere din librării şi cateva producţii proaspăt ieşite de sub teascuri: lucrarea
lui Karl Goesz despre Dacia Traiani, cartea lui Traugott, Ober den Ursprung der
Rumănen (Bonn, 1894) sau broşu{ica, nedatată, ce poartă un titlu semnificativ,
Sollen wir Magyaren werden ?
La aceste volume s-au adăugat altele legate de prezenţa femeilor în casă:
literatură, pliante şi ghiduri aduse din diferite dllătorii.
Soţia lui Eugen, Theresa Horvath de 2.alaber, aduce la căsătorie o parte din
biblioteca părinţilor.
Dintre acestea am identificat două manuscrise, reprezentând istorii abreviate
ale Angliei şi Franţei, întocmite în 1822-1824 la Brunn, de un militar de carieră,
pentru tânărul baron Charles de Coletti, în acea vreme student la Academia
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militară din Viena. Volumele provin din biblioteca mamei 'Iberezei, Emmanuela,
baroană de Coletti.
""
·
Faptul dl nobili de Coletti au trăit tn exil la Brunn explidl tntr-un fel, interesul
celor de la Clpâlnaş pentru broşura scrisă de ~ton Costa Rossetti despre
cazemetele şi prizonierii de aici20, pe care o vor cumpăra, 1n 1903, pentru biblioteci.
La acestea trebuie să mai adăugăm o carte tn limba germană despre Revolufla
din 184821 , cumpărată, în anul 1905, chiar de Tere1.&, pentru propria sa plăcere.
Acest gen de lectură presupune instrucţie, culturi şi un interes pentru istorie,
pe care fără îndoială so\ia lui Eugen le-a avut.
în sfârşit, ultimul grup de dlrţi care s-au "găsit tn bibliotedl, tn aceşti ani, chiar
dacă nu s-au datorat interesului manifestat de cineva dintre ai casei, sunt dlrţile
aduse la Cllpâlnaş" de prieteni şi uitate sau lăsate, tn mod intenţionat, aici.
Un asemenea prieten, care venea cu plăcere la Clpâlnaş unde îşi petrece multe
ceasuri în bibliotecii, a fost Vincenţiu Babeş, menţionat deja.
S-a vorbit pînă acum prea puţin despre conţinutul bibliotecii acestui om, cu
multe case, obişnuit să dllătoreasdl ducând cu el cărţile ce-i erau de trebuinţă.
Considerată de biografii săi definitiv risipită, încercarea de reconstituire a
bibliotecii lui Babeş a părut tuturor o operaţie imposibilă. Şi totuşi aceste dlrţi
există. O parte din ele, uitate printre cărţile de la Clpâloaş, au ajuns to fondul
muzeului. Ele reprezintă un cap de listă pentru cercetările viitoarezz.
Nu ştim la ce va fi Iucra t Babeş când a adus cu sine, într-o vizită făcută prietenilor
săi, cele două broşuri, Documente de limbă şi Istorie şi Rotacismul la moţi fi
lstrleni, pe care la lasă la plecare aici.
Cât priveşte Istoria politico-naţionali a lui Nicolae Tlncu-Velea, pe care şi-o
procurase în 1866, o dăruieşte el însuşi celor doi fraţi, pe care obişnuia să-i
oumeasdl cu dragoste Genu şi Şandru.
Alte două din cărţile sale identificate prezintă dedicaţii prima de la tradudltorul
tn limba germană a lucrării lui Vasile Mniu, RolQIIDll în literatura stn\lnii,, iar a
doua de la colegul său de Academie, V. A Urechia, autorul unei Istorii ii şcoalelor.
Pe o al tă cărticică, utilă pentru orice bibliotedl româoeasdla vremii, repre1.eotaod
Acte oficioase privitoare la înfiinţarea Mitropoliei gr. risirltene a Romanilor din
Transilvania, Ungaria şi Banat (Sibiu, 1867) apare semnătura lui 'Ibeodor Botiş,
un alt amic al casei.
Trebuie să subliniem, tn final, că toate aceste cărţi (nu oe referim la oolecţia de
carte daco-romanica) cumpărate, primite sau uitate de diverşi vizitatori, au fost
dlrţi ce puteau fi găsite în toate bibliotecile româoeşttmai importante ale vremii,
cei doi fraţi întâlnindu-se în preferinţe cu oricare intelectual roman cea trăit tn anii
premergători Marii Uniri.
4. Ultimii posesori
După moartea celor doi fraţi, castelul şi bunurile sale trec în posesia copiilor lui
Eugen.
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Cu aceşti tineri, ce făcuserl gimnaziul la Braşov şi care, la începutul secolului
XX.se îndreptau spre Universillţiledin Budapesta, în biblioteci pltrunde un suflu
nou, de largi deschidere europeanl.
Unirea odatl înfăptuitl, noua intelectualitate româneasdl îşi întoarce privirea
spnrmarile capitale ale lumii, Parisul magnetizând spiritele.
Şi astfel, generaţia a cincea a nobililor armalişti deodinioarl, pentru care greaca
adevenit o limbă fărl amintiri, înlocuiesc, în lecturi, germana bunicilor şi plrinţilor,
cu francez.a.
Ei renunţă şi la ştampila ex libris, ce li se părea demodată, şi care rămăsese în
camera de biblioteci, fiind incomod a o duce la Paris, mulţumindu-se sl-şi
semnaleze prezenţa în colecţia de carte a familiei prin semnături şi unele însemnlri
cu valoare sentimentali.
Semnătura lui Petru, cel mai mare dintre băieţii lui Eugen, am descoperit-o pe
o singuri carte, lucrarea lui Ioan Raţiu, Blajul. Scurte notite informative (Braşov,
1911). Petru avea atunci 26 de ani şi pişca pe urmele tatălui său ca preocuplri.
Moare un an mai târziu întrerupând un destin ce părea că va fi strălucit.
Al doilea băiat, Alexandru, nu ne lasă nici o urmi a lecturilor sale.
Cel mai tânlr, Ionel, va fi în scurta sa viaţă, de asemenea, o figură luminoasă:
Prefect al judeţului Severin după unire, se angajează alături de Sever Bocu,
Ministrul Banatului, în rezolvarea problemelor bănăţene.
În timpul liber, petrecut adesea la Căpâlnaş, citeşte carte franceză, cump~rată
cu ocazia voiajurilor la Paris: memoriile Prin ului de Ligne, cartea fostului rn!nistru.
de externe a Rusiei, Sazonov despre wAnii fataW, scrierile lui Edouard Driault
despre Orient.
Lui îi dedici profesorul de la Sorbona, Caius Jean Dobrin, care la cun:oscul, "cu
multl_simpatiew cartea Les Optantes Hungrois et la Reforme agraire Roumaine în
1929.
Moartea sa, în 1930, la doar Z7 de ani, întrerupe brusc linia bărbătească a acestei
ramuri.
,
Castelul îi nlmâne Ecaterinei, măritată pe fundalul revoluţiei ruse şi a războiului
ce obosise Europa, cu contele Egen Teleki de Szek.
Femeie cultivatl, amintind de bunica ei, a cărei nume îl poartă, Tinka, cum i se
spunea în casll, şi-a avut propriile dlr\i, pe care notează cu plăcere, în limba
franceză, anul cumplrlrii sau citirii volumului.
Lecturile sale evoluează, în timp, de la acel Manon Lescaut al abatelui Prevost,
pe care am descoperit scrisul fetiţei de 12 ani, până la cărţile de maturitate, un
Panait Istrati cu Vers I autre flamme (Paris, 1930) sau un Kayserling cu Das
Spektrum Europas (Berlin, 1931).
în anul 1935, primeşte în dar de la Xenia, cartea lui Fest Aladar Baro Devay Pal
Altabomagy.1735-1800. (Budapest, 1915), volum ce ne aminteşte de preocupările
tatllui şi unchiului ei.
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în anii celui de al doilea război mondial, pe când se apropia de 60 de ani, îndl
o mai găsim cumpărând cărţi de actualitate, ca volumul La Bataille de France
(Geneve, 1941), pentru a înţelege ce se întâmplă în Europa.
Moare în 1959, săracă şi uitată de toţi, în sat.
Odată cu ea dispare o lume fără griji care îşi împărţea timpul între lecturi,
concerte, călătorii şi opere de caritate.
Revenind la biblioteca de la castel trebuie să arătăm dl aceasta a mai suferit, la
începutul veacului XX, o schimbare importantă pentru profilul ei interbelic, în
afară de apariţia cărţilor franţuzeşti.
Pe când o parte din vechile volume ale familiei, mutate de Alexandru la Birchiş,
în anul 1890, (când s-a căsătorit cu văduva Elena Mocioni de Foen, soţia unchiului
său Gheorghe, fratele mamei), piereau mistuite, într-un incendiu, odată cu conacul,
biblioteca de la c.ăpîlnaş primea o parte din cărţile familiei Teleki, în majoritate
lucrări de ştiinţele naturii, în limba englel.ă (foarte apropiate tematic de cărţile de
la Bulci).
Acestea prezintă în exclusivitate-ex libris-ul ştampilă a unor membrii ai familiei
Teleki (un Şandor şi un Tibor) de la care ulterior le moşteneşte Eugen.
Un singur exemplar identificat, intitulat Commentatio Historico de origine et
progressu juris huno-hungarici (Leutschoviae, 1727), coboară în timp până în
veacul al XVIII-iea, când îl găsim făcând parte din biblioteca nobilului Adam
Teleki de Szak.
De la acesta îl moşteneşte, în anul 1793 o Maria Teleki.
Volumul, ajuns în împrejurări necunoscute în fondul Biblioteci Academiei
Maghiare, va fi răscumpărat, la licitaţie, de cineva din familie.
La cărţile cu care a venit îri 1917, Eugen va adăuga, în ani, noi volume, tipărite
la Londra sau New York, azi rare din cauza numărului mic de exemplare existente
în ţară 24 •
Ultimul vlăstar al familiei, ce trebuia să moştenească toate aceste dlrţi, a trăit
alături de mama sa, întreaga dramă a risipirii bibliotecii.
Moare, clndva în deceniul al şaptelea, lângă castelul în care s-a născut.
II BIBLIOTECA DE LA BULCI
Faţă de colecţia de carte de la c.ăpâlnaş, biblioteca de la Bulci nu depăşeşte ca
vechime anul 1858, când la castelul de aici, aparţinând odinioară Abaţiei romanocatolice, se mută noul proprietar, Antoniu I Mocioni de Foen.
Al doilea băiat a lui Ionel Mocioni de Foen şi al Iulianei Panaiot, Antoniu
petrece o copilărie fericită la Foeni alături de fraţii săi Petru, Andrei şi Gheorghe.
Ca adolescent este trimis la studii universitare la Budapesta după care îşi
staisface serviciul militar în Regimentul de husari wfmpăratul Ferdinandw.
în 1841, la 25 de ani, se căsătoreşte cu văduva Iosefina Brudern, care-i aduce ca
zestre moşii la Prisaca şi Verpelet.
Mutarea celor doi soţi la castelul din Bulci, coincide cu instalarea surorii sale,
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Ecaterina, la domeniul vecin de la Căpalnaş.
Angajat în activitatea politică a vremii îl găsim reprezentand, în mai mulţi ani,
cercul Şiria în parlamentul maghiar.
~meni rudelor sale de la Căpâlnaş, el face pane din cercurile politice
româneşti ale vremii, primind de la amicii săi politici numeroase cărţi, cu dedicaţii.
Este abonat la Observatorul lui Bariţ şi Albina, pe care o susţineau cu toţii.
Vincenţiu Babeş, care îl numeşte în scrisori Toni, îi trimite şi lui un exemplar
din multiplicările făcute la Budapesta.
Cu toate că aceste mărturii indică o bibliotecă, n-am reuşit să identificăm nici
una din cărţile care existau în ea în aceşti ani.
Am descoperit doar un singur volum, împrumutat de Antoniu de la fratele sau
Andrei (căruia îi fusese dedicat) şi nerestituit: Unitatea latină sau causa românilor
Io procesul nationalitătilor, scrisă de bănăţeanul Vasile Maniu.
De altfel Antoniu I va lua cu sine la moşia de la Verpelet, unde ~i petrece ultimii
ani ai vieţii, cărţile preferate.
Nemulţumit de căsătoria fiului său mai mare, Zeno, ce trebuia să-l moştenească,
Antoniu trece averea nepotului său, Antoniu II.
Zeno se căsătorise într-adevăr, în anul 1880, cu Maria contesă Sztaray, o rudă
prin alianţa după primul soţ al mamei sale, cu care va avea un singur băiat, pe
,
Antoniu II.
În anul 1896, pe cand acesta împlinea 14 ani, Zeno se interesa asemeni vărului
său Eugen, de şcoala romanească din Braşov, unde dorea să-şi trimită fiul.
Primeşte şi el o Programă de la Valeriu Branişte pe care ulterior o păstrează în
hibliotecă.

Nu avem informaţii despre lecturile lui Zeno.
N-a avut un ex libris propriu şi n-a obişnuit să se semneze pe cărţi.
Un singur volum?S poate fi inclus în această perioadă de existenţă a bibliotecii
datorita dedicaţiei adresate de cineva din familie pentru "Tante Mariew, soţia lui
Zeno.
Volumul, 1n realitate un clasor cinegetic, este total nepotrivit unei femei. El
intri perfect însă în preocupările fiului.
Antoniu II Mocioni de Foeni a aparţinut generaţiei de după Unire.
Mergand la Bucureşti, capitala ţării, devine pe rând membru în sfatul naţional,
deputat tn Camera romana şi ministru de stat în primul guvern Averescu.
În cele din urmă este numit Maestru al Vânătorilor Regale.
Cu toate că locuieşte la Bucureşti, renovează castel ul de la Bulci şi-l modernizează
transformându-I într-o reşedinţă de vacanţă pe măsura funcţiei pe care o deţine Ia
cune.
O atenţie specială este acordată amenajării camerei de bibliotecă, unde vor fi
aduse toate cărţile sale de specialitate.
Ca maestru de vanătoare şi ca membru al unor societăţi străine de ştiinţele
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primeşte şi acbiziţioneazl dlrţi de cinegetici, etnologie, geografie,
majoritatea 1n limba germana şi englezi.
Printre primele cllrţi primite cu dedicaţie a fost lucrarea scoasa de
Despllrţllmiotul ASTRA de la Blaj , "to semn de amintire• de dltre •Comitetul
aranjor•.
Noua funcţie, schimbi tematici dlrţilor ce i se expediază, de la istorie la
cinegeticii.
în anul 1929, Otto Wittingti dăruieşte un exemplar din cartea sa DleGe8cblchte
der Forstwirtschaft im Bunenland, "drept expresiune a afecţiunii respectoase şi a
stimei sincere •ce i-o pistra.
Ionel Pop, editorul revistei Carpaţi, li expedia11l de asemenea in semn de
deosebita stima şi afecţiune" numerele publicaţiei pe anul 1936.
De la Făget ajunge la Bulci cartea lui C. A V. Popescu, Despre vAnâtoare. I se
va adăuga studiul lui Spiess despre Gurghiu şi cartea lui Emil Witting, Frate
Nicolae der Siebenbiirgische Karpathenbăr. Eine Lebensgeschlchte, trimisa "ca
semn de omagiu".
Pe cateva din publicaţiile periodice26 din biblioteca de la Bulci apare ştampila
•easa M. S. Regelui. Oficiul vânătorilor regale", semn ca au fost scoase din acest
fond special, gestionat probabil de Antoniu Mocioni, şi n-au mai fost restituite.
în ciţiva ani biblioteca de la Bulci va deveni una dintre cele mai bine documentate
ştiinţific, pe probleme de cinegetici, diÎl \ari.
·
La aceste clasoare, dicţionare şi albume de trofee, se vor adăuga un mare număr
de cllrţi cum pirate pentru plăcerea lecturii, dlrţi de cllllltorii, ce poarta imaginaţia
cititorului de la Bulci pe ~ările lumii, în expediţii care au uimit lumea sau în ţlri
lndepănate şi misterioase din Asia sau America de Sud.
Daci mai adăugim volumele de memorii, o cane despre marina rusa din primul
rllzboi mondial, o biografie a Amiralului Horthy, un volum cu castele de pe Valea
Loarei şi altul despre civiliz.a\ia bii.antinll avem o imagine exacta a orizonturilor
acestui om.
·
Pentru a sublinia caracterul privat, de familie, al bibliotecii Antonio comandă
doua variante ex libris gravura, cu blazonul nobililor de Foen şi cu numele sau.
Organizeai.a biblioteca catalogând-o şi leagă o parte din volume în mătase roşie
şi albastru ultramarin.
Şi-a iubit biblioteca, fiind un discret bibliofil chiar daci haina de vânător nu se
potriveşte cu imaginea col~ţionarului de cllrţi rare.
Şi totuşi Antonio intră în anticariate, rllsfoieşte volumele tipărite pe hinie
groasa, filigranate, alege unele exemplare pentru colecţia sa.
Am identificat dintre acestea lucr~rea lui Des prez, Les peuples de I Autrlcbe et
de la Turquie (Paris, 1850), Les nouvelles de Margarite reine de Navarre (Berne,
1781 ), La Fontaine, Fables (Paris, 1796), Ricaut, Die oeu-eroffnete Ottomaniscbe
Pfone (Augspurg, 1694) şi Ortelius redivlvus et continuatus (Franckfun, Hi65).

naturii
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Regasim, prin ele, vechiul interes al familiei pentru cărţile cu referinţe la
români.
Ştiindu-se firi urmaşi, Antoniu II Mocioni de Foen ll desemnea7A pe Ionel
Stircea, din familia baronilor bucovineni, ca unic moştenitor.
Această adopţiune explică prezenţa la Bulci a unei părţi din biblioteca Stircea.
Pe unul din aceste volume27 aduse din Moldova, am descoperit o adevărată
cronică de familie: •1.a 23 august _ora 5 dimineaţa a înc.etat din viaţă Elena de Stircea
nAscută Rally, în etate de 62 de ani. Inconsolabila şi adânc întristata sa familie face
cunoscut pierderea aceasta durerosă tuturor rudelor, amicilQr şi cunoscuţilor.
Ceremonia funebră se va efectua Duminică 29 ale curentei, ora II dimineaţa la
proprietatea Crasna, unde i se vor depune rămăşiţele. Crasna 25 august 1875.
Emmanuel Stircea soţul. Eugen şi Victor fii. Natalia Hurmui.achi născută Stircea
fiică. Pulcheria de Stircea nasc. Grigorcea noră. Neculai Hurmui.achi ginere.•
Dintre cei menţionaţi în textul scris de baronul Emmanuel la moartea soţiei
sale, îl regasim semnat pe cărţi pe Victor Stircea, probabil adevăratul tată a lui
Ionel.
Cărţile sunt în majoritate tipărituri i9ene din prima jumătate a secolului al
XIX-lea 25 , ce ţineau de tradiţia casei, la care Victor şi-a adăugat propriile volume,
Revista pentru Istorie, archaeologie şi filologie (Buc, 1883-1885), cartea lui Al.
Badauta, Images Roumaines (Buc, 1932), primită cu dedicaţie, în 19~7, la Viena,
de la Lucian Blaga, o lucrare despre slavi din sud, cumpărată în 1931 la Zagreb.
Ionel cumpără şi el numeroase cărţi. O panele pastrează tn casa din Bucureşti
altele le aduce şi le lasă tn colecţie tatălui adoptiv de la castel.
Din cele care au stat tn rafturile somptuoasei camere de lectură, consemnăm o
cărticică veche, în limba franceză, ce-i completa colecţia de rarităţi a lui Antoniu,
intitulată Histoire du prlnce Ragotzl ou La guerre des mecontentes (Paris, 1707),
periodicul masiv Wild und Bund (pe care îl gasim pe Ionel semnând în 1925 la
Văleni) şi două cărţi primi te cadou de Crăciun, în 1934 şi 193629, de la soţia sa Bena.
Pe nici una dintre aceste cărţi pe care a fost aplicată ştampila ex libris a familiei
Stircea nu găsim ex libris-ul lui Antoniu Mocioni.
Cu Ionel Stircea Mocioni şirul proprietarilor de la Bulci se tncheie.
Biblioteca va avea soana celei de la Căpâlnaş.
Azi din cele două familii n-a mai rămas decât numele menţionat în cărţile de
istorie. Şi cărţile ce le citiseră cândva.
·
încercând să refacem, prin titluri de cărţi şi prin nume de cititori istoria acestor
colecţii de familie, moştenite pe rând de generaţiile care s-au succedat (dela primul
cumpărător care, tnvăţând să citească a îndrăgit atât de mult literele de plumb de
pe foile groase, legate în scoarţe de piele, încât a dorit să-şi aibă propria sa
bibliotecă, până la ultimii.care n-au mai putut salva nimic din dulapurile devastate)
am descoperit tot atâtea gusturi, preferinţe, curiozităţi, ce ţineau de o anumită
epocă şi de pregătirea acestor oameni cultivaţi.
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Creşterea stufoasA a celor două biblioteci, de la acele prime 148 de volume, ce
vor constitui nucleul bibliotecii de la Căpâlnaş, sau de la cufărul cu dlrţi cu care a
venit Antoniu I Mocioni la Bulci până la miile de volume tndlrcate tn camioane la
naţionalu.are, a însemnat, în plan cultural, lărgire de orizont, instrucţie, specializare,
altfel spus, cultura acumulata vreme de trei veacuri de una dintre cele mai
româneşti familii apărute în istoria tulbure a Imperiului Austriac.

NOTE
• Mocioni este forma romAnească a numelui ramiliei. Triind tn imperiu ei au fost tnregiatraţi tn acte 1n
forma maghiarii.ală a numelui adică Mocsonyi.
1 Cărţi provenind de la cele două castele din jude\ul Arad au fost identificate tn fondul Bibliotecii
tn fondul bibliotecii Muzeului de istorie şi la Arhivele Statului Arad.
2 Vezi Teodor Botiş, Monografia fam.lUel Moclonl, Buc, 1939.
3 Vezi Anexa I.
4 Ramura armalista este tnnobilată tn anul 1798 pentru merite militare, tn vreme ce ramura de Foen
primeşte titlul rn 1783.
5 Căsătorit cu Ecaterina Pesthy alias Zivkovicz, Ioan de Kefala, mare comerciant, a avut proprietăţi la
Komaron, casă tn Pesta, case, vii şi pămfnt arabil la Tokay, Teteny şi Taraal. Există cu siguranţi
informaţii despre el în arhivele din Ungaria, care n-au fost cercetate.
6 Vezi Michael Lomonosov, Alte Russl§cbe Geschkhte (Riga und Leipzig 1768) nr inv 612; Johann
Georg Gmelis, Relse durch Slblrlen (Gottingen 1751-1752) nr inv 609-612; Fortselzang der oe-le•
Beschrelbung oder Beschrelbung cler Grtechlscben Chrlsten ID cler Tflrlley (Berlin, 1737) nr inv. 563;
Dle Europll§che F&IDa (1704-1711) nr inv. 1299-1300.
7 Volumul III al cărţii prezintă titlul: Des Grossen Feld-Herms Eugenii Henop von Savoyeo, III,
(Franckfurt und Leipzig), 1718, nr. inv. 561. Referindu-se la campania din 1709-1716, volumul con\ine
planurile asediilor de la Timişoara, Belgrad, Carlowitz şi Petrovaradin. În plus apare fi portretul gravuri
tn metal al principelui romAn Constantin Bntncoveanu.
8 Atanasie Marian Marienescu fi dedidi tn presa vremii poezii, tn care fi laudi calităţile morale fi cultura.
9 Vezi nr. inv. 586.
10 Vezi nr. inv. 417,458, 514 şi 1S57.
11 Vezi nr. inv. 570, S26, 14483, S10.
12 Veii nr. inv. 500.
13 Vezi Magazin IUr Geschlchte, Uteratu.r nod a1le Denk-ood Merkwiinllpelten (Kronstadt, 1846)
nr. inv. 1363 şi Chronkon Fuchslo-Luploo-Olterdlnum (Coronae, 1847-1848) nr. inv. 519.
14 Vezi Valeriu Branlsle Corespondenta. 1895-1901. voi. li, Cluj, 1986, p. 78-79. Copii din familia
Mocioni, Petru şi Alexandru, au fost în anii 1896-1897 şi tn 1897/1898 elevi particulari la liceul din

judeţene,

Braşov.

15 Lucrarea multiplicată este Brevls Valachoru.m Traosylvanlam lncolenUum hlstorla, nlmasl ~ni
la acea dată tn manuscris. Vezi Corespondenta lui Vlncen\lu Babeş, Cluj, 1976, p. 70-71.
16 loan Puscariu analizând stilul şi limba manuscrisului se fndoieşte ci acesta ar aparţine contelui Miko
lmre (1805-1876) pe care nconsidera numai culegătorul unui text vechi din secolul al XVII-iea. Totuşi
tn literatura de specialitate s-a difuzat, ca el fiind autorul. Vezi Corespondenta lal Vlncenpa Babef, p.
202-205.
17 Cartea cu titlul "Enlelyl Orszaayulesl emlellek" (Budapest, 1877) prezintă ştampila Cll li bria "BEC:SI
AKAD. MAGYAR OLVASO ES TARSASAOK". nr. inv. 956.
·
18 Ştampila prezintă textul "DEBRECENI REF. FOISCOLA KONYVrARO". Pe carte mai apar
semnaţi, ca posesori anteriori, un oarecare loannes Varijas, tn 1767, şi un Georg Fazekaa. Nu am putut
stabili o legătură fntre această şcoală şi familia Mocioni.
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19 Vezi Hilibi Gal Laszlo, Vbap)odau F.nlelyl Kenemegekrol (Nagy-Enyed, 1846). Prezintă ttamplla
"BIBLIOTECAS. MACGIUCA"aliturideceaa familiei. Io plusexiatătiodedicaţiepentru un oarecare
Sipos Pal. nr. inv. S74.
20Titlul broturii este Der 811Ul11er Splelberglllllbeaondere dleC-maUen uodaelne Merkwtlnllpten
Geraaaenen (Bruno, 1903) nr. inv. 13792.
21 Vezi Melne Erlnnenmpn aus denJahren UMI uod 1149 (Wien, 190S), nr. inv. S01.
22 Printre cărţile lui Vincen1iu Babeş care au ajuna la C.ăpAlnq am giait fi Dte Alter1bm.r Dadem
(Wien, 177S) aparţinând arheologului Torma Karoly, şi lucrarea lui Bielz, Handbuchder LandeehMII
Slebenbiirgeos (Hermannstadt, 18S7) din bibliotecaPUfCMiu, probabil lmpi'umutatedndvade Vinocnliu
Babeş.

23 Canea se numeşte Zur GeschlcbtsronchllD& Ober dle Romlloen. Hlslorlllcb-KrlUache IIINl
etbnologlscbe Studlen (Reşi13, 1884) traducerea lucrării fiind făcută de Petru Brotteanu.
24 Vezi Lire Hlslorles or North American Blrds or Prey (Washington, 1937, Tbe Fll&ht ol Blnls
(London, 1938), Jagd aurWasserwlld (Pragu. Leipzig, 1930) etc. pe care găsim ex libris-ul ştampila
"Telelei Jeno".
2S Vezi Emil Bohmerle, Taacbenbucb rar Jager uod JagcU'reuode (Wien, 1903).
26 Vezi Der Voaelzua (Berlin, 1930) şi Journal rurOmltbolop (Berlin, 1930) repn2Cnt.And mai multe
numere.
27 J. C. A Heysea, Al.lpmelnes verdeutscbendes uod erklirendes Fremdw6rterbacb (Hannover,
1873).
28 Alături de lucrarea lui Reichersdorfer, Curlose BescbrelbllD& von Der Molclau uodW.U.Cbey(s. l.
1699) din biblioteca Stircea am identificat Hronlca romanllor de Gh. Şincai (lqi, 18S4), cronica lui
Enache Kogălniceanu, Leloplselul Domnilor MoldovU (lqi, 1846), Memoriu despre Starea Moldovei
la 1787 de Comltele D Hauterlve (Buc. 1902)
29 În anul 1934 Ionel primeşte fn dar, de Crăciun, canea Ătblopen des Westeos (Wien, 1933 iar fn 1936,
romanul Frlederlcb unei Marie Tberesse (Leipzig, 1936).

DIE BIBLIOTHEKEN DER FAMILIE MOCIONI AUS DEN SCHLOSSERN
BULCI UND CĂPÂLNAŞ

(Zusammenfassung)
Der Versuch der Wiederherstellung der beiden Bibliotheken der Familie
Mocioni beruht auf den Banden welche nach der Nationalisierung ins Museum
Arad gelangten. Unsere Untersuchung ermoglichtees die wichtigsten Etappen der
Geschichte dieser Bibliotheken ausfindig zu machen, von den Anffingen, Uber.die
verschiedenen Generationen welche die Sammlung erweiterten gemass ihrer
personlichen lnteressen, oder ganz ein fach konjunkturell, bis hin zum endgiiltigen
·Bild. Wăhrend der drei Jahrhunderte ihrer Existenz wurde die Sammlung sowohl
sprachlich als auch inhaltlich reicher, so dass sie letzlicb die iiber Generationen
gestaute Kultur der 48 Milglieder dieser rumănischen Aristokratenfamilie
widerspiegelt.
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1. Castelul din Căpîlnaş
2. Ex libris--ul Seniorului Ioan de Kefala
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3. Vechiul semn de proprietate (ex libris) al familiei Mocioni
4. Ex libris-ul ramurii arenaliste a familiei Mocioni de la Căpîlna.'!
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5. Comentariul lui Mihai III de Mocioni la cartea lui E. Murgu
6. Etichetă aplicată pe cărţile de la Căpîlna.ş
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7. Comentariul lui Vicenţiu Babeş la cartea lui Toppelti11
8. Eugen Teleky
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I.

I

EXUBRIS

ANTONII MOCSONYI
DErOEN

J iE F < }: ••

9. Ex libris utilizat de ramura Mocioni de Foen de Ia Bulci (Varianta I)
10. Ex libris Mocioni de Foen (Varianta II)
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UN SFERT DE VEAC DIN TRECUTUL "BĂIWR LIPOVA"
Eugen Victor Popa
Investigarea trecutului cultural rominCIIC interbelicseconjugă adaiea cu necesitatea fntocmirii
unei monografu social-economice cum calc cazul Băilor Lipova şi al Băncii "Gloria" din Lipova, care a
tutelat de la tncepul p4nă la s(A11it Staţiunea Balneară Lipova. Presa vremii a consemnai desfăşurarea,
printre altele, a unor cunuri de vari ti a unor prelegeri, la Băile Lipova. Cercetarea istorici a trecutului
cultural local presupune tn plus o investigaţie arhivistică. Documentele depistate de noi privind
"Staţiunea balneari Societatea Anonimă - Lipova" cuprind lacunar intervai :I anilor 1927 - 1948.
lntrcgirea informaţiei sllr1qtc prin a se folosi de mcmorialislica oferită de ciilre unul din principalii
conducători ai destinelor Băncii "Gloria" şi a Băilor din Lipova: doctorul tn drept şi publicistul Eugen
Victor PopaU912 -1984).
Înainte dea reda la lumină cele 23dc pagini de manuscris autograf a' •i E. V. Popa despre
., date de biografie
"Un s(erl de veac din trecutul Băilor Lipova"• considerăm utilă prezentarea c
literari a celui care a (ost Eugen Victor Popa tn viaţa culturală romanească a ce, : de-al patrulea deceniu
al secolului al XX-iea. Născui la Lipova tn familia unor mici comercian\i, c• ntractează din fragedă
copilărie o poliomielită ale căror sechele le va purta fntreaga via\i. Preocupările literare sunt prezente
tncep4nd din anii liceului. ln anul 1930 absolvă liceul "Moise Nicoari" din Arad, iar în anul 1935 obţine
diploma de licen\i tn drept la Bucureşti. O bună bucată de vreme a lucrat pe langă tatăl său în
administraţia Institutului de Credit şi Economii "Gloria" din Lipova, ocupandu-se şi de modemi7.area
sta\iunii balneare Lipova. Fermentul literarii animă sufletul predispus spre interiorizare. Primii ani de
studenţie dau măsura preocupărilor sale literare. ln ianuarie-februarie 1932 editează revista beletristică
( dactilografiată )'7inerimea" la Lipova. Cele câteva numere văzute de noi la editor cuprindeau traduceri
din Georges Duhamel şi Stanton Mils, poezii de Ion Miuţa, o serie de recenzii sub semnătura lui E. V.
Popa la romanele lui Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Anton Holban şi Sergiu Dan; pe urmă, un
roman foileton "Băile Lipova" de E. V. Popa şi o serie de eseuri sub aceeaşi semnături (''Evolu\ia
romanului social", "Modernismul lui Pitigrilli" şi o cronică despre efectul crizei eco11omice asupra
apariţiilor de carie romanească).
După perioada de acomodare cu stalului de funcţionar la Lipova reintră în publicistică. În
revista "Litera" de la Arad este prezent tna nul 1938, alături de Ion I. Pogana, Petru Sfetea, Lucian
Emandi, Coriolan Bărbat, Aurel Cosma şi T. Stamatiad. ln eseul său "Criza intelectualită\ii româneşti"
apărut tn nr. 3 -4/1939 îşi exprimă crezul că statul român va promova intelectualitatea co_nform cu spirilul
tradiţiei \Arilor Occidentului.
lncepand din luna manie 1939 se stabileşte la Bucureşti ca ziarist la 'Torunca Vremii". Peste
o jumătate de veac avea să-mi mărturisească, tn chip de răspuns la reproşul (ostului său profesor de liceu
- Eduard Găvăncscu, că ziarul bucureştean a avui o hotărttă orientare de dreapta, fără a purta etichetă
legionară, tn pofida prezenţei unor redactori cu convingeri legionare tn perioada 1939 - 1940. Din 1940
p4nă tn 1941 a lucrai ca ataşai de presă al Romanici la Berlin. Cariera sa publicisticii se încheie tn
primăvara anului 1944, când îşi pubică leza de doctoral - "Problema minorită\ilor tn Transilvania".
Imediat după război revine la cariera de funcţionar de bancă la Lipova şi Periam, pentru
scurtă vreme. f.xperienţa juridică în domeniul fabricării gazului carbonic îi va fi solicitată la Reşiţa, de
unde va ieşi la pensie tn anul 1974.
Dan Demşea

•. Mul\umim doamnei Maria Stepan pentru posibilitatea transcrierii manuscrisului.
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În anul 1968 s-a împlinit un veac şi jumătate de la descoperirea apelor
minerale şi s-au pus bazele modeste ale viitoarei staţiuni.
Socot cu acest prilej că nu ar fi lipsit de interes să evoc anumite persoane
şi evenimente, pe baza amintirilor proprii, din trecutul băilor, privind perioada
dintre anii 1921 şi 1946.
Este adevllrat că trăiesc încă multe persoane care cunosc multe din
împrejurările pe care intenţionez să le evoc; astfel, s-ar putea obiecţiona că nu
prezintă un interes prea mare ceea ce vreau să scriu, dar numărul acelora care au
fost contemporani evenimentelor şi ai eroilor devine tot mai mic şi, în curând
uitarea se va aşterne peste oameni şi fapte.
Adesea m-am gândit la destinul Casinei Române din Lipova care a luat
fiinţă în anul 1868, sub denumirea de Societatea Română de Lecturi. Această
asociaţie, din care făceau parte membrii tuturor straturilor sociale din localitate, a
desfăşurat după împrejurări o activitate culturală rodnică până în anul 1947, când
şi-a incctat activitatea în mod definitiv.
Casina Română a cunoscut perioade de intensă activitate şi de regretabilă
stagnare, dar în timpul celor opt decenii de existenţă a constituit singurul factor de
afirmare a constiintei româneşti în localitate. Desigur că o parte din membrii
Casinei s-au ad~nat'numai să joace cărţi în orele lor libere, iar alţii s-au mulţumit
să citească ultimele numeresositedin "Albina"de la Viena sau "Gazeta Transilvaniei",
dar din contribuţia lor măruntă s-a putut întreţine un local, unde au avut loc
interesante şi instructive conferinţe în limba română, s-au organizat şezători şi
baluri. Din contribuţia lor s-a făcut prima bibliotecă publică în limba română la
Lipova, care s-a îmbogăţit cu donaţii particulare şi încă înainte de desfiinţarea
Casinei existau multe şi preţioase cărţi vechi.
Majoritatea membrilor era formată de meseriaşi. Lipova era vestită
pentru marele număr de olari şi cojocari români, dar printre membrii se numărau
şi comercianţi cu vază ca David Simon, nobili mărunţi ca honoraţiorul Fogarassi,
Misiei de Zombor, intelectuali ca protopopul Tircanu, învăţătorul şi autorul de
manuale Ion Tuducescu sau magistratul şi academicianul Atanasie Marian
Marienescu, devenit cunoscut prin culegerile sale folclorice.
Casina Română din Lipova s-a întemeiat într-o perioadă când
intelectualitatea română, într-o inferioritate materială şi numerică netă faţă de
aceea maghiară sau germană din localitate, nu s-a separat de meseriaşi şi de micii
comercianţi, astfel încât naţiunea s-a prezentat ca un bloc omogen. In această
perioadă, când naţiunea nu era divizată în clase sociale şi partide politice, Casina
era locul unde se putea manifesta această solidaritate, bine înţeles în primul rând
în domeniul cultural.
·
Cu toate aceste, cu tot rolul important care 1-a avut Casina Români în
organizarea manifestărilor naţionaie, a afirmării conşti(i)nţei de neam, nu se ştie
nimic din trecutul ei rodnic şi furtunos sau prea puţin, fiindcă nimeni nu s-a gândit
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dl ar fi util şi nu şi-a luat osteneala sa aşterne pe hârtie .împrejurările cele mai
semnificative sau care ieşeau din comun.
Se spune dl s-ar fi întocmit o monografie la împlinirea unui sfert de veac
de la întemeierea Casinei de dltre dasdllul fon Tuducescu. Lucrarea a rămas.
nepublicată, s-a păstrat sub formă de manuscris în bibliote(:a s-ocietaţii şi s-a pierdut
odată cu celelalte volume.
Mai târziu un apreciat şi vrednic urmaş allui Ion Tuducescu mi-a mărturisit
dl lucreaz.ă la o monografie, care să îmbrăţişeze istoria cdor opt decenii de
activitate a Casinei. Amintirile proprii ca şi discuţiile purta te cu bătrânii, care îşi
mai aduceau aminte de multe lucruri din trecut, i-au perm.is să reconstituie cu
oarecare fidelitate istoricul Caslnei. Nu am însă cunoştinţă dacii s-a şi terminat
monografia, salvând pentru posteritate date însemnate despre manifestările
româneşti din localitate.
Resimţind regretul de a cunoaşte atât de puţin, din lipsa1 mărturiilor s-crise,
din trecutul interesant al acestei vem~rabile asociaţii,am considen t dl nu ar fi lips.1t
de utilitate să însemn pe baza amintirilor proprii, personah~, lntâmplările şi
aspectele legate de formarea şi dezvoltarea Băilor Lipova.
ln anul 1921, când încep însemnările mele, familia HuzI_y, care stăpânea
băile era "pe drojdie" - cum se spune în limbaj popular -şi se lupta l'.U mari greutăţi
financiare, reuşind de abia să facil faţă nevoilor curente.
Deşi apele minerale de la Lipova erau cunoscute de un veac, deşi în acest
lung răstimp a trecut prin mâna mai multor proprietari, staţiunea s,~ găsea într-o
stare jalnicii, de paragină, ceea ce făcea să fie cercetată de foarte puţin1ă lume. Este
adevărat dl şi trecutul staţiunii a fost destul de furtunos. ln anul 1848, în cursul
luptelor care s-au dat în jurul Lipovei între trupele revoluţionare maghiare şi
armatele imperiale de sub conducerea generalului Heuser, o parte din clădiri au
fost grav avariate, iar altele incendiate. După ce stridlciunile au fost remediate şi
băile puse în funcţiune de intreprin71ltorul Atanasie Misiei care le închiriase de la
erariu în anul 1852, s-a pierdut filonul de apă minerală şi timp de aproape trei
decenii Lipova a încetat de a mai fi o staţiune balneară, iar din izvorul din care până
litunci se revărsa apa gustoasă şi bogată în acid carbonic, acum se prelingea un lichid
sălciu cu gust acrişor.
Poate aceste împrejurări nefavorabile, poate şi lipsa de pricepere a foştilor
proprietari care n-au ştiut să valorifice în mod corespun71ltor apa cu calităţi
terapeutice atât de preţioase, au făcut ca staţiunea să stagneze. Io perioada de care
vorbim (,) în staţiune nu exista decât o singură clădire, acoperită cu hârtie
gudronată şi având doar 20 de camere, cu scopul de a găzdui vizitatori veniţi pentru
cură. Se întâmpla ca-n verile ploioase apa să pătrundă prin acoperişul de hârtie şi
locatarii camerilor să se pună la adăpostul umbrelelor, cu condiţia sa fi awt
prudenţa să le adudl, împotriva incursiunilor pluviale.
ln mijlocul parcului neîngrijit, dar de o romanticii frumuseţe, se găsea
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restaurantul spaţios, dar cu pământ,. bălul pe jos, în care cu ocazia aşa numitelor
"maiale" şi serbări ~peneşti, tinerii şi alţii mai puţin tineri dansau polci săltăreţe
şi valsuri languroase în muzica alămurilor fanfarei pompierilor voluntari. Clădirea
băilor se găsea pe a~laş(i) loc ca şi acu~, la intrarea în staţiune, străjuită de Turnul
de Apă, având în total 8 cabine, dar instalaţiile de pompare şi încălzire a apei erau
atât de vechi şi uzate, încât cu mare greutate se putea face între 50 şi 60 băi zilnic,
ceea ce în sewnul de vară era foane puţin. Legătura între staţiune şi Lipova se făcea
cu un tranvai cu cai, la care era înhămată câte o gloabă costelivă şi care constituia,
probabil, ultimul exemplar din acest mijloc de locomoţie existent în ţară.
în mod ciudat, tramvaiul cu cai a contribuit şi la ruina familiei Huzly, bine
înţeles pe lângă nepriceperea financiară. Înainte de a veni la Lipova şi a cumpăra
băile, Huzly senior se ocupa în mod paşnic cu ceasornicăria şi privea cu invidie cum
Muschong, care a fost un simplu cărămidar, scotea milioane din izvoarele cu apă
carbo-gazoasă a Buziaş ului. Milioanele lui Muschong nu l-au lăsat să doarmă pe
nefericitul Huzlyşi cum întâmplarea a făcut să găsească un cumpărător pentru o
pădurice de mesLeacăn, care în acte figura o pădure de stejari bătrâni, fiindcă noul
proprietar nici nu s-a deranjat să vină de la Viena, să vadă pe ce a dat banii, s-a
pomenit posesorul frumoasei sume, pentru acele timpuri, de jumătate milion
coroane. Huzly a răscumpărat de la fraţii Karacsoni din Arad dreptul de folosinţă .
al băilor şi s-a gândit, de altfel nu fără temei, că valorificare(a) apelor se va putea
face prin crearea unei artere de comunicaţie cu Lipova. Construcţia liniei şi
mijloacele de transport au înghi\il peste 300 mii coroane, aşa că atunci când s-au
terminat lucrările s-au epuizat şi rezervele financiare ale noului proprietar şi
staţiunea a rămas în aceeaşi situaţie de primitivism patriarhal.
Tramvaiul cu cai care ducea la• Apă Acră", cum erau denumite pe atunci
prin trad1cere - ad literam - a nemţescului "Sauerbrunn", constituie ·obiectul a
numeroase glume şi ironii din partea localnicilor care se simţeau atinşi în
sentimentele lor de patriotism de existenţa acestui vehicul, în mijlocul urbei. Să nu
fim ins/I nedrepţi. Au fost însă şi din acei cu înclinaţii ro_![lantice şi poate nu puţini,
cărora le producea o sinceră plăcere călătoria cu tramvaiul cu cai, mai cu seam.ă în
lumina molcomă a amurgurilor de vară, fiindcă le evoca atmosfera timpurilor
apuse, întâlnite doar în paginile lui Delavrancea sau Sadoveanu.
Romantismul însă s-a dovedit insuficient pentru acoperirea multiplelor
cheltuieli necesare pentru întreţinerea staţiunii şi, constrâns de lipsa mijloacelor
financiare, Huzly a făcut conducerii Băncii "Gloria" oferta de a cumpăra parte din
băi, Ia preţul de un milion lei, urmând ca suma să fie investită în diferite lucrări şi
amenajări. Iniţiativa lui Huzly s-a nimerit într-un ceas propice. Directorul băncii
care era în aceeaş(i) măsură omul cifrelor reci ca şi al superstiţiilor moştenite,
visase cu o noapte înainte cu o ţigancă. Oferta lui Huzly se pare că a fost a;.>reciată
favorabil de forţe oculte, care şi-au manifestat voinţa prin apariţia ţigăncii din vis.
Pe atunci în domeniul sec al activităţii_economice se mai puteau produce astfel.de
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accidente romantice.
Imediat după perfectarea tranz.acţiei s-au început lucrările de amenajare
şi desvoltare a staţiunii. Încă în cursul anului 1921 s-a început construcţia unui
hotel cu 64 camere, spre a crea condiţii corespunzătoare pentru cazarea
vilegiaturiştilor. Odată cu inaugurarea hotelului care, fireşte, purta denumirea
pompoasă de "Grand Hotel", s-au aprins pe teritoriul băilor primele becuri cu
filament, ceea ce constituia un vădit progres nu numai pentru faptul că până atunci
clădirile şi aleile erau luminate cu câteva felinare fumegânde, dar nici Lipova nu
avea curent electric.
Suma de un milion s-a dovedit însă insuficientă pentru a face faţă multelor
nevoi, spre a aduce staţiunea pe linia de plutire, iar posibilităţile financiare ale
băncii erau limitate, am putea spune chiar foarte limitate. Din fericire, sau
nefericire, nu am putea stabili cu suficientă obiectivitate. Bani nu se găseau din
belşug şi s-au oferit din toate părţile cu o dobândă mai mare, decât mică. Totuşi cu
ajutorul creditelor acordate în mod generos, dar cu dobânzi oneroase, s-au putut
continua lucrările fără dificultăţi prea serioase.
Încă de la aceste începuturi, deosebit de modeste, se poate aminti şi marele
rol pe care l-a avut dr. docent Constantin Stanca, în acţiunea de ridicare şi
popularizare a băilor.
Pe acele vremuri dr. Const. Stanca era tânăr şi jovial, elegant şi îngrijit,
purtând în timpul verii pălărie de paie Girard, cum era moda pe atunci şi costumele
erau din cea mai fină stofă englezească. Stabilit la Cluj, oraş cu tradiţii medicale, se
bucura de prestigiu în cercul colegilor şi avea un mare număr de cliente şi
adm,ratoare în toate părţile Transilvaniei, ceea ce l-a determinat pe prietenul său,
avocatul luga - de care va fi vorba mai târziu - să-i dedice următorul catren, sub o
fotografie într-un album:
• Acesta-i dr. Stanca Constantin,
Om româri şi bun creştin
care nu face fasoane,
Ci repară la cucoane •
catrenul glumeţ a exprimat un mare adevăr. Dr. Const. Stanca a fost un
mamoş excepţional, care şi-a exercitat profesia nu numai cu o mare pricepere ci şi
(cu) pasiune. De asemenea(,) a fost primul care a experimentat efectul terapeutic
al apelor minerale din Lipova în afecţiunile ginecologice. Concluziile sale, publicate
în articol ul Tratamentul l\idro-mineral de la Biile Lipova din revista Societatea de
mâine din Cluj (1925), au apărut ulterior şi sub forma unei broşuri în editura
"Minerva".
Dr. Const.Stanca petrecea în· fiecare an, împreună cu familia, cel puţin o
lună la Lipova, în dubla calitate de vilegiaturist şi medic balnear. Sosirea lui
constituia de fiecare data un eveniment, fiindcă, pe lângă faptul că, era un medic
apreciatşisolicitat,darîn aceiaşi măsură era unom de societate plăcut,datorită firii
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sale prietenoasă şi care se pricepea de minune să spună fiedlruia numai lucruri
agreabile. Cu o glumă bine plasată reuşea să iasă din situaţiile cele mai delicate şi
deşi avea un umor sec, specific englezilor, ironiile sale erau exprimate cu atâta
subtilitate încât, din fericire, nu erau sesizate de cei cărora le erau adresate.
Dovedind o energie inepuizabilă- ceea pe unii i-a determinat să-l considere
morfinoman - cu toate că o bună parte din zi era dedicată consultărti bolnavilor din
staţiune şi numeroaselor cliente care veneau atrase de faima lui, în fiecare seară
întreţinea o atmosferă interesanta şi animată, la masa de onoare din restaurantul
staţiunii, la care emu comeseni după împrejurări, sau sezon, fiindcă clientela este
în permanentă schimbare, Coralia Xenopol, văduva marelui nostru istoric,
dr.prof.Dimitriu fost rector al Academiei Comerciale din Cluj cu soţia, doamna
Lupaş, cu cele două fiice, bineînţeles eternul înamorat dr.luga şi alţii, dintre care
probabil mulţi, între timp, au părăsit rândul celor vii. Incontestabil că a fost un
deosebit noroc că, tocmai în această perioadă de creştere, băile au beneficiat de
prestigiul şi faima de care s-a bucurat încă de atunci dr.Const.Stanca. Aceasta nu
numai pentru faptul că recom.andărilc sale au avut valoarea unor oracole pentru
societate şi dacă aprecia că este necesară o serie de băi la Lipova, sfatul său era
urmat cu sfinţenie, dar mai ales c:ă un medic atât de solicitat şi monden să profeseze
într-o staţiune relativ modestă şi cunoscută de prea puţin timp, lucrurile la care au
constribuit să acrediteze în public ,convingerea că apelul la minerale trebuia să aibă
o mare eficacitate terapeutică.
·
De aceia am ţinut ca-n galeria persoanelor marcante,din prezenta evocare,
să-l amintesc în primul rând pe dr.Const.Stanca, unul din puţinii care au recunoscut
şi popularizat valoarea apelor.
O figură cunoscută şi mult simpatizată de clientela staţiunii a fost Coralia
Xenopol, văduva marelui nostru istoric, care a intrat în literatură, sub pseudonimul
Riria.
Se pare că Riria nu dispunea de un talent poetic remarcabil şi articolul
critic scris despre ea de Panait Cerna, echivalează ca o evocaţie capitală din punct
de vedere literar. În ciuda faptului că Panait Cerna a fost un critic cu mult
discernământ, Ririaa fost răsfăţatădesocietateacontemporană fiindcă era frumoasă
şi bogată. De altfel nici Gheorghe Călinescu nu îi aduce elogiii şi-n lucrarea "Viaţa
lui Mihail Eminescu" o învinovăţeşte că-l agasa pe marele poet cu producţiile sale
mediocre, în timp ce se găsea la Agapia.
Riria a prezentat altfel lucrurile. În lucrarea dramatică "Ultima rază din
viaţa lui Eminescu" în care autoarea este şi eroina principală, raporturile dintre
nefericitul poet şi tânăra autoare sunt prezentate într-o lumină mult mai favorabilă,
am putea spune chiar idealizate. Riria constituie pentru geniul pustiu ultima rază
de lumină, înainte ca mintea să fie acoperită de bezna veşnică.
Nu ne îndoim că Mihail Eminescu n-a putut fi prea entuziasmat de
producţiile poetice ale Ririei, dar ne vine la fel de greu a crede că nu a fost agreabil
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impresionat de entuziamul candid al frumoasei Coralia. O

mănăstire

de maici -

chiarînadouajumătateaveaculuitrecutnuofereaocaziipreamultedeamuzament,

tndt admiraţia un'ei tinere de o rară frumuseţe, nu putea fi chiar atât de obositoare.
Una din vizitatoarele statornice din staţiune, trecută şi ea de prima
tinereţe, poate chiar de a doua, îmi povestea că studia într-un pension din Iaşi şi
dnd Riria, tânără elegantă, frumoasă, apărea la braţul lui Gatovschi, alergau toate
ca electrizate sa o admire. Poate că era puţină exagerare, dar atunci încă
cinematografia, televiziunea şi magazinele ilustrate n-au popularizat atât de mult
frumuseţea feminină, dar nici nu i-au vulgarizat farmecul.
Am totuşi motive sa bănuiesc că marele poet nu s-a simţit chiar atât de
nemulţumit de entuziasmul fermecătoarei tinere, poate puţin prea insistentă cum
ar rezulta din afirmaţiile criticilor cu sentiment atrofiat. Bănuielile mi-au fost
confirmate de faptul că, în locuinţa din Bucureşti a Coraliei Xenopol, se găsea
înrămată poezia "La steaua", scrisă cu caligrafia măruntă şi elegantă a lui Mihail
Eminescu cu dedicaţia "Ririei".
După această digresiune în istoria literară şi care, cred, a fost necesara,
spre a spulbera unele afimaţii pripite, să revin la subiect.
Emil Ludvig în cartea sa despre Gothe spune, într-o exprimare foarte
poetică, că la mormântul acestuia carul norocului şi-a frânt osia. Coralia Xenopol
a fost oarecum la fel, o viaţă întreaga, o privilegiată a destinului şi după opt decenii
de hălăduire în aceasta vale a plângerii, dispunea de un eptimism mai robust, dedt
mulţi tineri sau tinere, cu iluzii spulberate prematur. Dacă a avut de înfruntat mici
neplăceri, nu a cunoscut tragediile răscolitoare, după cum nu a cunoscut spleenul
sau plictiseala.
ln situaţia privilegiată de a fi soţia marelui istoric Xenopol, cu toate că
veşnici binevoitori pretindeau a şti că, între soţi nu erau decât legături platonice,
s-a bucurat de stima generală în societatea de dinaintea primului război mondial şi
a avu.t prilejul sa cunoască multe personalităţi marcante. AD.Xenopol ţinea
cursuri de istorie la Sorbona şi bătrânul savant ţinea de fiecare dată sa fie însoţit la
Paris de tânăra şi fermecătoarea soţie, care avea astfel ocazia să cunoască o lume
distinsă şi cosmopolită, dar titlul de glorie, mândria vieţii, era calitatea de fostă
dama de onoare - cum se spunea pe vremuri - al reginei Elisabeta, persoana
pseudonimului Carmen Sylva.
Deşi regina Elisabeta era considerată în general ca o fiinţă mediocră şi
avea prea puţine caii tă ţi de a fi suverană, era la fel de neînzestrată ca poeta. Cu toate
acestea Coralia Xenopol vorbea întotdeauna de ea cu multă admira\ie şi fiindcă
nefericita regină avea o predilecţie bolnăvicioasă şi romantică pentru culoarea
neagra nu am văzut-o nici odată ca la îmbrăcămintea neagră - de la moartea
ultimului ei soţ, purta doliu în mod permanent să nu aibe t> garnitură din aceiaşi
culoare. Extravaganţa izvorâtă dintr-un sentiment de snobism, de care nu se pot
debarasa nici spiritele superioare nu îi diminua cu nimic prestanţa pe care ştia să
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o sublinieze printr-o \inu tă maiestuoasă, accentuată deo statură iunonidl şi gesturi
studiate.
Admira\ia sinceră sau prefăcută, faţă de regina Elisabeta, era cu atât mai
stranie şi inexplicabilă, cu cât cele două doamne se deosebeau fundamental şi este
foarte probabil dl în contactele lor personale a existat multă stânjeneală. Regina
Elisabeta era o fire romanticii şi avea o oroare, ca toate fiinţele timide, de realitate,
pe care o considera vulgară. Înzestrată cu multă sensibilitate aprecia lucrurile
afectiv şi nu pragmatic, ceea ce făcea să fie întotdeauna în contrapunct cu mediul
înconjurător şi-n conflict cu un soţ autoritar şi critic.
Coralia Xenopol era un Epicureu în fustă. Dacii principiile filozofice
epicuriene nu ar fi fost enunţate de acum două milenii le-ar fi formulat desigur într-o
ediţie feminină şi, lucru curios, le-a şi urma. Înfiptă solid în realitate, pe care nu o
dispreţuia ştia să scoată un avantaj din toate împrejurările folosind un 7Ambet, un
complimet sau o amabilitate. La o vârstă când alte femei se refugiază sub mantia
consolatoare a credinţei, tânjind după deşertăciunile pierdute, Coralia Xenopol
era foarte înţelegătoare faţă de micile slăbiciuni omeneşti, subliniind dl trăsătura
fundamentală a creştinismului este iubirea.
Deşi a fost în multe privinţe favorizată de soartă, totuşi nu s-a putut·
sustrage acţiunii destructive a timpului şi anii bătrâneţii i-au fost adumăriţi de o
afec\iune cardiacii, din fericire nu prea periculoasă, doar aşa cum se cuvenea unei
doamne în vârstă şi distinsă. în reuniunile intime sau mondene, se putea mândri dl
suferă de cord, spre a nu fi în inferioritate de alte cunoştiinţe, posesoare a celor mai
interesante şi individuale afecţiuni, reale sau imaginare, fără insl ca această boală
să ii produdl supărări prea mari.
Un ilustru cardiolog din capitală i-a recomandat să facil o cură·ta Lipova,
dar în acelaşi timp i-a atras atenţia să nu-şi făureasdl cine ştie ce iluzii asupra
staţiunii, care nu e nimic altceva decât o pădure. Poate· mondena Coralia Xenopol
ar fi preferat o staţiune mai puţin eficace, dar cu mai mult confort, poeta Riria a
găsit probabil dl nu elipsă de un oarecare farmec romantic să-ŞI facil vilegiatura
într-o pădure şi a revenit la Lipova, în mod constant. Timp de 14 ani.
·
Pe lângă frumuseţea excepţională - care nu mai constituia decât o amintire
în timp când am cunoscut-o - natura a înzestrat-o cu o memorie neobişnuită şi mai
ales cu un dar de a povesti, ce ieşea din comun. Vorbea într-un pitoresc dialect
moldovenesc - aşa cum vorbesc majoritatea eroilor din dlrţile lui Sadoveanu - deşi
trecuseră decenii de când locuia la Bucureşti, iar la unele cuvinte avea o pronunţie
personală şi afectată, de ex. nu spunea nici odată "imposibil" ci "emposibil".
Povestea cu multă vervă şi îi plăcea să fie ascultată.
în staţiunea modestă clientela care se recruta în cea mai mare parte din
mica burghezie, care nu luau la cunoştiinţă cancanurile din înalta societate decât
din svonuri, sau cel mult din cronicile ziarelor, prezenţa unei persoane care făcea
parte din această societate, ii asigura în pecmanenţă un auditor numeros şi
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recunosdltor.Cunoşteatoatecancanurilemondenedinultimeleşase,şaptedecenii,

marile şi micile intrigi de la palat, culisele pitoreşti ale vieţii politice. Dacii sub
austerul Carol I viaţa de la palat n-a oferit prea multe subiecte de scandal, în schimb
viaţa galantă a preafrumoasei Maria, ca şi aventurile lui Carol II le cunoştea până
în cele mai mici amănunte.
Se impune însă sa fim obiectivi 'şi sa recunoaştem dl nu se limita sa
povestească numai întâmplări de scandal ca aceia 1n care Ferdinand încă prinţ
moştenitor ar fi surprins în camera de baie a Mariei un chipeş arhimandrit pe care
l-a împuşcat într-un moment de surescitare şi cum Barbu Ştirbei, spre a evita
izbucnirea unui scandal, sa transporte trupul neânsufleţit în pădurea Băneasa şi sa
acrediteze versiunea că a fost omorât într-un duel. Un arhimandrit omorât în curs ul
unui duel a constituit o versiune grea de înghiţit de către opinia publică şi o poliţă
serioasl pe care a tras-o abilul Barbu Ştirbei asupra tinerei perechi princiare.
Cunoştea tot atât de bine dedesubturile şi frământările vieţii noastre
politice şi mai cu seamă acţiunea diplomatică desfăşurată şi ascultând-o cum
reproducea textual cuvintele, spuse cu anumite ocazii de Poincare sau Briand,
Ionel Brătianu şi Tache Ionescu şi te mirai cu drept cuvânt cum putea să fie simultan
în atâtea locuri. Desigur că faţă de un auditor atât de docil, îşi dădea mai multă
importanţă persoanei sale decât avea în realitate, dar AD.Xenopol a introdus-o în
toate tainele culiselor politice - mai cu seamă că la vârsta lui nu putea să îi ofere
altceva mai bun - iar dânsa dispunând în fapt de o memorie remarcabilă, le-a redat
ca întâmplări trăite, bineînţeles modifcându-le pe ici pe colo.
AD.Xenopol ţinând o serie de conferinţe istorice în Franţa şi Germania,
scurtă vreme înainte de declanşarea primului război mondial, la întoarcere, regele
Carol I i-ar fi cerut să-şi expună impresiile cu privire la evoluţia unui viitor conflict
între cele două state, de care se vorbea tot mai insistent. Majestate, ar fi răspuns
Xenopol, în Germania am găsit o armată disciplinata, minunată şi fără egal în lume,
în Franţa în schimb un elan general, care în caz de război, va duce naţiunea la
victorie. Bineînţeles că aceste aprecieri, ieşite chiar din gura unui francofil nu
puteau face plăcere suveranului, pătruns până în măduva oaselor de misiunea
civilizatoare a poporului german şi dovedeau doar calitatea de istoric al lui
Xenopol ,dar nu şi de curtean.
·
Toate acestea Coralia Xenopol le povestea în limbajul pitoresc cu un lux
de amănunte care, este adevărat, difereau de la o data la alta, dar în linii mari
subiectul rămânea neschimbat şi astfel şi-a recrutat un auditoriu foarte recunoscător,
care se întrunea în fiecare zi, între orele de baie şi masa de prânz, la umbra arborilor
seculari, în timp ce fanfara militară executa obişnuitul program din operetele lui
Lehar sau valsurile lui Strauss.
O altă figură simpatică şi pitorească, care a frecventat de asemenea
staţiunea - având calitatea neoficială de "cronicari" al băilor - a fost avocatul clujan
Iustin Cloşca Iuga, figură agreată de toată lumea, era un politician, cu preocupări
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din cele mai variate domenii asemănător oamenilor din renaştere.Nu îi lipsea decât
un singur lucru să le asemene în totul şi anume geniul.
Era muzicant şi compozitor, poet, autor al unor romane foarte apreciate
la timpul lor, fotograf şi spiritist.
Figură rubincondă jovială în permanentă căutare a unei logodnice, dar
celibatar prin fire şi dcstina\ie era agreat de întreaga clientelă a băilor, dar mai ales
de cea feminină pentru galanteria lui, puţin cam de.melă însă plină de respect. Mare
amator de un pahar de Tîrnave, îndeosebi dacă era plătit de altul, era un partener
foarte căutat la chefuri nu numai pentru firea lui agreabilă ci şi fiindcă după câteva
pahare de "Plcbanos" - vinul lui preferat - simţea nevoia să-şi reverse plinul
sufletesc pc strunele viorii.
luga scria şi poezii. Mediul romantic şi femeile frumoase îl inspirau şi din
când în când întocmea câte o cronică rimată care prindea într-un ton degajat şi o
manieră bufă întâmplările şi aspectele cele mai caracteristice din viaţa staţiunii.
Cronicile sale erau mult savurate şi criculau din mână în mână. Păcat că s-au
pierdut, fiindcă ar fi evocat multe momente şi scene amuzante din viaţa trecută a
băilor.

Domeniul în care se manifesta personalitatea sa cu întreaga pasiune era
spiritismul. Epicureu prin excelenţă şi puternic ancorat în viaţă prin plăcerile
simţurilor, avea această curioasă înclinaţie spre un misticism morbid, care-l făcea
să devină obiectul multor ironii. Cum însă datorită firii lui joviale toate lucrurile pe
care le întreprindea dobândeau un aspect comic şi spiritismul practicat de el îşi
pierdea caracterul sumbru şi transcedental devenind un fel de joc de societate
destinat să amuze vizitatorii staţiunii.
·
luga fie că nu observa, sau nu voia, zâmbetele ironice, aluziile tendenţioase,
organiza cu multă plăcere şediD,\ele spiritiste, ce se ţineau în sala de lectură,
încâperea cea mai puţin frecventată în alte împrejurări şi la care unii participau mai
mult sau mai puţin convinşi de seriozitatea lucrului, al\ii doar spre a se amuza.
La uncie din şedinţe am participat şi eu, doar din dorinţa de a mă distra,
fiindcă nu credeam în posibilitatea unei vieţi lipsite de materie şi nici a spiritelor
pure. Totuşi nu aş putea spune că aceste şedinţe nu exercitau o atracţie asupra mea,
poate fiindcă ieşeau din comun. Iuga avea obiceiul să aducă în transă câte o
vizitatoare, cu sistemul nervos slăbit şi care în cursul somnului hipnotic, răspundea
cum se pricepea, celor mai variate şi fantastice întrebări, puse de persoanele
prezente. Bineînţeles că potrivit afirmaţiilor făcute de Iuga, prin gura persoanei în
transă vorbeau spiritele· morţilor şi nu-l deranja deloc împrejurarea că, aceste
spirite vor~au foarte degajat într-o limbă care nici nu exista pe vremea lor.
Pe atunci eram foarte cinic şi fiind convins că-mi pot permite să fac unele
lucruri care altoÎ'aJe-ar fi desagreabile, m-am hotărât să demasc falsul° spiritism,
practicat de avocatÎH Iuga. După mine nu făcea decât hipnotism, deşi la drept
vorbind nu prea eram în dar ce înseamnă această denumire şi nu mi-a trecut deloc
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prin cap dl poate nu era vorba de spiritism, dar nu era elegant sa blamezi un om de
mai ales sa deziluzionezi unele persoa1,e care voiau sa creadă dl
totul este real. în şedinţele sale de spiritism luga se folosea, ca medii, întotdeauna
de persoane cu un bagaj de cunoştiinţe foarte redus şi m-am hotărât sa mă folosesc
de această împrejurare pentru acţiunea de demascare.
Într-una din şedinţe s-a prezentat un spirit care susţinea dl în existenţa sa
terestră a fost acum vreo patru mii de ani preot în Egipt, ceea ce nu-l împiedica sa
vorbeasdl foarte bine limba româneasdl, poate nu întâmplător, ci pentru faptul dl
mediumul folosit era o vizitatoare din Pecica.
Cum se spune în limbaj publicitar, era un număr de senzaţie. Un preot care
a trăit acum patru milenii şi îndl în ezotericul Egipt, nu poate fi întâlnit pe toate
drumurile şi lumea care s-a adunat în sala de lectură a fost mai selectă şi numeroasă
ca de obicei. După ce s-au pus cele mai variate întrebări de persoanele mai în vârstă
cu o modestie plină de entuziasm, i-am cerut voie avocatului luga să pun şi eu doar
o întrebare, ceea ce mi-a fost îngăduit cu multă solicitudine.
"Aş dori să ştiu, am întrebat candid, cine a fost zeul soarelui la egipteni?"
Îmi dădeam foarte bine seama dl, vizitatorea, care juca rolul de mediu, nu
avea cea mai midl ideie de zei şi zeiţele care domneau în Egipt, după cum eram la
fel de bine informat asupra conştiinţelor egiptologice ale avocatului luga, încât nu
mă temeam dl i-ar putea sugera un răspuns corect. Nu am fost înşelat în aşteptări.
După câteva minute de tăcere penibile, în timpul dlrora luga se înroşise de emoţie,
vizitatorea răspunde cu o voce nesigură "Iehova".
Era singura figură de care avea cunoştinţă din mitologia antidl.
Totuşi avocatul luga nu şi-a pierdut aplombul, chiar dadl spiritistul a
suferit un eşec. După ce s-a terminat şedinţa mi-a spus râzând dl preotul nici nu
putea să ştie cine a fost zeul soarelui la egipteni, fiinddl era unul din evrei şi aceştia
au urât cu atâta înverşunare zeii Egiptului, din cauza împilărilor suferite, încât
refu:zau chiar să ieie la cunoştinţă existenţa lor. Bineînţeles dl nici nu a fost vorbă
de un preot evreu, ci egiptean şi argumentarea lui Iuga, avea unele puncte
wlnerabile, dar fiinddl nu s-a supărat de insolenţa mea, nu l-am mai contrazis şi
ne-am dus să luăm masa în cele mai amicale raporturi.
Fiindcă în cursul evocărilor m-am aventurat în domeniul atât de
controversat şi labil al misticului aş vrea să arat prin ce mijloace empirice, lipsite
de caracter ştiinţific, a fost descoperit izvorul şi debitul cel mai bogat din staţiune
şi care se găsea în spatele clădirii băilor.
Iniţial exista un singur izvor de apă minerală, situat chiar la intrarea în
staţiune, de unde se pompa apa necesară pentru băi, pentru îmbuteliere şi băut.
Debitul nu era exagerat, dar apa era rece şi bogat acidulată. Cu timpul s-au mai făcut
încerdlri de a descoperi noi surse. S-a forat un izvor în pădurice, în apropiere de
restaurant, care s-a abandonat în curând din cauză dl avea un debit sdlzut şi apa
sălcie. Ulterior s-a forat un izvor în spatele fostei "Vila Gloria", lângă şoseaua ce
bună credinţă şi
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duce spre Lugoj, din care se pompeaz.ă apa şi pentru băi, dar fiindcă are un gust prea
pronunţat de sulf, nu este prea plăcută la băi.
În anul 1928au început lucrările pentru montarea instalaţiilor de extragere
şi îmbuteliere a acidului carbonic şi fiindcă debitul celor două izvoare existente nu
putea acoperi necesarul pentru băi, îmbutelierea apei minerale şi a acidului
carbonic, se impunea găsirea unei surse noi.
Tatăl meu, care deşi era un spirit eminamente practic avea o stranie
slăbiciune pentru tot ce ieşea din comun şi zis supranatural, a auzit de căutătorii de ·
apă, care au descoperit izvoare cu ajutorul unui bă\, sau mai bine spus a unei crengi
în formă de V, a încercat dacă nu poate aplica sistemul şi la izvoarele de apă
minerală.

Fiindcă practica a dovedit că apa minerală îşi păstrează compoziţia cu atât
mai bine cu cât conducta pe care este adusă e mai scurtă şi cum instalaţiile de
îmbuteliere şi extragere a acidului carbonic se găseau în clădirea băilor, era .1evoie
de un izvor situat în apropiere. Deci sursa de apă trebuia găsită undeva în dosul
clădirii şi tatăl meu rupând o crenguţă în formă de V, nu era necesar să fie din lemn
de alun cum se crede în general - a luat cele două capete în mână şi a început să se
plimbe în diferite direcţii, până într-un loc în care creanga a început să se învârtă
singură. S-a oprit pe locul respectiv şi am încercat la rândul meu să execut
experienta, dar fără nici un succes.
fn acel loc au început lucrările de forare şi la o adâncime de 28 metri, s-a
dat peste un strat de apă plăcută la gust, mai bogată în acid carbonic şi care mirosea
prea puţin a sulf, spre deosebire de apele din celelalte izvoare. Debitul de apă al
izvorului întrecea cu mult aşteptările şi acoperea toate necesităţile, astfel că după
scurtă vreme a fost închis izvorul din fa\ă, care fiind cel mai vechi din staţiune avea
un debit scăzut.
Conform uzanţelor timpului, inaugurarea izvorului s-a făcut printr-o
sfeştanie religioasă şi ceremonia la care au participat nu numai numeroşii vizitatori
ai staţiunii ci şi invitaţi din Lipova, a fost patronată de văduva generalului
Corlătescu, o clientă fidela a băilor. Dupa terminarea sfeştaniei, patroana serb!lrii
apropiindu-se de izvor, a aruncat în el un napoleaon de aur şi a rostit în cuvinte
simple: "Doresc din inima ca această apă, care mi-a redat sănătatea să poată alina
suferinţa la cât mai multa lume".

Acestecuvintesimplelipsitedepretenţiidarsimţite,s-aurealizatîntocmai.

Timp de decenii izvorul cunoscut sub denumirea de "Lipova no.I" a acoperit
nevoile de apă pentru băi şi îmbutelierea sticlelor, fiind în acelaşi timp preferat de
populaţia din localitate pentru apa rece şi gustoasa.
Ulterior punerii în folosinţă a noi surse, s-a schimbat şi sistem.ul de
îmbuteliere a apei minerale. Până atunci din cauza conţinutului slab de acid
carbonic, apa nu se îmbutelia în starea naturală, aşa cum se capta din izvor, ci i se
mai adăuga o oarecare cantitate de bioxid de carbon liber. Făcându-se încercări de
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îmbuteliere cu apă minerală direct din izvor, fllră nici un adaos, s-a constatat că se
conservă foarte bine şi îşi menţine vreme îndelungată limpezimea şi gustul agreabil.
ln general apele cu un conţinut bogat de fier, ca şi Lipova, se ox:ideaz.l foarte repede
şi la fundul sticlei se depune un strat de rugină, ceea ce creaz.a impresia falsl că sunt
pline de impurităţi. ·
După ce timp de câţiva ani băile cunoscusera o perioada de avânt şi
înflorire, apele din Lipova, începând sa fie cunoscute şi apteciate în ţara întreaga,
criza mondială de natură economică din 1928, a avut repercursiuni dei.astruoase şi
asupra activităţii societăţii balneare. Intreprinderea balneară, care ţinea majoritatea
acţiunilor în societate, nu a dispus de fonduri sufieciente pentru dezvoltarea
staţiunii şi a fost nevoitA sa contracteze împrumuturi la diferite bănci, cu dobânzi
ridicate. Un prim efect al crizei a fost reducerea consumului, ceea ce a dus în mod
fatal la reducerea preţurilor. Societatea fiind nevoita să reducă preţurile în mod
masiv,spre a putea atrage o clientelă pauperiza tă de criza, a realizat încasări tot mai
anemice, care nu acopereau măcar dobânzile, fllră a mai vorbi de celelalte cheltuieli
lega te de exploatare. Cu alte cuvin te, societatea a ajuns într-un grav im pas financiar
şi falimentul, care aparea iminent, nu a putut fi evitat decât cu sacrificii însemnate
aduse de către acţionari şi depunători .
. lnastfeldecondiţiinusemaiputeavorbideinvestiţiisaumăcarimbunătăţiri,
încât şi numărul vizitatorilor a scăzut foarte mult, hotelurile nefiind ocupate la
capacitate nici măcar în timpul sezonului principal.
Nici măcar apa minerală nu era cerută şi consumul s-a redus din cauza
preţului exagerat de mare, datorită unei fiscalităţi excesive. Ministerul de finanţe
fixase pentru fiecare sticlă vândută un impozit pe cifra de afacere de 3,15 lei încât
preţul unei sticle de apă minerală ajungea în corner\ la 5 lei, în timp ce din cauza
scăderii preţurilor, un kilogram de vin se vindea la producător în podgoria
Aradului cu 2 lei. Fireşte că în astfel de condiţii numărul consumatorilor de apă
minerală era foarte redus.
·
Situaţia societăţii s-a înrăutăţit mult şi datorită faptului că la greutăţile de
natura financiară s-au adăugat şi altele de ordin administrativ şi politic. După o
îndelungată opoziţie în 1928, au venit la guvern naţional ţărănişti şi Sever Bocu,
originar din Lipova a fost numit ministru al Banatului. Fără discuţie că nici una din.
personalităţile politice ale Banatului, care au jucat un oarecare rol în viaţa politică.
în perioada dintre cele două războaie, nu a fost mai violent atacat decât Sever Bocu
şi care cu toate aceste, s-a bucurat de o mare popularitate în mediul rural. Pentru
mul\i această popularitate constituia un mister fiindcă nu se putea afirma că era un
politician dotat cu însuşiri excepţionale. Este adevărat că deşi autodidact, avea o
cultură generală ~i temeinice cunoştinţe istorice, dar era un ziarist mediocru şi un
orator fără strălucire. Se prea poate că popularitatea să se fi datorat în parte
dinamismul cu care a luptat pentru cauza naţională în timpul monarhiei austroungare, ceea ce a dus la întemniţarea lui în închisorile maghiare cât şi campaniilor
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violente şi necruţătoare duse împot~iva partidului liberal.
Se ştie că în perioada următoare primului război mondial, liberalii nu se
bucurau dec:At de o slabă popularitate în Ardeal şi această împrejurare se explica
prin lipsa de cadre. Aceasta nu era dec:At în parte adevărat, fiindcă liberalii au reuşit
să desprindă unele elemente de seamă din partidul naţional, cum a fost cazul cu
dr.Aurel Cosma din Timişoara-şi să atragă o parte a vârfurilor burgheziei române
din Ardeal. Cauzele reale ale lipsei de popularirn te ale liberalilor erau de natură
ec.onomică.

Prin reforma agrară şi exproprierea marilor moşii, li s-a dat ţăranilor
se ia măsurile necesare să-l poată valoriifica în condiţii
corespunzătoare, l'iindcă nu aveau nici vite-şi unelte de lucru. Din momentul în care
Statul, respectiv guvernul, le-a dat pământ ţăranilor, a considerat că a îndeplinit o
mar~ misiune, a realizat un act de mare dreptate socială, şi i-a lăsat să se descurce
cum ştiu. Ţăranii la rândul lor pentru a face faţă cheltuielHor necesitate de
procurare de utilaje şi inventar aveau nevoie de bani şi s-au adresat acolo unde se
găseau mai cu uşurinţă, adică la bănci, care în marea lor majoritawerau fie în mâna,
fie sub controlul capitalului liberal. Băncile au acordat creditele :r;olicitate fiindcă
plasamentele funciare prezentau riscuri minime, dar pe măsură ce nevoia de
credite se intensifica, creştea şi dobânda, astfel că la un moment ţăranii s-au
înglodat atât de mult în datorii şi dobânzile erau atât de mari, încât nu se mai
alegeau cu nimic din munca lor.
Ţăranii nu cunoşteau legile economice şi nu aveau de unde să ştie dl într-o
ţară ~radl de capitaluri, cum era România, o cerere masivă de bani va duce la o
înflorire a cametei, dar chiar dacă ar fi ştiut nu ar fi avut de ales de<:ât să-şi lase copii
să moară de foame şi pământurile să rămână de pârloagă, fiindcă nu cunoşteau
aceste legi inexorabile, dar îşi dădeau seama că nu se aleg cu nimic din munca lor
fiindcă tot câştigul lor se ducea la dobânzi şi cheltuieli bancare, ura lor, tn cele mai
dese cazuri justificată, se îndrepta contra cămătarului liberal.
Sever Bocu a ştiut în mod abil să bată moneda din această situaţie,
învinovăţind, capitalismul liberal de toate relele de care sulferea ţărănimea şi
cuvintele lui erau cu atât mai convigătoare, cu cât de multf: ori izvoreau din
experienţe şi resentimente proprii. Neavând nici o meserie bir1e definită în afara
aceleia de politician, nedispunând de o avere proprie, dar cu to1ate acestea ducând
o viaţă costisitoare de mare senior, era în permanent avizat la serviciile cămătarilor,
care nu excelau întotdeauna în politică, astfel că atacurile lui n·u serveau numai o
cauză politică ci constituiau şi un mijloc de răfuială personală.
Masele de ţărani, care se credeati victimele dl mă tăriei libe:rale, nu cunoşteau
dedesubturile şi-n cuvintele lui regăseau gândurile şi suferinţele proprii, exprimate
cu atâta vigoare şi claritate încât i-au păstrat fidelitate şi-n timpul când guvernul s-a
schimbat şi s-a dovedit ul nu toate relele din această ţară se dato:rau unei cârmuiri
oligarhice. Maselor, tn aceiaşi măsură ca şi indivizilor, nu le place să recunoasdl, dl
pământ, făra' să
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s-au înşelat.
în tot cazul, tn 1928 Sever Bocu se bucura încă de o popularitate neştirbita
şi cu toate că nu a putut intra tn guvern decat obţinând titlul de ministru al
Banatului,deşiregiuneanoastrllnunecesitaprinnimicînfiinţareaunuidepartament,

prestigiul său era mare tn cercurile conducătoare. Intre Sever Bocu şi conducerea
din cea mai mare pane din liberali, exista o veche rivalitate
politică, rivalitate accentuata de antagonismele locale, încât a profitat de situaţia
de care se bucura tn cercurile guvernamentale, spre a accentua şi mai mult grava
stare tn care se găsea întreprinderea tn urma crizei economice. Prima măsură,
respectiv, prima lovitură iniţiată aJost anularea contractului încheiat între staţiune
şi Casa Centrală a Asigurărilor Sociale.
-ln acele vremuri Asigurările Sociale trimiteau în fiecare an un număr de
salariaţi pentru odihnă şi tratament la diferite staţiuni. Sumele care se plăteau
pentru întreţinerea lor erau destul de modeste, în comparaţie cu tarifele obişnuite
achitate de paniculari, în schimb reprezentau un venit sigur pe toată durata
sezonului. Salariţaii trimişi pentru cura balneară, aveau asigurată întreţinerea pe
25 zile, şi nu se sinchiseau dacă plouă sau este soare ci îşi făceau tratamentul cu
conştinciozitate, astfel dl staţiunile mici şi mijlocii se concurau de fiecare dată să
obţină un lot cât mai mare.
Pentru Băile Lipova - tn situaţia economică precară în care se găsea anularea contractului justificata prin economiile ce se făceau în cadrul bugetului
de stat, a constituit o lovitură gravă. Purtând povara dobânzilor exagerate, pentru
împrumuturile contractate în epoca de prosperitate, cu o clientelă redusă la.minim
şi compusă în cea mai mare parte de pensionari şi bătrâni, care făceau economii un
an întreg sA poată urma o cură modestă, staţiunea vegeta mai mult decat trăia.
Fiind informat de persoane interesate de situaţia financiară în care se
găsea societatea, Sever Bocu a considerat că a sosit momentul să se răfuiască
definitiv cu vechii adversari politici şi dadl n·u va putea pune mâna pe Băile Lipova,
cel puţin sA realizeze un profit serios din lichidarea societăţii. Este adevărat că
iniţiativa a pornit de la Valer Boleanţu, care prin venirea la guvern a Partidului
Naţional Ţărănesc a avansat din postul de primpretor al plasei Buziaş în acel de
prefect al Timişorii. Foştii proprietari ai băilor Buziaş, familia Muschong, pe care
ti stânjenea serios ridicarea rapidă a băilor Lipova, au considerat că, folosindu-se
de serviciul omului lor de casă, ar putea înlătura concurenţa supărătoare printr-o acaparare tn condiţii avantajoase.
Momentul era bine ales ţinând seama de dificultăţile financiare cu care
avea de luptat societatea şi de concursul pe care se putea sconta, bine înţeles nu în
mod desinteresat, din panea organelor politice.
Sever Bocu a fost destul de abil sA nu se afişeze în prim plan şi să apară în
ipotei.a de gropar al societăţii; şi a ştiut sA manevreze în aşa fel ca lovitura de graţie
sA vinil din alta pane. Intreprinderea contractase un împrumut important la
societaţii, compusă
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Societatea Nr ~lonală de Credit Industrial, care nu numai ci nu a putut fi rambursat,
dar s-a tot · aărit fiindcl încasările n-au acoperit măcar dobânzile. În aceasta
direcţie .i.-a intervenit pe lângă conducerea întreprinderii creditoare să vândă blile
la licitaţie, spre a-şi valorifica creanţa. E adevărat ci acest lucru ar fi dus la ruina a
numeroşi depunători, care şi-au fructificat economiile de o viaţă întreagă; dar
lucrul nu avea nici o importanţă pentru clica din jurul lui Sever Bocu, daci astfel
băile puteau fi acaparate pe un preţ de nimic şi apoi revândute concurenţei cu un
profit serios, sau s-ar fi înfiinţat o noul societate cu capitalul pus la dispoziţie de
familia Muschong.
Lucrurile au ajuns destul de departe şi s-a fixat şi ziua licitaţiei, în care băile
urmau să-şi schimbe stăpânul. Singurul reflectant a fost Oh.Novac, om de casă a lui
Sever Bocu, care ajunsese la o oarecare bună stare din spolierea ţăranilor din
Chelmac, cât era notarul comunei; şi a aflat cu o sinceră stupoare, din panea
juristconsultului societăţii creditoare, ci licitaţia nu va mai avea loc. O lovitură de
teatru la care nu s-a aşteptat clica din jurul excelenţei sale, domnul ministru al
Banatului; şi a privit cu regret cum îi scapă din mâini prada aproape sigură.
Ulterior rapoturile dintre marele fiu al Lipovei şi societate s-au ameliorat
simţitor şi au devenit chiar cordiale. După zilele însorite din timpul guvernării,
Sever Bocu a trebuit să se obişnuiască cu amărăciunile inerente perioadei de
opoziţie, în timp ce, datorită revirimentului economic general, societatea a cunoscut
vremuri mai bune.
Criza economici mondială şi-a pierdut din virulenţă, dar lucrurile n-au
reintrat în normal decât foarte greu şi cu multă încetineală. Visul prosperităţii
economice nelimitate s-a spulberat şi omenirea a devenit mai săraci cu o iluzie, dar
lumea, chiar daci sărăcise între timp, era dornici de viaţă şi distracţii. După
desc~rajarea provocată de prăbuşirea speranţelor, oamenii s-au resemnat să
trăiascl şi-n condiţii mai modeste, renunţând la ambiţiile care s-au soldat doar cu
falimente grandioase, scandaluri spectaculoase, sinucideri şi mizerie generală.
Revirimentul economic s-a manifestat după câţiva ani de stagnare, începând
din 1934, aproape în toate domeniile de activitate. Daci înainte deţinătorii de
numerar, impresionaţi de cataclismul economic general, de marele număr de
falimente, de armatele flămânde de şomeri, îl ascudeau cu cele mai mari precauţii,
acum se încumetau, este adevărat ci-o mod timid, să faci plasamente în diferite
întreprinderi. Cu alte cuvinte ban ul a început din nou să circule, iar lumea care până
atunci a fost nevoită să renunţe, din cauza lipsei de numerar, a început din nou să
frecventeze staţiunile balneare şi climaterice.
Interesul cel mai viu era acordat staţiunilor maritime şi lumea frecventa cu
frenezie litoralul. Marea devenise moda zilei, în materie de vilegiatură şi fiindcl
celelalte staţiuni nu dispuneau de faleze naturale, au cautat să ofere clientelei lor
un surogat, o iluzie, prin construcţia de bazin~ de baie, cu apă minerală în aer liber.
în acei ani s-a construit bazinul cu valuri artificiale de la Băile Episcopia, bazinul
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în cadrul atât de romantic de la Tuşnad şi s-a luat iniţiativa sa se facă unul şi la
Lipova.
Din cauza dificultăţilor financiare, cu care mai avea de luptat societatea,
planul nu a putut fi realizat decât în anul 1936, când lucrarea s-a executat dupa
proiectul arhitectului Silvestru Rafiroiu. Bazinul a fost inaugurat în mod festiv de
dltre dr.Iulian Givulescu, care deţinea funcţia de primar al Lipovei şi cu acea ocazie
a avut loc şi o agapa la care a luat parte şi Sever Bocu, de astă dată fira nici o calitate
oficiala şi luând primul cuvânt, a zugrăvit tn fraze elogioase, meritele cât şi
greutăţile înfruntate de conducerea societăţii. Din fericire, trecutul a fost uitat.
Punerea în funcţiune a bazinului a provocat însa şi o reacţie dezagreabila
şi nescontata în rândul clientei obişnuite a staţiunii. Unii clienţi, care o frecventau
de mai mulţi ani şi care din cauza bolilor de care sufereau sau a vârstei, nu puteau
face băi în aer liber, au început sa fadl o agitaţie zgomotoasa în rândul vizitatorilor,
afirmând ca de la punerea în funcţiune a bazinului, a slăbit capacitatea izvorului,
din care se pompa apa destinata băilor calde.
Bineînţeles ca susţinerile de aceasta natura nu aveau nici un temei real.
Bazinul avea un izvor propriu, care nu era la aceiaşi adâncime cu izvorul care
alimenta băile calde, astfel ca nu putea avea nici o repercursiune reciproca, dar în
timpul curelor balneare oamenii, descătuşaţi de grijile obişnuite şi dispunând de
răgaz suficient, se gândesc la multe şi le trec prin cap lucruri la care în mod obişnuit
nu s-ar gândi. Dadl mulţi s-au amuzat de aceste consideraţii geologice sui generis,
au fost şi unii care le-au luat tn serios şi au părăsit staţiunea, convinşi ca prin
construirea bazinului s-a dtminuat vafoarea terapeutica a apelor.
Acest episod mai mult amuzant decât neplăcut dovedeşte ca şi cele mai
nevinovate însuşiri provoacă în unii oameni reacţii negative.
Înainte de a încheia seria evocărilor legate de începuturile staţiunii aş vrea
sa zăbovesc, tn câteva rânduri, asupra cursurilor de vara organizate de învăţătorul
George Beuran, care a înfiinţat şi publicaţia "Tineretul învăţătoresc• în cadrul
bucolic al băilor. Nu am intenţia sa insist mai pe larg asupra desfllşurarii acestor
cursuri, fiind pe larg relatate atât in publicaţia menţionată, cât şi-n calendarele
editate de asociaţie, ci sa arat numai ca datorită conferinţelor ţinute - este adevărat
ca de o valoare inegala - cât şi a prezenţei unor conferenţiari iluştri, s-a creat în
staţiune o atmosfera de intelectualitate româneasca.
Din păcate Geroge Beuran, care a fost un inimos iniţiator şi organizator,
nu a fost susţinut de organele oficiale de pe vremuri in suficientă măsura şi astfel
crusurile de vara, la care au participat atâtea somităţi din ştiinţa şi publicistica
româneasca, au încetat dupa câţiva ani. Indiscutabil ca acordându-se sprijinul
necesar, aceste cursuri ar fi avut acelaşi rol in cultura regiunii noastre ca şi
Universitatea populara de la \:'llenii de Munte, pentru unificarea spirituala a
neamului românesc.
În acest sfert de veac (1920-1945) din cauza vitregiei vremurilor şi a unui
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concurs nefavorabil de împrejurări, nu s-a putut face mult deşi eforturile şi bunele
intenţii n-au lipsit. Insuficienţa capitalului, concurenţa puternică a staţiunilor mai
vechi şi cu priză în public, criza economică şi războiul, au împiedicat dezvoltarea
nestingherită a băilor şi au făcut ca, în ciuda străduinţelor depuse pentru ridicarea
lor, rezultatele să pară atât de neânsemnate.
Deşi azi Băile Lipova, nu mai sunt considerate o pădure ca pe timpul când
a poposit pe aceste meleaguri Coralia Xenopol, ele nu sunt încă la nivelul
staţiunilor cu tradiţie, nici în ceea ce priveşte confortul şi nici înzestrarea. Deşi de
la felinarele cu gaz, ce luminau anemic şi rar aleile parcului, până la becurile
electrice de la tramvaiul cu cai până la autobusele confortabile şi rapide, există un
progres real, Băile Lipova sunt încă departe de nivelul de care ar putea să fie,
datorită efectelor tămăduitoare a apelor.
Închei cu convingerea că va veni vremea când se va recunoaşte în mod
corespunzătoar puterea tămăduitoare a apelor minerale din Lipova şi prin aceasta
băile vor cunoşte o epocă de înflorire, de care nu s-au putut bucura în trecut din
cauza condiţiilor economice.

EIN VIERTEWAHRHUNDERT AUS DE VERGANGENIIEIT DER LIPPAER
BADER
(Zusammenfassung)
Eugen Victor Popa (1912-1984), geburtiger Lippaer, Rechtsdoktor und
Publizist belebt ein Vierteljahrhundert (1921-1946) Lippaer Geschichte wieder.
Der Autor bezieht sich sowohl auf die sozial-politischen und wirtschaftlichen
Hintergriinde der Entwicklung des Kurortes, als auch auf das Kultur-und
Ali tagsleben. Personlichkei ten der Zeit, d urch ihre Tă tigkei t an die Geschich te des
Ortes gebunden, werden wachgerufen: der Kurartzt Dr.Constantin Stanca, Coralia
Xenopol (die Witwe des bekannten Historikers), der Advokat Iustin Closca luga,
der Politiker Sever Bocu.
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ŞTIRI

TRANSMISE DE ZIARUL GERMAN "BAYREUTBER
ZEITUNG" DESPRE RĂSCOAIA DIN 1784 DIN
TRANSILVANIA
Eugen GIOck

Gazeta "Bayreuther Zeitung" conţine între 9 decembrie-15 manie, 1789
unul din cele mai abundente izvoare privind ecoul din Germania al evenimentelor
revoluţionare conduse de Horea, Cloşca şi Crişan. O colecţie completa a acestei foi
se găseşte în Biblioteca Universitară din Bayreuth, iar conducerea acesteia ne-a pus
la dispoziţia materialul cu deosebită amabilitate
În epoca respectivă Bayreuth era capitala unuia din statele componente
ale Imperiului roman de neam germanic, anume marca de Bayreuth care în 1769 se
unise şi cu stătuleţul Ansbach, existenţa lui independentă încheindu-se în 1791,
data la care fusese încorporată în Prusia.
Oraşul Bayreuth în jurul anului 1784 era un imponant centru de producţie
manufacturieră, îndeosebi de faianţă şi porţelanuri, având totodată şi o viaţă
spirituală destul de vie. în acest context apare gazeta amintită, bucurându-se de o
apariţie regulată, anual pe cca. 1100 pagini.
Din cercetarea gazetei "Bayreuther Zeit ung" reiese dl între 9 decembrie şi
15 martie au apărut nu mai puţin de 52 materiale despre evenimentele din
Transilvania.
în ceea ce priveşte orientarea politicii a gazetei, aceasta se încadrează în
cea a presei din statele germane contemporane, dominate de un guvernământ
absolutist aşa zis "luminat". Desigur conţinutul materialelor a fost puternic influenţat
şi de orientarea izvoarelor sale, ceea ce a permis doar evidenţierea unor aspecte
caracteristice reale ale mişcării, fără sa se poata identifica cu ţelurile maselor
româneşti. Nu putem uita dl presa contemporană din Germania în principal; a fost
tributară oficiosului vienez şi folosea cel mult informaţiile gazetei "Pressburger
Zeitung" din Bratislava sau mai rar ale ziarului din Sibiu. În cazul lui "Bayreuther
Zeit ung" găsim şi unele străduinţe de a depăşi aceste limite, folosindu-se de presa
din Praga sau având acces la unele corespondenţe venite din Viena, ca de exemplu
în cazul publicării unei scrisori datate de la Sibiu la 23 decembrie 1784 şi publicată
în nr.4 din 1785.
Datele care au văzut lumina tiparului în "Bayreuther Zeitung" sunt la
nivelul informaţiilorobţinutedin sursele respective, acordând pe lângă problemele
esenţiale şi un spaţiu larg fenomenelor secundare.
Prima relatare a apărut tn "Bayreuther Zeitung" la 9 decembrie 1784,
cerând scuzecititorilordl nu a putut relata până acum despre "neliniştea românilor"
din Transilvania, deoarece timp de 10 zile a lipsit gazeta "Pressburger Zeit ung". Tot
atunci se arată dl mişcarea nu a izbucnit din senin, ci ea a fost plămădită deja în
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lunile august, septembrie şi octombrie. a.imulând informaţiile privind evenimentele
dela începutul lunii noiembrie, redactorii au tras concluzia că masele "intenţioneaz.A
sl nimic.etică pe toţi nobilii din Marele Principat al Transilvaniei şi dor~ ca
bunurile lor sl cada în mâna lor•. Acestor tendinţe antifeudale se ralialA şi ştirile
sosite ulterior din zona Mureşului. Referindu-se la o corespondenţA venita din
Deva cu data de 6 noiembrie, se mai adaugă că ■rntregul popor roman care Intre ei
se numesc fraţi, se aduna şi comit tn Banat şi comitalul Arad acte de violenţA•.
(p.105-107/1784)
într-un alt articol se reproduce o corespondenţa expediată din Cluj la 14
noiembrie în care se subliniază că în zona Haţeg de luni de zile iobagii au refuzat
sl mai presteze robota şi că şerbii ar dori sl devina militari ca şi secuii. în urma
izbucnirii răscoalei situaţia a devenit periculoasa şi chiar "singuraticele oraşe sunt
în mare pericol", ceea ce a determinat măsuri de siguranţa grabnice (p.107-108/
1784). Numărul participanţilor a fost evaluat pe baza unei depeşe din lOdecembrie
sosită de la Viena, la 20.000 de persoane. (p.1035-1036/1784)
Programul popular este definit în repetate rânduri, cea mai interesanta
relatare paresl fie cea expediata din Deva la 16 noiembrie,autorul având cunoştinţll
foarte probabil de punctele ultimatumului pe care românii l-au trimis la 11
noiembrie conducătorilor comita telor unite Hunedoara şi zarand. Potrivit acestei
informaţii "românii ... nu vor sl recunoască nici o stăpânire, ei vor sl traiască cu
totul liberi". (p.1071/1784) O altă ştire obţinută de la Sibiu din 4 decembrie
stabileşte şi mai clar legătura organică între caracterul naţional şi social al acţiunilor
precizând că se urmăreşte "ca să elibereze pe români din jugul iobagiei". (p.1049/
1784)
Primele reportaje nu conţin precizări clare despre conducătorul mişcării
şi mai.ales privind poziţia lor sociala. Despre Horia (zis şi Horniak) sunt oferite
date eronate, iar Cloşca şi Crişan apar în ştiri doar cu mare întârziere.
Numeroase materiale oglindesc răspîndirea mişcărilor populare. Astfel, o
informaţie expediata din Aradul Nou oferă date amănunţite despre desfllşurarile
din Comitalul Arad. mai precis din valea nordică a Mureşului, unde au fost asaliate
15 curţi nobiliare. (p.1055-1056/1784). Alte texte se referă la evenimentele de la
Deva. O publicitate deosebită s-a acordat acţiunii îndreptate împotriva castelului
de Ia Remetea, subliniindu-se că nobilii din familia Toroczkay au refuzat o paguba
de 50.000 galbeni. "Despre aceşti rebeli acum se zice că ei sunt în drum spre Cluj şi
Sibiu ... ", glăsuia gazeta. (p.1018/1784). O seamă de reportaje reflecta situaţia din
Cluj. La 19 noiembrie se semnalează că "întregul Cluj este în frământare". (p.1055/
1784). Urmează apoi alte date cu privire la măsurile de apărare luate de nobilime
şi protipendada oraşului. (p.1071/1784, 76-77/1785)
Un spaţiu extins a fost afectat măsurilor represive luate de armate imperială din ordinul lui Iosif al II-iea. Din informaţiile publicate reiese strategia
comandamentului general din Sibiu, care a încercuit zona munţilor Apuseni.
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Totuşi autoritaţile erau îngrijorate de forţa răsculaţilor. Astfel, la 28 noiembrie din
Orăştie

s-a menţionat cil •şi acum planeaza asupra noastra un mare pericor.
(p.1056/1784). Ziarul a prezentat ştiri despre dislocarea uni taţilor armatei imperiale.
La lOdecembrie din Lembergse comunica faptul cil unele unita ţi având garnizoana
în Galiţia sunt în marş spre Transilvania. (p.11/1785). La 16 decembrie se vorbeşte
despre mişcilrile de trupe având baz.a la Timişoara. (p.52/1785). O altă depeşa
vorbea despre patru regimente înzestrate cu tunuri dispuse to Transilvania. (p.1061/
1784). O serie de articole descriu acţiunile armatei imperiale în zon~ Rîmeţ, Ponor
şi Zlatna. (p.11-12/1785). Cel mai extins spaţiu s-a acordat insll ofensivei pornite
din zona Deva. Corespondentul însll nu a relatat decât confuz eşecul acţiunii
conduse de maiorul Stojanich, pornita din Deva şi care a trebuit să se opreascil la
Hlllmagiu, în prag de înfrângerea totală, aşteptând sosirea în ajutor a trupelor
lt.col.Kray. în schimb se vorbeşte despre ambuscada în care a fost nimicită unitatea
condusa de lt. Mesterhazy. (p.1061-62, 1070-71.1784, 11-12, 19-20, 32.1785).
înăbuşirea acţiunilor populare din 1784 a suscitat un deosebit interes faţă
de soarta conduciltorilor ei. •oayreuther 2.eitung• publicii o relatare expediată din
Arad la 29 decembrie 1784 potrivita cilreia •Horia cu unii aderenţi de ai săi a fugit
în Ţara Româneascil. • (p.52/1785). O altă corespondenţă provenită din Alba Iulia,
datată din 27 decembrie, credea a şti cil Horia şi Cloşca cu 40 de oameni s-au retras
în munţi. (p.52/1785). Peste câteva zile însll au început să curgă reportaje cât se
poate de ample despre arestarea celor doi conduciltori. (p.45, 76, 138-139/1785).
Deţinerea lor a fost urmată de ştiri privind arestarea lui Crişan şi altor cilpetenii.
Articole amănunţite au descris viaţa lui Horia, Cloşca şi Crişan în temniţa de la
Alba Iulia, folosindu-se dedatele primite prin intermediul Vienei. Despre executarea
portretului lui Horia în temniţă s-a relatat în gazetă pe baza unui articol preluat din
ziarul din Sibiu. (p.82, 103, 157-158/1785). Mai târziu au fost difuzate amănunte
despre anchetarea cilpeteniilor, menţionându-se faptul cil Horea nu recunoaşte
nimic. Totodata cititorii au putut afla cil în cazematele din Alba Iulia zac şi alţi 250
de deţinuţi, între care se găseşte şi soţia şi fiul lui Crişan. (p.167-168, 217/1785)
Situaţia lor mizeră a dat naştere la o epidemie, care a reclamat victime. (p.205-206/
1785). Ziarul a menţionat şi năprasnicul sfârşit al lui Crişan şi a dat glas pe un ton
reprobativ ştirilor privind dispoziţia comisarului regal, contele Anton Jankovics,
care a dispus tragerea pe roata a cadavrului şi tăierea lui în patru (p.205/1785)
"Doar o scurtA ştire a descris executarea lui Horea şi Cloşca, subliniinduse cil au asistat nu mai puţin de 10.000 de oameni. (p.229-230/1785) Alte reportaje
au încunoştiinţat cititorii despre sfârşitul tragic al unor conduciltori, ca de exemplu
tragerea în ţeapă a lui Uibaru Urs. (p.1055/1784)
În coloanele ziarului •Bayreuther 2.eitung- găsim o serie de aprecieri care
reliefează faptul cil decizia militară impusa de armata imperială nu a dus la
îngenuncherea maselor. Citând scrisoarea datată din 12 ianuarie 1785 din Bratislava
se subliniază cil •se menţin peste tot numeroase trupe la graniţa Transilvaniei ca
409
https://biblioteca-digitala.ro

liniştea restabilita prin ele sa fie menţinuta•. (p.64/1785) La fel, apar şi alte ştiri care
vorbesc despre mişcari locale care continua sa se manifeste în zona. (p.125,217/
1785)
în tot cazul, cititorii gazetei "Bayreuther Zeitung• au reuşit sa obţină prin
intermediul ei o imagine destul de ampla despre desfaşurarile din Transilvania din
1784.

UNE GAZETfE ALLEMANDE SUR LA REVOLUTION DE 1784 EN
TRANSYLVANIE

(Resume)
L'ouvrage rel~ve Ies eveniments de la revolution de 1784 en
Transylvanie, presentes par la gazette allemande "Bayreuther Zeitung" qui a
publiee de 9 decembre 1784 ă 15 mars 1785 52 articles sur le mouvement de
Horia, Closca et Crisan.
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UN TIPAR SIGILAR AL BRESLEI MIXTE DIN PÂNCOTA•
Natalia Dascal

Augustin Mureşan
Deşi în unele zone ale Transilvaniei, ca urmarea dezvoltlrii meşteşugurilor
s-au format bresle încă din secolul al XIV-iea 1, pe meleagurile arădene înfiinţarea
lor este atestată documentar mult mai tarziu, în răstimpul secolelor XVII - XIX2.
Apari\ia relativ târzie a breslelor în zona arădeană s-a datorat numeroaselor invazii
şi războaie la care se mai adaugă şi ocupaţia otomană. Treptat însă şi în această
parte a ţării meşteşugurile s-au dezvoltat întrunindu-se în bresle care cu timpul au
crescut ca număr şi varietate. Desigur în procesul de organizare şi funcţionare a
acestora se constată anumite particularităţi locale, faţă de dezvoltarea generală a
breslelor din ţara noastră. Mai mult încă, ca şi în alte părţi, în epoca modernă, când
dezvoltarea relaţiilor capitaliste a determinat substanţial reducerea rolului breslelor,
aceste instituţii au încercat să se menţină prin noi forme de organizare. în acest sens
sunt cunoscute încercările de reformare a breslelor tradiţionale care au dus la
elaborarea unor diplome de privilegii şi statute tipizate confirmate de puterea
centrală. În acele împrejurări, la 13 aprilie 1821, Curtea de la Viena a emis sub
semnătura împăratului Francisc I al Austriei, diploma breslei din târgul Pâncota
care cuprindea următoarele meserii: cizmari, pantofari, tăbăcari, fierari, lăcătuşi,
dulgheri, dogari, pălărieri, frănghieri, tâmplari, croitori, cojocari, sticlari, curelari
şi ţesători. 3 Diploma, important document având textul în limba latină, se păstrează
la Arhivele Statului, Filiala Arad 4• De la această breaslă unită a rămas un tipar
sigilar ce datează însă din 1852, actualmente păstrat în colecţia de sigilii a
Complexului Muzeal Judeţean Arads. Din dorinţa de a fi integrat în circuitul
ştiinţific de specialitate', în rândurile ce urmează ne propunem să prezentăm acest
interesant izvor sigilar aparţinând breslei mixte din Pâncota. Tiparul sigilar a fost
confecţionat în întregime din bronz, având rondela şi mânerul contopite. Rondela
(Fig. 1 a) are formă rotundă cu diametrul de 33 mm, fiind lucrată în incizie, astfel
încât să poată fi utilizată la sigilarea cu ceară. înălţimea totală a tiparului sigilar
(rondela şi mânerul) este de 70 mm. în câmpul sigilar identificăm o compoziţie
alcătuită din cinci compartimente, grupate original, ne.conformă întru totul regulilor
heraldice. In cartierul din partea superioară sunt reprezentate însemne caracteristice
tâmplarilor: o rindea, un echer şi un compas deschis cu laturile în jos; în cartierul
din dreapta sus individualizându-i pe lăcătuşi sunt gravate două chei încrucişate
având vârfurile în sus şi întretăiate la mijloc de un burghiu; în cartierul din stânga
sus !lunt reunite simboluri ale activităţii fierarilor: un brăzdar dublu de plug
suprapus peste cozile a două unelte intens utilizate (o coasă şi un ciocan); în
cartierul din dreapta jos s-au plasat însemne specifice sticlarilor: un ciocan şi o
dăltiţă, încrucişate şi întretăiate de alte două obiecte neidentificate, probabil un
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hârleţ şi o tăviţă menitaa da formă diferitelor produse; în ultimul cartier, din stânga
jos, sunt reda te figuri heraldice desemnându-i pe dulgheri: o secure şi o bardă mare,
încrucişate şi întretăiate de un ciocan. Pe marginile scutului - lambrechini. în
partea de sus a câmpului sigilar, deasupra scutului s-a înfăţişat o coloană timbrată
de o coroană închisă, flancată de două personaje înfăţişate stilizat, tinând cel din
dextra în mâna dreaptă o cruce, cel din senestra în mâna stângă globul crucifer.
Interpretate, aceste elemente însumate în compoziţia descrisa mai sus, constatam
ca acestea transmit un mţ!Saj: coloana evoca credem tradi\ionalul trunchi de arbore
al breslei î• care viitorii meşteri bateau cuiele. Desigur figurile omeneşti menţionate
. sunt patronii breslei, chemaţi să-i ocroteasca pe membrii săi. De o parte şi de alta
a coloanei şi a figurilor omeneşti - data: 1852.
Legenda scrisă în limba germană cu diferite tipuri de prescurtări cuprinde următorul
text: SI. (EGEL) D.(ER) PR.(IVILEGIERTEN) TISCH.(LER) SCHLOS.(ER)
GLASER ETC.ZUNFT.IN.MARKT PANKOTA (SIGILIUL BRESLEI
PRIVILEGIATE A TÂMPLARILOR, LĂCĂTUŞILOR, STICLARILOR ŞI
ALŢII DIN TÂRGUL PÂNCOTA). La marginea spaţiului sigilar-un cerc perlat.
Pe muchia netedă a rondelei s-a incizat ca semn o linie verticală pentru a indica
modul în care tiparul sigilar trebuia aplicat, astfel încât imaginea să apară în poziţie
corectă. Privind câmpul sigilar, observăm ca au fost reprezentate branşele
meşteşugăreşti reunite în 1852, când breasla a fost restructurată. Pentru a se evoca
simbolic meşteşugurile reprezentate s-au utilizat însemne înfăţişând: a. unelte
specifice (tâmplari, dulgheri şi sticlari?); b. produse finite specifice activităţii
(lăcat~ii şi fierarii). În două cazuri activităţile specifice au fost reprezentate prin
compoziţii mixte, unelte specifice şi produse finite (lăcat~ii şi fierarii). Tiparul
sigilar cercetat din punct de vedere al structurii meseriilor reprezentate'sintbolic,
evidenţiază laturile activităţii economice şi nivelul tehnicii existent în cadrul
breslei în care s-au unit meşteşugari specializaţi în prelucrarea lemnului şi oonstrucţii
(tâmplari, dulgheri, lăcatuşi şi sticlari) şi meşteşuguri legate de gospodăriile
ţărăneşti (fierari). Modul în care a fost lucrată compoziţia din câmpul sigilar, prin
respectarea raportului dintre elementele reprezentate, scoate în evidenţă
preocuparea meşterului pecetar şi a posesorului în ceea ce priveşte înfăţişarea
artistica a piesei sigilare. Mânerul tiparului sigilar (Fig. 1 b) are o formă cilindrica,
fiind ornamentat înspre rondelă cu două inele. Desigur acest tipar, datat 1852, nu
este primul tipar sigilar utilizat în cadrul breslei din moment ce breasla a fost
organizată în 1821, ci aşa cum s-a apreciat apariţia diferitelor tipare ale aceloraşi
bresle, uneori în timp relativ apropiat, demonstrează faptul ca aceste asociaţii
profesionale posedau mai multe sigilii, pe care le foloseau în diferite ocazii, fiind
· confecţionate cu prilejul unor evenimente legate de viaţa breslelor, reînnoirea
statutelor sau a confirmării lor,fiecaerau pierdute 8. în legătură cu locul unde acest
tipar sigilar a fost confecţionat ne raliem întru totul părerilor deja exprimate
potrivit carora sigiliile breslelor din zona arădeană au fost confecţionate de
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meşterii

loc.al la creşterea conducerii breslelor. 9

NOTE
•Comunicare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice: "Arhivele nalJooale, Izvoare
ale cerceLirll llilorke" , Arad, 26 septembrie 1991
1. Ştefan Pascu, Meşteşuprlle dJn T111DSUvanla p&ol ln aecolul al XVI-iea, Editura
Academiei, Bucureşti, 19S4, p. 82
2. Vezi, Aradul - permanenll 1n lslorla patriei, 1978, p. 168 -173
3. Geza Kavach, IUspindlrea meşteşugurilor 1n com1111ele comltatululArad 1n 1eeolele
XVII - XIX, Arad, 1974, p. 1S; idem, IUspindlrea breslelor l1IJ1lle 1n partea de vest a României 1n
secolul al XVIII-iea şi lnceputul secolului al XIX-iea, fn lalomllL Malerlale de lslorle agran a
României , Slobozia, 1983, p. S25
4. Arhivele Statului Arad , Coleclla de dlplome, doc. 4Ul821, Dlploma breslel unlle dJn
Piocota dln 1821 a fost reprodusă în: D.G .A:S., Îndrumllor ia ArhJvele Statului Arad, voi. I, Bucureşti,
1974, p. 180, fig. 48 - 49.
S. Complexul Muzeal Jude\ean Arad, Fond Muzeu Feudal, nr. inv. 3710
6. În legătură cu sigiliile breslelorvezi: JakoSigismund, Slgllognaflecu referire laT11111Sllvanla
(pânl la srârşltul secolului al XV-iea), în Documenle prlvlnd lslorla RomânJel, Voi. II, Bucureşti,
19S6, p. S61-619; M. Bunta,Slgllllde breaslă ia colecţia MuuuluJde lslorleCI~, în Acta MN, III, 1966,
p. 213 - 288; idem, Doul slgllll ale breslei aurarilor dJn CI~ şi Dej, în Apulum, 6, 1967, p. 35S - 360;
A Eichhom, Slebenburglscbe Zunft slegel (Slgllll de bresle t111DSUvlnene), în Forschungen Zili"
Vollls-und Landeskunde , Bucureşti, 1969, voi. 12; Mircea Zdroba, Slgllll ale breslelor dJn Bala Mare
plstrale 1n colecllile Muuului Judeţean Maramureş, fn Marmatla, 2, 1971, p. 121 - 127; Mircea
Zdroba, Mircea Barbu, Slgllll de breaslă dlnjudelul Arad, în Zlrldava, III - IV, 1974, p. 107 -112; M.
Kovacs, Coleclla de slgllll a FWalel ArhJvelor Slatulul,Judelul Arad, în Zlrldava, VI, 1976, p. 499- S04;
Maria Dogaru, Colecllile de matrice sigilare ale ArhJvelor Statului, Bucureşti, 1984; Augustin Mureşan,
Livia Grozi, Doul tipare sigilare aparţlnând breslei clerkUor dln Upova, în Revista muuelor şi
monumenlelor, se1ia muzee, nr. 3, 1989, p. 39- 42; Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Matrlceaslgllarl
provenind de la breasla mlxtl dln Alunlş,Judelul Arad, în Crlsla, XIX, 1989, p. 43S - 438
7. Datorită apropierii de sursele de materii prime din zonă şi a drumului care duce spre
comitalul Arad, la Hăşmas, nu depane de Pâncota, s-a înfiin13t o manufactură, de sticlă încă din 1741,
fiind mutată apoi la Beliu între anii 1780-1783, vezi: Veronica Covaci, Manufactlll'llde stlclădln BeUu
ia prlmajumltale a secolului al XVIII-iea, în Crlsla, 1973, p. 220 - 234; idem, Manufactlll'II de sticli
din Bellu ia a douajumll/lle a secolulul al XVIII-iea, în Crlsla, 1976, p. 7S - 88
8. Mircea 2.droba, Mircea Barbu, op. cit., p. 111
9. Ibidem, p. 112.

THE SEAL OF THE UNITED CORPORATION FROM PÂNCOTA
(Abstract)
The authors present the seal of the united corporation from Pâncota
(district of Arad) dated 1852. The image represents a heraldic composition made
up of five compartments with the symbols of the craftsmen included in the
corporation: c.arpenters,joiners, blacksmiths, glass blowers and locksmith. Above
the shield, the trunk of the corporaiion tree was represented, superposed by a
crown, on its sides the patrons of the corporation~ who were supposed to take care
of its members.
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UN MEMORIU REDACTAT DE ALEXANDRU GAVRA ÎN
PATRIMONIUL BIBLIOTECII JUDEŢENE TIMIŞ
Hortensia Baica
Şcoala româneasca din Transilvania şi Banat a îndeplinit prin slujitorii ei
un rol de difuzare printre români a valorilor cultu1ii naţionale, dar şi unul de
îmbogăţire a patrimoniului nostru cultural cu noi creaţii în domeniul literaturii,
ştiinţei şi artei; a contribuit, de asemenea, la formarea conştiinţei naţionale a
maselor populare român.eşti asuprite de regimul habsburgic. În acest context,
Preparandia din Arad .a avut un rol important. Pe plan ideologic, activitatea
Preparandiei a constituit o forţă împotriva gindirii pedagogice feudale, al dlrei
caracter clerical şi dogmatic devenise o frină în calea dezvoltării şcolii şi
invăţămintului.

Deschiderea oficială a cursurilor, conform aprobării Curţii din Viena, are
Joc în da ta de 16 noiembrie 1812; la început, acestea au avut o dura tă de 15 Iuni, apoi
de doi ani, iar incepind din 1876 de trei ani, pentru ca din 1882 să se ridice la patru
ani. Elevii se recrutau dintre absolvenţii şcolilor "triviale" 1 din satele Banatului şi
ale Crişanei. Dintre primii profesori şi directori amintim pe: Dimitrie Ţichindeal,
Constantin Diaconovici Loga, Ioan Mihuţ, Iosif lorgovici, a dlror personalitate a
lăsat urme adinci în viaţa Preparandiei şi, în general, a şcolilor româneşti.
În perioada 1821-1876 funcţionat ca profesor şi director, Alexandru
Gavra. în timpul celor 55 de ani de conducere a instituţiei, Gavra a împletit
activitatea didactidl cu o susţinută muncă pentru ridicarea culturală a poporului.
Ca profesor de pedagogie şi metodidl, s-a străduit să completeze pregătirea
viitorilor învăţători, preocupîndu-se de organizarea practicii pedagogice a elevilor
normalişti. A fost un partizan al modernizării învăţămintului, prin folosirea pe
scară largă a intuiţiei, aplicarea în practica şcolară a cunoştinţelor de metodidl
dobîndite de elevi.
Comunicarea noastră prezintă unul din cele trei manuscrise aparţinînd lui
Al. Gavra, existente în patrimoniul Bibliotecii judeţene Timiş, care reflectă cîteva
preocupări didactice din ultima perioadă a funcţiei saledeconducerea Preparandiei.
Este vorba despre Memoriul nr. 97/1870 2, adresat Mitropolitului Şaguna.
Prin adresa nr. 250/28 iulie 1870, Şaguna i-a cerut lui Gavra un raport
despre situaţia şcolilor româneşti "înainte şi după introdusele preparandii". Gavra
redactează memoriul respectiv în care relatează despre "starea şcoalelor noastre
române nu /numai/înainte de introducerea altor preparandii, ci numai a preparandiei
noastre de la Arad". În acest mod îşi întocmeşte şi răspunsul.
La început face o trecere în revistă a situaţiei politice naţionale şi religioase
a românilor din Ardeal, în timpul ocupaţiei otomane şi habsburgice, dar se referă
şi la "starea şcolilor româneşti triviale gr. răsăritene naţionale", pini la 1812, anul
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înfiinţării Preparandiei de la Arad; urmează prezentarea activităţii acesteia pînă la
data respectivă (ex.directori, cursuri, manuale). în final, enumeră zece puncte care
•dadlvrem progres, negreşit trebuie exterminate•. Prezentăm principalele probleme
ce se desprind din lectura acestora:
·

- baza materiali a fnvAţAmîntulul
Situaţia materială

a şcolilor elementare naţionale comunale la mijlocul
sec. al XIX-iea era deosebit de grea: fondurile proveneau din colecte şi donaţii care
alimentau fondul special pentru plătirea directorilor districtuali, a profesorilor şi
pentru tipărirea manualelor. Rapoartele învăţătorilor despre condiţiile în care se
desfăşura procesul de învăţămînt menţionează frecvent dl şcolile nu aveau o clădire
proprie, dl funcţionau în case ţărăneşti, cu una sau două odăi necorespunzătoare.
Din cele notate de Gavra deducem dl, la acea dată, nici baza materială a
Preparandiei nu era mai bună. Erau necesare •pentru şcoală ziduri ... şi destule şi
ample, altminterea scopul nu se va putea dobindi•.
- pregătirea învăţătorilor

·

Ne-am referit mai înainte la perioada de şcolarizare în Preparandie. Deşi
s-au realizat progrese în privinţa bunei pregătiri a elevilor din sate şi a calităţii
învăţămîntului, totuşi pregătirea generală a învăţătorilor nu era corespunzătoare.
Acest lucru l-au observat, de altfel, şi profesorii Preparandiei, care în iulie 1828
arătau într-un memoriu adresat împăratului dl este necesar să se obţină prelungirea
cursurilor la trei ani şi sa se introdudl, noi obiecte de învăţămint ca de pildă:
economia rurală, istoria naturală, care sa fie predate de pofesori de specialitate, aşa
cum solicită şi Gavra în acest memoriu.
- salarizarea învăţătorilor

Punctul al doilea şi al treilea din memoriu se referă la salarile mici ale
profesorilor •mirent3, •raţa de dasdllii românielementari din oraşul Arad, adidl
elevii lor•, care erau plătiţi mai bine (1300 florini).
• procesul de învăţămînt

Planul de invăţămînt, într-o vreme, avea la bază vechile instrucţiuni
cuprinse în Regulele directive din 1774; se preda mai ales citirea, scrierea,
matematica, religia. Noul plan de invăţămînt din 1857-1858 prevedea ca în primul
an de studii sa se pună accent pe lărgirea orizontului cultural al elevilor, în cel deal doilea, pe orientarea practicii. Prin legea din 1868, planurile de învăţămînt, atît
ale şcolilor populare (sau săteşti) cit şi ale Preparandiei capătă o structură noua. Pe
lingă introducerea unor obiecte ca: geografia ţării şi cea generală, fizica, istoria ţării
şi cea universală, ştiinţele naturii, se prevedeau şi noţiuni de economie rurală. Ani
în şir, aceste noţiuni au fost predate de Gavra; după manualul Povătuire către
economia de cimp. Se urmărea iniţierea învăţătorilor în cultivarea raţională a
grădinilor, altoirea pomilor şi îngrijirea animalelor. •Pentru aşa lucruri sa se
asigure aici lărgămînturi, grădine, unelte, olate• notează autorul în punctul al
cincilea din memoriu.
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• promovarea invăfămintului intuitiv
Acest principiu este afirmat cu mai multă tărie în publicaţiile şi manualele
apărute după 1855. Activitatea de îmbogăţire a colecţiei de material intuitiv în
Preparandie este dusă cu entuziasm şi perseverenţă de Gavra. în numeroase
rapoarte adresate autorităţilor şcolare, el cerea fonduri pentru achiziţionarea
materialului didactic de la Viena sau Sibiu. Obiectele enumerate: microscop,
maşina electrică, butelia de Leyda. în punctul al şaselea se arăta: "Pentru fizică,
geometrie, matematică, istoria naturală şi mijlocirea învăţăturii prin intuiţiune, să
se procure instrumentele corespunzătoare".

în concluzie: orientarea dată învăţămîntului, metodelor de predare,
atitudinea faţă de procesul de învăţămînt, sînt cîteva idei care se desprind din
lectura memoriului şi dovedesc o concepţie nouă cu privire la educaţie.
NOTE

1. Trivial (adj.) derivat din lat. trlvl11m, dar nu cu sensul "răspfntie" (loc unde se despan trei
drumuri). În latină, ca şi fn limba romană, substantivul "cale" (via) însemna nu numai "drum", "cale", ci
şi figurat "mijloc", "procedeu". Cu acest sens figurat via apare şi fn compusul trlvl11m, care fn latina
medievală numea pane procesului instructiv fn care erau studiate, fn primele clase, cele trei materii:
gramatica, retorica şi dialectica, spre deosebire de quadrivium, care denumea panea instrucţiunii ce
cuprindea cele patru aşa-numite ane matematice: aritmetica, muzica, geometria şi astronomia. fn
legătură cu acest trlvl11m se pune şi adjectivul trivial din construc\ia "şcoli triviale".
2. Gavra Alexandru. Memoriu. Msa. nr. 97n870. 10 pagini, cerneală neagră. Celelate două
manuscrise stnt: Supliment la memoriul de mai sus ( acelaşi număr: 97ns70; 1 foaie şi Supliment cu nr.
101na10; 1 foaie.
3. Mirean (adj.) penoană care nu aparţine clerului, laic. (DEX, p. S53). Gavra notează cil
profesorii mireni erau plăti\i cu 600 de florini, la data respectivă.

EINE DENKSCHRIFf VON ALEXANDRU GAVRA AUS DEM
PATRIMONIUM DER KREISBIBLIOTHEK TEMESCH.
(Zusammenfassung)
Die Autorin stellt eine Denkschrift (97/1870) des Direktors der
Schule aus Arad, Al. _Gavra, an den Erzbischo{ Andrei Şaguna vor.
In dem Schreiben wird die Lageder rumanischen Schulen aus der Gegend von Arad
geschildert. Die wichtigsten Probleme welche die Denkschrift anfuhrt beziehen
sich auf: die materielle Basis der Schulen ( unzulăngliche Fonds und unangemessene
Bau ten), die Vorbereitung der Lehrer (nicht zufriedenstellend, eine Verlăngerung
der Studienzeit auf drei Jahre wird vorgeschlagen), die GeMllter der Professoren
und Lehrer (bescheiden), die Lehrprogramme (sollten erweitert werden) und den
intuitiven Unterricht (sollte durch Ankaufvon didaktischem Material ausgebaut
werden).
Pădagogischen
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FUNDAŢII ŞCOLARE

ALE EPISCOPIEI ARADULUI
Comei Clepea

în decursul timpului Episcopia orotodoxa Română din Arad a deţinut
spre administrare mai multe fundaţii având drept scop valorificarea potenţialului
intelectual al tinerilor români, prin acordarea de burse sau alte forme de sprijin.
Fundaţiile erau constituite din bunuri care nu făceau parte din patrimoniul
Episcopiei, dar erau administrate direct de aceasta sau prin orga~ · le din subordine
conform dorinţei fondatorului. În administrare Episcopia era ajutată de un comitet
ales în acest scop, iar în actul conducerii trebuiau respectate "literele" sau preve.derile
fundaţionale, care reflectau dorinţa fondatorului. Fundaţiile ( iu de asemena
înzestrate cu personalitate juridică. ·
Până la despărţirea ierarhică, fundaţiile erau adrr ,istrate de către
Mitropolia din Carloviţ. într-o cuvântare ţinută de Mitropolit~ \ndrei Şaguna în
data de 5 martie 1864 la Carloviţ în legătură cu despărţirea ierarhică referindu-se
şi la aceste fundaţii, spune că sunt de două feluri, şi anume "fundaţii bisericeşti" şi
"fundaţii filantropice". 1 Unele din acestea au fost întemeiate de către români, iar
altele de creştini aparţinând altor naţionalităţi, în schimb fundaţiile înfiinţate de
către aceştia erau "fără restrângeri locale sau naţionale". între acestea, Andrei
Şaguna, a amintit: fundaţia pentru acordarea de burse înfiinţată de Sava TOkOly;
fundaţia arhimandritului Zelic, fundaţia "alumneală" a mitropolitului Stratimirovici,
"care încât o cunosc - spune mai departe Andrei Şaguna - se putu împărtăşi din ea
şi alţi tineri care nu sunt de naţionalitate sârbă, ceea ce s-a întâmplat cu mai mulţi
tineri români". O altă fundaţie amintită de Andrei Şaguna, este cea a negustorului
român Ioan Trandafir din Neoplanta (Belgrad), din anul 1863, "din care după voia
lui din urmă, vin a se ajuta patru tineri români de religia noastră din Transilvania
-căci fondatorul era transilvănean-şi încă câţiva tineri sârbi. Asemena caracter are,
după părerea mea-continuă Şaguna -şi fundaţia Arhiepiscopului şi Mitropolitului
Moise Putnic, care testă un capital de 6.000 fi spre a se ajuta din dânsul patru
stude.oţi săraci de religia lui. Şi fiindcă dânsul a fost Mitropolitul întregii naţiuni
sârbeşti şi româneşti, pentru aceea cred, că după lăsarea confesională a acestui
testament să seîmpărtăşeascăşi tinerii români de religia fondatorului din beneficiul
acestei fundaţii".
După despărţirea ierarhică o parte din aceste fundaţii au trecut în
administrarea Episcopiei Aradului. Ele s-au înmulţit, ajungând în fiecare parohie
mai mare să ia fiinţă câte o fundaţie şcol3:ră. Astfel în urma unui ordin circular dat
de Episcopia Aradului în anul 1878, fiecare protopop a prezentat conspectul
parohiilor unde există asemenea fundaţii. Un conspect interesant al "fundaţiilor
bisericeşti, şcolare şi eparhiale din protopopiatul Arad existente la sfârşitul anului
1877", prezintă protopopul Ioan Raţiu. Prima parohie amintită este Pecica, unde
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începând cu anul 1856 exista o fundaţie întemeiată de Traila Vertaci, economist în
Pecica şi una înfiinţată de Gavril Constantinovici, inspector dominial în Jimbolia.
Ambele funda\ii erau administrate de către epitropii Bisericii ortodoxe române din
localitate şi aveau drept scop cumpărarea de manuale şcolare pentru copii proveniţi
din familii cu posibilităţi materiale reduse. Aceste doua fundaţii s-au contopit,
având la sfârşitul anului 1877 un capital de 4.028 fi. O altă funda\ie şcolara având
acelaşi scop, exista în parohia Micălaca. A fost înfiinţata prin efortul administraţiei
locale în anul 1869, fiind administrata de către George Cosma, având un capital
iniţial de 19 fi. iar la sfârşitul anului 1877 de 321 fi. În parohia Cicir exista de
asemenea o fundaţie şcolară, înfiinţată în anu{ 1866 de către Dimitrie Bozgan. A
fost administrată de către consiliul parohial având un capital iniţial de 101 fi. iar la
sfârşitul anului 1877 un capital de 703 fi. Pentru construirea şcolii a doua din
localitatea Sâmbăteni s-a înfiinţat o fundaţie şcolară în anul 1876, având un fond
la început de 2791 fi. şi crescând a ajuns sa fie în anul 1877 de 5.503 fi. Comitetul
parohial din Pauliş a administrat de asemena o fundaţie şcolară, având drept scop
"cumpărarea cărţilor pruncilor săraci". Această funda\ie s-a constituit din "dăruiri
şi din pedepse precum şi din arenda şcolii", având un capital de 16 fi. iar la sfârşitul
anului 1877 un capital de 254 fi. Consiliul parohial din Radna a administrat de
asemenea o fundaţie, constituită din capitalul "rămas după edificarea şcolii şi din
pedepsirea celor ce nu trimit copii la şroală". Iniţial fondul a fost de 310 fi. iar cu
timpul a crescut, împlinindu-şi rolul ei. Data de 1 mai 1858 reprezintă şi pentru
parohia Şoimoş înfiinţarea unei fundaţii şcolare, având un capital la început de 20
fi. iar la sfârşitul anului 1877 a crescut la 231 fi. Pentru a se acorda ajutoare copiilor
săraci, în anul 1870 din "lăsământul lui Andrei Stoianovici" s-a constituit o fundaţie
şcolară şi în parohia Şeitin. A fost administrată de către comitetul parohial local.
De asemenea Dimitrie Corbaci, în parohia Tornea înfiinţează o fundaţie şcolară şi
lasă o sumă pentru cum păra rea unui clopot la biserică. La 30 martie 1864credincioşii
Ciorba Mitru şi Maria n. Aletean, înfiinţează o fundaţie pentru a ajuta pe copii
săraci din parohie "care vor frecventa şcolile reale sau alte institute". Iniţial suma
era de 400 fi., care crescând a ajuns la sfârşitul anului 1877 să fie 1191 fi.
Menţionăm faptul că acest conspect prezentat de protopopul din Arad
Centrului Eparhial poartă data de 31 martie 1878. 2
Alt protopopiat care a răspuns ordinului circular al Episcopiei a fost cel
din Chişincu. Astfel protopopul Petru Chirilescu, prin actul nr.408 din 26 martie
1878 prezintă conspectul parohiilor unde există asemenea fundaţii, dimpreună cu
date despre acestea. Prima parohie menţionată este Chitighaz, unde au existat trei
fundaţii, una preoţească şi două şcolare. În parohia Ciaba a existat o fundaţie
şcolară, având un capital iniţial de 110 fi. iar la sfârşitul anului 1877 un capital de
3000 fi. În parohia Bichiş au existat cinci fundaţii, una cantorală, două preoţeşti,
una învăţătorească şi una şcolară. În parohia Gyula au existat la sfârşitul anului
1877 trei fundaţii şcolare având un capital total de 2700 fi. în parohiile Pil, Otlaca,
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Şiclău, Mişca, Vânători, Mişca, Şepreuş, Nădab,

şcolară. 3

Curtici, au existat câte o

fundaţie

.

ln cadrul protopopiatului din Comloş au fost prezentate cele patru
parohii unde existau asemenea fundaţii, de către protopopul Vichentie Şerban prin
actul nr. 231 din 1 martie 1878. Astfel comitetul parohial din Comloş a administrat
o fundaţie şcolară instituită pentru a se acorda burse studenţilor săraci din
localitate. A fost înfiinţată în anul 1869 de -::ar.re locuitorii comunei, având un
capital la sfârşitul anului 1877 de 964 fi. Tot în Comloş, Christofor Schiffman,
inspector dominia!, dimpreună cu soţia lui Maria, au întemeiat o fundaţie în anul
1870numită "Fundaţia Schiffmaniana" având un scopîntreit,şi anume, întreţinerea
în stare bună a crucii din drumul Nereului, oficierea anuală a parastasului pentru
fondator şi soţia lui, după moarte, precum şi "pentru oferirea de stipendii (burse)
pentru un preparand şi un teolog de religie grec ortodoxă din protopopiatul
Comloşului". ln aceste scopuri fondatorul lasă suma de 7.400 fi. în parohia Pesac
au existat două fundaţii bisericeşti înfiinţate de către credincioşii Iosif Jahoda şi
Cosma Bogdan, în anul 1869şi respectiv 1872, pentru ca după moartea fondatorilor
să li se slujescă parastasul anual. De asemenea în parohia Toracu Mare şi în To racul
Mic exista începând cu anul 1856 câte o fundaţie şcolară înfiinţată în vederea
"procurării căqilor şcolare pentru şcolarii săraci". În anul 1869 consiliul parohial
din Ecica română a înfiinţat o fundaţie şcolară, iar în anul 1870 credinciosul Treica
Matulescu a mai înfiinţat o alta având un capital iniţial de 200 fi. iar la sfârşitul
anului 1877a fost de 1401 fl,aceastadin urmă contopindu-secu prima având acelaşi
scop, procurarea manualelor şcolare copiilor săraci. 4
În cadrul protopopiatului Şiriei, aşa cum consemnează protopopul George
Vasilievici prin actul din 27 martie 1878, existau opt asemenea parohii în care s-au
înfiinţat fundaţii şcolare. Toate aveau drept scop "procurarea cărţilor scolastice pe
seama pruncilor săraci". Aceste parohii erau următoarele: Galşa, Agriş, Cuvin,
Măderat, Tauţ, Moroda, Şiria şi Miniş. Nu menţionează data înfiinţării acestora cu
numai faptul că sunt administrate de epitropia bisericii. Capitalul iniţial corespunde
cu cel din anul 1877, ceea ce ne face să credem că toate au avut drept dată de
înfiinţare anul 1877 sau anul anterior. Pentru a ne face o imagine asupra puterii
acestor fundaţii redăm suma acestora, care se prezintă după cum urmează: parohia
Galşa avea o fundaţie şcolară cu un capital de 1000 fi., parohia Agriş cu 197 tl.,
parohia Cuvin cu 561 fi., parohia Măderat cu 95 fi., parohia Tauţ cu capital de 400
fi., parohia Moroda cu 30 fi., parohia Şiria cu 827 fi., iar parohia Miniş cu 51 fi. 5
În cadrul protopopiatului Lipova existau nouă parohii unde au existat
asemenea fundaţii, până în anul 1877. Astfel în Lipova existau începând cu anul
1865 trei fundaţii. Prima a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1865 de către Gavril Faur
şi soţia lui Veronica, toţi locuitori în Oradea, care prin testamentul lor din 1 iulie
1865 dispun înfiinţa1t:a unei fundaţii pentru oferirea de burse la doi tineri studenţi
ortodoxi de naţionalitate română care studiază la gimnaziu sau la orice altă
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facultate. Pc lângă aceasta mai dispun înfiinţarea unei fundaţii biseri~ti pentru
oficierea anuală a parastasului după moartea lor. Capitalul acesteia din urmă a fost
ini\ial de 90 tl. iar la sfârşitul anului 1877 de 1500 tl. Tot în Lipova a mai existat o
funda\ie infiin\ată de către Atanasie Marinescu din data de 8 noiembrie 1865,
având un capital la sfârşitul anului 1877 de 181 tl. De asemenea consiliul parohial
din Lipova a înfiinţat şi o fundaţie şcolară pentru a ajuta copii săraci în procurarea
manualelor şcolare. Alte parohii unde existau fundaţii şcolare având drept scop
"cumpărarea de cărţi pentru pruncii săraci" sunt consemnate la 9 februarie 1878
următoarele: Olpâlnaş, Chclmac, Bclotinţ, Telea, Birchiş, Vizma, Alioşiu şi
Bacmezcu. 6
În protopopiatul Vărătliei, protopopul Iosif Beleş, prin actul nr. 58 din 3
aprilie 1878, consemnează existenta unei fundaţii în parohia Săvârşin, şi anume cea
a baronului Foray. Această fundaţie avea drept scop "subvenţionarea învăţătorului
grec-ortodox de la şcoala confesională din Săvârşin". Suma iniţială a fost de 210 tl.,
iar actele fundaţiei se aflau la Mănăstirea Hodoş Bodrog. Anul înfiinţării fundaţiei
este 1853 iar suma la sfârsitul anului 1877 a fost de 300 tl. 7
În protopopiatui Timişorii, prin actul nr. 159 din 25 ianuarie 1878
protopopul Meletie Drăghici, consemnează existenţa fundaţiilor şcolare în
următoarele parohii: Siag, Ghioroc, Secusigiu precum şi în parohia Timişoara
Fabrică, unde o credinciosă a donat două case pentru susţinerea învăţătorului. 8
Prin actul nr.122 din 2 martie 1878, protopopul Constantin Gurban din
Buteni consemnează faptul că Mcdrea Mărcuţ din localitatea Buteni a donat
"bisericii şi şcolii o casă cu intravilan şi supraedificate şi un extravilan de 1/4 sesie".
Este anexat în copie şi testamentul acestuia, purtând data de 25 februarie 1878. Tot
în acest context trebuie amintită şi fundaţia preotului Simeon Iosif Popovici-Paffy
înfiinţată în anul 1839 având drept scop acordarea unei burse anual celui mai bun
student din Buteni, precum şi ajutor învăţătorului din comună şi spitalului. 9
în cadrul protopopiatului Hitias, prin actul nr.32 din 20 ianuarie 1878,
protopopul locl.ilui consemnează existenţa unei singure fundaţii, şi anume în
parohia Bunea, înfiinţată de către credincioasa Eugenia Iovici în anul 1877, pentru
ajutor bisericii parohiale. Suma total alocată de fondatoare în acest scop a fost de
240 tl. 10
Din cele unsperezece unităţi protopopeşti existente atunci în cadrul
Episcopiei Arad, numai cea din Hălmagiu nu consemnează nici o fundaţie şcolară
în parohiile din subordine, iar conspectul celui din Ineu s-a pierdut.
Episcopia Aradului avea jurisdicţie şi peste parohiile bihorene. Printr-un
decret imperial din data de 22 iunie 1715, episcopatul din Arad, loanichie
Martinovici, primeşte această confirmare. La 1 septembrie 1724 protopopii şi
preoţii bihoreni au semnat cunoscutul act de supunere către Episcopia Aradului.
La 20 februarie 1792 împăratul Leopold aprobă înfiinţarea la Oradea a unui
vicaritat, supus numai în cele canonice episcopatului din Arad. Acest lucru va fi pus
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în aplicare abia în anul 1793 c.ând episcopul Pavel Avacumovici din Arad, prin actul
circular din 24august acelaşi an comunică înfiinţarea acestui Consistor. Acesta este
motivul pentru care amintim şi o parte din fundaţiile administrate de acesta sau de
organele parohiale în drept.
în localitatea Oradea prima fundaţie şcolară s-a înfiinţat în anul 1810 de
către "Văduva lui Crăciun Papp", 11 care testează pe seama şcolii 2000 fl. cu scopul
tnfiin ţării unei funda ţii permanente din care să se ajute copii săraci cu haine şi cărţi.
O altă fundaţie a fost înfiinţată de către "văduva lui Gavril Mag" 12 tn scopul
acordării de ajutoare corului şi şcolii. Banca din Oradea a înfiinţat alte două
fundaţii spre a se folosi din ele biserica şi şcoala.
O fundaţie importantă este cea înfiinţată de către Nicolae Zsiga. 13 Acesta
s-a născut în anul 1790 în localitatea Sânmiclăuş, fiind un sprijinitor puternic al
şcolii şi al instituţiilor culturale bihorene. El a stat în fruntea şcolii din Oradea ca
director între anii 1839-1870, lucrând intens pentru prosperarea ei şi ajutând
şcolarii săraci cu haine şi cărţi. Dar dragostea lui Nicolae Zsiga manifestată faţă de
Biserica şi Şcoala română, precum şi faţă de poporul din rândul căruia a ieşit, a fost
atât de mare, înc.ât la anul 1864, întreaga sa avere o lasă acestora, înfiinţând în
Oradea "Fundaţia Sfântului Nicolae", care apoi s-a numit "Zigaiana" din a cărei
venituri se acordară 10-12 burse elevilor din şcolile gimnaziale sau studenţilor de
la Academia de drept din localitate. În anul 1869 a mai făcut o fundaţie de 10.000
fl. pentru tinerii români ortodoxi care frecventează gimnaziul din Beiuş; iar pentru
biserica şi şcoala din Tinca a făcut o altă fundaţie de 4000 fl. Nicolae Zsiga s-a stins
din viaţă în Oradea la data de 5 noiembrie 1870, numele lui rămânând nemurit<,r
per te generaţii.
O altă fundaţie importantă este cea întemeiată de către Emanuil Gojdu. 14
S-a născut în Oradea la 21 februarie 1802. A studiat în Oradea şi Budapesta,
îmbraţişând cariera juridică. El a dus o luptă susţinută pentru apărarea credinţei şi
limbii poporului român din cadrul Imperiului habsburgic. De numele lui este
legată înfiinţarea unei fundaţii care-i va purta numele. Acest act a fost concretizat
la 4 noiembrie 1859 şi expus în testamentul său. Fundaţia Gojdu a creat astfel
posibilitatea unei selecţionări pe criterii judicioase şi echitabile a "elementelor
române, de la ţară şi trecerea lor prin filiera celor mai înalte instituţii de cultură". 15
Acest rol l-au avut de fapt toate fundaţiile, căci aceste talente recrutate din masele
ţărăneşti s-au şlefuit în şcoli de toate categoriile şi au răspândit mai târziu lumina
culturii asupra mulţimii din care au răsărit. Binefacerile elitei de cărturari formaţi
din sprijinul Fundaţiei Gojdu, s-a resimţit din belşug în toate aşezămintele româneşti
de cultură, în instituţiile naţionale menite a ţine aprinsă flacăra conştiinţei naţionale.
Fundaţia Gojdu a fost un instrument admirabil de propăşire culturală, dăruind
tinerilor rodul muncii sale. În anul 1904 această fundaţie avea 152 de bursieri,
aceştia şi mulţi alţii formând avangarda conştiinţei naţionale în zbuciumata luptă
de făurire a statului naţional român din anul 1918. Deşi la 3 februarie 1870 acest
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mare binefăcător s-a stins, el a tasat un izvor din care se vor adăpa mulţi tineri, care-i
vor duce numele mai departe.
Din cele expuse mai sus se poate constata existenţa fundaţiilor şcolare în
majoritatea parohiilor mari. Desigur acestea nu sunt singurele. Pe lângă fundaţiile
şcolare prezentate în urma ordinului circular al Episcopiei mai sus amintite, de
către oficiile protopopeşti, şi pe lângă fundaţiile amintite, existente în cadrul
Consistoriului din Oradea, au mai existat şi alte fundaţii în oraşe ca: Lugoj,
Timişoara, Arad şi Şiria. În continuare vom prezenta o parte din aceste fundaţii.
Astfel în localitatea Lugoj a existat "Fundaţia lui Teodor Pap" ale cărei
Statute se află în arhiva Episcopiei Aradului. 16 Fondatorul s-a născut în localitatea
Bichiş-Gyula în anul 1821 şi s-a stabilit în Lugoj, unde a şi trecut la cele veşnice la
data de 29 septembrie 1887. Prin testamentul său redactat la 26 septembrie 1887 la
notariatul de stat din Lugoj, dispune înfiinţarea din averea sa a unei fundaţii de
burse intitulată "Fundaţia lui Teodor Pap", care să fie încredinţată spre administrare
Consistoriului ortodox din Arad. Această fundaţie devine activă în baza
testamentului mai sus citat, în baza actului nr.301 din 25 mai 1888 redactat la acelaşi
notariat de stat de către văduva fondatorului, Ofelia Pap, precum şi în baza
decrecului Tribunalului din Lugoj nr.1237/1889. Averea fundaţiei se compunea din
bunuri mobile şi imobile. Ea a constat din mai multe case, pământ şi o mare sumă
de bani. Din venitul acestora se distribuiau burse tinerilor studenţi români proveniţi
din familii fără posibilităţi materiale care să le permită frecventarea cursurilor unei
instituţii şcolare. prevederile fundaţionale redactate şi aprobate în şedinţa
Consistoriului din Arad la 12 octombrie 1895 şi semnate de către episcopul Ioan
Meţianu, prevăd la punctul opt tocmai acest scop al fundaţiei, şi anume "a se
distribui din venitul ei curat anual stipendii anuale tinerilor studenţi grecoorientali români săraci şi lipsi\i de mijloace materiale din Bichiş-Gyula precum şi
rudelor fondatorului". La punctul treisprezece din aceleaşi prevederi se specifică
faptul că "pentru acordarea burselor se va publica concurs", iar în urma rezultatelor
obtinute de concurenti, Consistoriul va oferi bursele acestea. Numărul Jocurilor
er~ stabilit în funcţie de veniturile fundaţiei. Cel care a beneficiat de bursă o vâ
putea menţine până la sfârşitul studiilor. Bursa se poate pierde în momentul în care
stipendistul este leneş sau săvârşeşete fapte necuviincioase. În continuare prevederile
funda\ionaleobligă Consistoriul arădean la redactarea anuală a unui proces-verbal
în care să se consemneze toate veniturile şi cheltuielile. Din această fundaţie s-au
împărtăşit mulţi tineri, care la rândul lor au dus făclia culturii mai departe. Noi am
dat colbul si am readus în memorie un nume demn de toată stima si recunostinta
t

•

•

•

noastră integrală.

Nici localitatea Timişoara nu a fost lipsită de asemenea fundaţii. Astfel,
intelectualitatea română timişoreană venind în sprijinul elevilor silitori proveniţi
din familii cu o situaţie materială redusă, a înfiinţat în anul 1867 în oraşul de pe
Bega, o fundaţie şcolară. Începuturile acestei fundaţii sunt din anul precedent,
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1866, an în care s-a constituit şi un comitet provizoriu de conducere a acestei
din protopopul Timişorii, Meletie Drăghici - preşedinte, din A
Raţiu -vicepreşedinte, din Gheorghe Ardelean - secretar, G. Crăciuncscu - casier,
precum şi din alţi opt membri. în cadrul şedinţei comitetul provizoriu din data de
28/5 octombrie 1866 s-a hotărât redactarea statutului de funcţionare a acestei
fundaţii. La şedinţa următoare din data de 17(29 noiembrie 1866 s-a luat, deja, în
dezbatere proiectul de statut al fundaţiei, care s-a primit cu o "majoritate absolută". 17
Aceste statute cuprind o introducere şi trei părţi. În introducere se arată
motivul pentru care s-a înfiinţat această fundaţie, precizându-se: "inteligenţa
română timişoreană luând în considerare lipsa de destui bărbaţi învăţaţi români, şi
că o naţiune fără inteligenţi nu poate propăşi în cultură, iar mai departe talentele
de excepţie ale tinerilor români, precum şi zelul ei de a merge chiar cu sacrificiu pe
calea propăşirii, care talente eminente rămân adesea ori îngropate ori împiedicate
spre scăderea dezvoltării naţiei numai din lipsa mijloacelor de sprijinire şi de
încurajare, am anat de bine a înfiinţa un Institut alumneal în Timişoara, şi a croi un
izvor nesecabil de încurajare şi de sprijinire pentru aceste talente mai excelente
după următoarele statute".
,
Prima parte a statutelor cuprinde numirea şi scopul acestei fundaţii
precum şi mijloacele pe cate le foloseşte pentru atingerea scopului propus. Această
parte cuprinde patru puncte. La primul punct avem numirea acestei fundaţii, şi
anume: "Alumneul român naţional în Timişoara". La punctul doi se prezintă
scopul înfiinţării lui, care este "oferirea celor de lipsă pentru susţinerea traiului
vieţii a tinerimii române talentate, însă lipsită de mijloace materiale, tinerime care
ar dori să studieze la Gimnaziul din Timişoara. Numărul tinerilor se va primi după
putinţă". La punctul trei din prima parte se prezintă sursele de venit, şi anume:
"Contribuţiile anuale ale membrilor alumneului, darurile oferite de diferiţi
binefăcători, venituri de la balurile şi loteriile care se vor ţine în acest socp, etc.".
În partea a doua se tratează despre "aşezământul Institutului". Această
parte cuprinde opt puncte. La punctul cinci se precizează: "Institutul se compune
din membrii fondatori, ordinari, binefăcători şi sprijinitori, fără deosebire de
naţiune şi religie, care au vîrsta deplină şi purtare morală nepătată." Punctele
următoare dezvoltă acest punct. În ele se precizează faptul că membrii fondatori
sunt aceia care contribuie cu cel puţin o sută de norini (val.austrică , membrii
ordinari sunt aceia care oferă timp de trei ani o sumă anuală de cel puţin cinci fl.
v.a.etc. La ultimul punct al părţii a doua se redă emblema sigiliului fundaţiei, şi
anume: "O matroană ţinând în mână doi copii cu inscripţia Alumneul naţional
român în Timişoara".
Partea a treia tratează despre administrarea acestei fundaţii. Organul de
conducere superior a! fundaţiei este Adunarea generală, care se va întruni anual în
luna septembrie. Aceasta va alege un comitet format din doisprezece membri,
patru clerici şi opt mireni. În fruntea comitetului stă un preşedinte, urmat de un
fundaţii, alcătuit
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vicepreşedinte, un notar, un casier, un controlorşi şapte membri aleşi cu majoritatea
voturilor. Alegerile au loc din trei în trei ani.
Statutele se încheie cu dispoziţii generale. Fundaţia a fost pusă sub
patronajul Episcopului din Arad. întrucât familia Mocioni şi-a dat tot sprijinul la
înfiinţarea acestui Institut, ea a fost socotită "protectoare" a acestuia.
Dar abia în cadrul şedinţei Adunării generale din 4/16 aprilie 1868 s-a
constituit definitiv această fundaţie în urma aprobării primite din partea Ministerului
prin actul nr. 7719/1868. La această adunare, cu participarea unui număr "mare de
intelectuali şi preoţi din toate comitalele", a fost ales un membru din familia
Mocioni, şi anume Alexandru Mocioni, să prezideze această adu.nare extraordinară,
întrucât episcopul Procopie Ivacicovici din motive de sănătate ni.I a putut participa.
În urma aleger_ii prezidiului, la propunerea lui Vicenţiu Babeş, adunarea generală
se declară constituită şi se anuhţă înfiinţarea "alumneului în înţe!esul statutelor şi
pe baza aprobării ministeriale, iar statutele semnate de cei prezenţi".
În urma înfiinţării acestui "alumneu", întâlnim membri fondatori nu
numai persoane particulare ci şi un număr mare de parohii şi alte asociaţii, care au
contribuit la bunul mers al noului aşezământ. Dintre membri binefăcători amintim
pe soţii Lazăr şi Eva Boleanzu, care aşa cum se menţionează în testamentul lor
"înţelegând despre scopul frumos al Alumneului Naţional Român, ne-am hotărât
subsemnaţii locuitori în Sânmihailu Român, a lăsa după moartea noastră toată
averea Alumneului". Acest act testamentar este dalat la 19 septembrie 1869, în
localitatea susamintită.
În anul 1873 însă această instituţie trece prin momente grele, trebuind
chiar să-şi întrerupă activitatea, întrucât suma depusă la Banca de industrie din
Timişoara, prin falimentul acesteia, este pierdută. Dar prin efortul ·oamenilor de
bine situaţia s-a îmbunătă\it, punându-se în cadrul şedinţei din 9 octombrie 1879,
problema conferirii a două burse anuale unor tineri care dorec să studieze la
diferite universită\i.
Pe lângă această imponantă instituţie caritativă din Timişoara mai amintim
şi "Funda\ia Antoniu Mocsonyi de Foen". 18 Astfel comitetul parohial al comunei
bisericii ortodoxe române din Timişoara Fabrică, în cadrul şedinţei din data de 5
aprilie 1894 a stabilit "literile" funda\iei susamintite. Aici se specifică faptul că
funda\ia poartă numele "Fundaţia Antoniu Mocsonyi de Foen". Scopul este •a
ajuta tinerimea română de religie ortodoxă, cu preferinţă cea din părţile bănăţene,
pe carieră de meserii şi iod us trie. Acest ajutor se va efectua prin acordarea de burse
anuale la învăţătură şi perfecţionare, precum şi prin acordare de ajutoare băneşti
la începerea unei meserii sau industri spre instalarea şi procurare a uneltelor
necesare". În ce priveşte averea funda\iei se consemnează faptul că cu data de 1 iulie
1893, averea fundaţiei constă din 2518 O. 28.cr. v.a. bani gata depuşi spre fructificare".
Administrarea fundaţiei era făcută de către "comitetul protopopesc al
protopopiatului onodox din Timişoara, prin epitropia protopopiatului sub controlul
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sinodului protopopesc şia Consitoriului din Arad, sub a cărui jurisdicţie stă
protopopiatul din Timişoara".
Tot la Timisoara a mai activat si fundatia "Laz.arevici" 19 din anul 1880
precum şi fundaţia î~fiinţată de către E~anuil U~gurean 20 şi soţia sa.
În continuare prezentăm al\i binefăcători, care din dragoste faţă de
neamul din care au făcut parte, întreaga lor agoniseală deo viaţă au pus-o în scopuri
culturale. Astfel în localitatea Şiria pe lângă fundaţia şcolară amintită, au mai
existat alte două, Acestea au fost înfiin\atede către Ştefan Antonescu şi de către Dr.
Iuliu T. Mera.
De numele lui Ştefan Antonescu se leagă înfiinţarea unei fundaţii, din care
s-au oferit burse studenţilor şi elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi materiale
reduse. 21
Ştefan Antonescu s-a născut la data de 20 august 1828 în comuna Cetea,
judeţul Bihor, dintr-o familie preoţească săracă şi numeroasă. Ştefan, unul din cei
doisprezece copii ai familiei a !.'rebuit să înfrunte toate greutăţile pentru a-şi
dobândi o formatie intelectuală la cele mai mari institutii scolare ale vremii. Tatăl
său a fost Ioan Antonescu, preot paroh în Cetea, iar mama lui a fost Paraschiva
Topau din Lugaşu de Sus, judeţul Bihor, fiică de preot.
Ştefan Antonescu urmează şcoala elementară în localitatea vecină Borozel,
iar la Beiuş clasa I gimnazială. Clasele II-VII le-a terminat la Gimnaziul din
Oradea, unde în anul 1852 a susţinut şi examenul de maturitate, se înscrie apoi la
Academia de drept din Oradea urmând timp de doi ani cursurile de aici, iar an ul trei
la Universitatea din Budapesta, unde în 7 iulie 1855 a susţinut primul examen de
stat, iar în 14 iulie 1856 al doilea, ambele trecându-le cu succes.
După terminarea studiilor juridice, Ştefan Antonescu a fost numit la data
de 13 august într-un post la Tribunalul din Arad, unde a funcţionat până la
începutul anului 1861. Din acest an întreaga sa cativitate o va desfăşura în judeţul
Caraş-Severin. Prezent la toate manifestările culturale româneşti,Ştefan Antonescu
a fost ales între anii 1877-1880 preşedinte al Reuniunii învăţătorilor din Episcopia
Caransebeşului, căreia i-a dat un puternic avânt, făcând din învăţătorii acestei
Episcopii "cei dintâi învăţători din întreaga Mitropolie". Cu ocazia aniversării a 25
de ani de la înfiinţarea acestei Reuniuni învăţătoreşti, Ştefan Antonescu în anul
1895 a înfiinţat o fundaţie de 1500 fl. pentru "premierea cărţilor didactice la şcolile
poporale române din Dieceza Caransebeşului". În localitatea Lugoj a înfiinţat de
asemenea două funda\ii şcolare, una pentru şcoala gimnazială şi cealaltă pentru
şcoala de fete. Dar nici Aradul n-a fost lipsit de ajutorul său, aici fiind ales membru
fondator al Reuniunii învăţătorilor români din Episcopia Aradului, a Societăţii
pentru crearea unui fond de teatru ro~ân, al Asociaţiei pentru cultura poporului
român (ASTRA).
În anul 1858 Ştefan Antonescu s-a căsătorit cu Sofia Nicoară, fiica lui
David şi Ana Nicoară din Gyula, provenind şi ea dintr-o familie săracă, rudă cu
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ilustrul patriot Moise Nicoară.
Ştefan Antonescu a trecut la cele veşnice în ziua de6decembrie 1901, fiind
condus pt; ultimul său drum la cimitirul din Şiria de către rudenii, credincioşi şi
reprezentanţi ai instituţiilor culturale din judeţele Arad şi Caraş-Severin. Din
partea Consistoriului arădean au participat A Hamsea, I. Pap, R. Ciorogariu şi V.
Goldiş.
Aşa cum prevede testamentul său redactat cu puţin timp înainte de moarte
(la data de 25 noiembrie 1901), întreaga sa avere a lăsat-o în scopuri filantropice.
Astfel bisericii din comuna natală Cetea a lăsat 1000 fi. în scopul edificării
noii biserici; bisericii din Şiria a lăsat 1000 fi. pentru oficierea anuală a parastasului
şi pentru întreţinerea bisericii; consiliului parohial am Şiria a încredinţat 500 fi. din
a căror venit să se cumpere manuale şcolare elevilor săraci dar merituoşi. Asociaţiile
culturale arădene beneficiază de ajutor bănesc din partea lui Ştefan Antonescu
pentru acţiunile lor culturale. Astfel Asociaţiei arădene pentru crearea unui fond
de teatru român lasă suma de 200 fi. pentru mărirea capitalului; Asociaţia pentru
literatura română şi cultura poporului român, numită ASTRA, beneficiază de
suma de 300 n. în scopuri culturale; Reuniunii învăţătorilor români din cele 11
protopopiate ale Episcopiei Aradului lasă suma de 300 fi. tot pentru scopuri
culturale.
Dar numele lui este pomenit în istoria noastră culturală ca autor al unei
vestite fundaţii, prin care a pus la dispoziţia neamului său un admirabil instrument
pentru propăşirea lui culturală. Astfel din cea mai mare parte a averii sale
înfiintează o fundatie
, numită "Fundatia Stefan Antonescu si sotia sa Sofia născută
Nicoară din Şiria", oferită spre administrare Consistoriului Episcopiei Aradului.
Din venitul anual urma să se ofere zece burse a câte 600 până la 1000 cor. unui
număr de zece studenţi teologi români din judeţele Arad şi Bihor şi cinci burse
patru tineri studenţi din judeţul Caraş-Severin. Din banii rămaşi după oferirea
burselor urma să se acorde burse pentru elevii de la şcolile de stat. Bogata lui
bibliotecă, dimpreună cu cea a ilustrului patriot şi cărturar Moise Nicoară,
a donat-o Institutului teologic din Arad.
Un alt filantrop este medicul Iuliu T. Mera, care a întemeiat o fundaţie
care-i poartă numele. 22 Născut în Şiria, a dispus prin testamentul său redactat în
data de 11/14 aprilie 1908, ca din banii rămaşi după moartea sa să se constituk un
fond "care va purta pentru totdeauna numele subscrisului şi din a cărui venit
autorităţile bisericeşti vor distribui stipendii la studenţi mai ales de rang academic
săraci, cu purtare morală bună şi progrese excelente în studii de orice specialitate,
români greco-orientali". Pe baza acestui testament, în urma morţii sale intervenită
în Viena, la data de 30 august 1909, secretarul eparhiei Aradului, Vasile Goldiş a
redactat prevederile sau literile fundaţiei acestui mare filantrop, care au fost
aprobate în cadrul ~~dinţei consistoriale din data de 29 iulie/11 august 1910, şi
semnate de Episcopul Ioan Papp şi Vasile Goldiş. La punctul prim se prezintă
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istoricul acestei fundaţii la punctul doi este specificată denumirea fundaţiei, şi
anume "Fundaţia de stipendii a medicului dr. Iuliu T. Mera din Şiria"; la punctul trei
se prezintă scopul fundaţiei, care este cel prevăzut în testament; la punctul patru
se arată modul cum se face administrarea fundaţiei, şi anume "averea aceasta o
administrează Consistoriul diecezan ortodox român din Arad în conformitate cu
dispoziţiile regulametelor bisericeşti, care sunt şi vor fi în vigoare". •Averea
fundaţiei se compune din 65.000 (şasezeci şi cinci mii) coroane bani depuşi spre
fructificare la Institutul de credit şi economii "Victoria" din Arad şi din 61 (şaizeci
şi una) acţiuni emise tot de Institutul de credit şi economii "Victoria" din Arad, în
preţul nominal de câte 200 coroane"; la punctul cinci se arată cine este îndreptăţit
a beneficia de burse din această fundaţie; în continuare se cuprind dispoziţii cu
privire la bursieri. Astfel locurile vor fi ocupate prin concurs, în funcţie de medie,
şi vor fi deţinute până la terminarea studiilor.
Desigur că nici Aradul nu a fost lipsit de asemenea creştini, care şi-au lăsat
averea în scopuri caritative. Demn de amintit este gestul Elenei Ghiba Birta, de
numele căreia se leagă înfiinţarea unei fundaţii administrată tot de consistoriul
diecezan.
Elena Ghiba Birta s-a născut în anul 1801 în localitatea Bichiş, dintr-o
familie înrudită cu preotul ortodox din acel oraş, Mihai Ghiba. La moartea sa
intervenită în anul 1864 a lăsat o avere considerabilă, două case în Arad şi peste 130
mii frt., din care a înfiinţat o fundaţie de burse administrată de un comitet sub
preşedenţia Episcopului din Arad. De asemenea, în urma dispoziţiilor testamentare,
a lăsat fonduri bisericilor din Arad, Bichiş, Oradea şi Ineu, precum şi un fond
pentru mărirea salariului învă\ătorului din Bichiş. Separat de acestea, ajutoare
filantropice de aproape 4000 fi. a lăsat şi pentru săracii din oraşul Arad, pentru
meseriaşi şi pentru forma\ia de pompieri.
"Fundaţia Elena Ghiba Birta" a fost înfiinţată prin punctul 23 din
testamentul ei redactat în Arad la 2 iulie 1863, având un capital iniţial de 48.000 fi.,
din a cărui venit să se acorde burse unui număr de doisprezece tineri dotaţi şi
studioşi.selecţionaţi pe criterii judicioaseşiechitabile, pentru a putea studia Iacele
mai înalte instituţii de cultură. Aceste talente vor fi şlefuite în şcoli de toate
categoriile şi vor răspândi lumina culturii asupra celor din rândul cărora au
provenit. 23
Scopul acesta este specificat clarîn amintitul punct din testament, unde se
spune: "Dat fiind că institutele de binefacere pentru educarea tineretului român
sunt foarte rare, iar în unele regiuni lipsesc total, nu au fundaţii în acest scop sau
nu pot beneficia de fundaţiile existente în urma felului cum acestea sunt organizate
şi ca urmare nu pol primi educaţie şi ajutor material care constă în creştere şi
şcolarizare ... având speranţa recunoştinţei faţă de sufletul meu a generaţiilor
viitoare care vor încununa cu o privire recunoscătoare mormântul meu, înfiinţez
cu titlul "Fundaţia Elena Ghiba Birta"şidupă moartea meadispuncadinsuccesiunea
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mea executort:: meu testamentar sa depună la băncile din Arad şi Budapesta, sau
la amândouă r Jma dc48.000 fl. spre fructificare, ca fundaţie permanentă". Statutele
acestei fui1da\ii cuprind următoarele: "Fundaţia se va numi "Fundaţia Elena Ghiba
Birta"; această funda\ieva fi pusă sub supravegherea permanentă a unui consiliu în
frunte cu Episcopul ortodox diece:zan; consiliu în afară de preşedinte va fi complL11
din doisprezece membrii din care vor face parte fără nici o modificare patru clerid
şi opt mireni. În fruntea consiliului s-au numit următorii: prof. Ioan Rusu;
Protopopul din Buteni, Popescu Gheorghe; protopopul din Vărădia, Beleş Iosif;
preotul Petru Chirilescu. Aceştia sunt cei patru clerici, urmează cei opt mireni în
persoana lui: Teodor Scrb, prefectul Aradului; Ioan Popovici, directorul Preparadiei
din Arad; Alexandru Gavra, profesor; Atanasie Sandor, profesor; Ebesfalvay
Gheorghe, avocat; Frusea Petru; Nicolici Petru şi Dalius Marcu din Lipova. Din
veniturile funda\iei se acordau 12 burse elevilor săraci care "au terminat şcoala
elementară cu succes şi au purtare morală exemplară".
După multe greută\i această fundaţie a fost aprobată prin decizia nr.10456
din 27 iunie 1877 a Tribunalului din Arad.
Prima şedin\ă a comitetului de administrarea fundaţiei a avut loc la 6iunie
1870 la reşedinţa episcopală din Arad, în prezenţa episcopului Procopie Ivacicovici
şi a membrilor: Petru Chirilescu, Iosif Beleş, Alexandru Gavra, Atanasie Sandor,
George Ebesfalvay şi Marcu Deliciu. 24 Aşa cum este consemnat în procesul verbal
încheiat cu prilejul acestei şedin\e, punctul prim îl formează citirea testamentului
fondatoarei precum şi încercarea de a se interveni pentru recunoaşterea fundaţiei.
La punctul doi este consemnată alegerea ca membru al comitetului a fiului
avocatului Ioan Popovici, Aurel Popovici, în locul tatălui său. De asemenea se mai
aleg şi al\i membri, şi anume: Miron Romanul, Mihai Cociuba şi T~dor Serb.
Abia după şapte ani, la 1 septembrie 1877, în cadrul şedinţei comitetului
prezidată de data aceasta de către episcopul Ioan Meţianu, în urma deciziei
Tribunalului din Arad susamintite, s-a putut serba înfiinţarea acestei fundaţii. Cu
acest prilej dr. Atanasie Sandor va ţine o cuvântare de deschidere din care
prezentăm câteva spicuiri: "înainte cu 13 ani vieţuia aici, în Arad, o femeie pe care
Dumnezeu a binecuvântat-o cu o avere frumoasă, cu un suflet nobil şi cu simţăminte
de caritate creştină, care îndemnată de un fiu demn al Bisericii noastre, de un bărbat
cu sim\ăminte tot atât de nobile, toată averea sa a închinat-o în scopuri filantropice,
între care se numără şi o funda\ic întemeiată pentru 12 studenţi orfani şi săraci din
diece:za noastră, şi care până acum este cea mai frumoasă fundaţie diece:zană.
Femeia aceea a fost Elena Ghiba Birta, iar bărbatul acela demn a fost
fericitul Ioan Popovici, pe atunci avocat şi director al Institutului nostru
preparandial; şi în fine fundaţia de care vorbim este: capital 48.000 fl. pus sub scutul
şi îngrijirea P.O.D.Voastre din a cărui venit să se stipendieze 12 tineri studioşi
ortodoxi orfani ori săraci din comitalele Arad, Bihor, Bekes şi Cenad". 25
Tot în cadrul respectivei şedinţe au avut loc noi alegeri de membri în locul
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celor trecuţi la cele veşnice, precum şi înlocuirea pe motiv de sănătate a lui
Alexandru Gavra cu Vasile Paguba.
Desemnarea primilor 12 tineri care au fost selecţionaţi din totalul de 45
înscr~ pe "baza purtării celei bune la studii şi pe baza sărăciei" s-a făcut în cadrul
şedinţei a patra a comitetului din data de 19 septembrie 1877. Aceş_tia sunt ·
următorii: I. Buna din Garbed, jurist tn anul IV la Oradea; Iacob Hotăran din
Şimand, student anul II la acelaşi institut; Roman Ciorogariu din Pecica, student
la filosofie în anul I la Pesta; Aurel Popovici din Bekeş, student în anul I la Oradea;
Gheorghe Plop din Şiclău, student la Oradea; Ioan Trandafir din Arad, elev la
gimnaziul din localitate; Alexandru Raţiu din Arad elev la acelaşi gimnaziu; IoanDudulescu din Beiuş, elev la gimnaziul din Beiuş; Teodor Pap din Carpeşti elev la
gimnaziul din Beiuş; Ioan Găran din Arad elev la gimnaziul din localitate şi Ilie
Precupaş din Arad, elev la acelaşi gimnaziu. Statutele fundaţiei au fost redactate în
cadrul şedinţei comitetului din data de 25 septembrie 1878 şi trimise ministerului
spre aprobare. Ele cuprind patru părţi. Prima parte prezintă "originea şi locul
fundaţiei; partea a doua se ocupă cu modul de administrare al fundaţiei; partea a
treia cu scopurile fundaţiei iar partea a patra cu "fondul de rezervă, originea,
folosirea şi menţiunea acestuia".
Fundaţia a fost o binecuvântare pentru mulţi tineri, care ulterior s-au
remarcat în mod deosebit pe plan profesional, cultural şi social. Dintre aceştia
amintim pe următorii: dr. Iustin Ardelean, devenit jurist şi redactor de ziar; dr.
GheorgheAlexici, carea devenit profesor de limba şi literatura română la Academia
comercială din Budapesta precum şi al Universităţii de aici; Roman Ciorogariu,
devenit profesor şi director al preparandiei din Arad şi apoi Episcop la Oradea;
Petru Mladin şi Izidor Bodea au devenit medici; Ioan Costa, va deveni profesor la
Preparandia din Arad; Ioan Petran, va deveni cadru didactic de asemenea în Arad;
Sever Ispravnic din Curtici, va deveni avocat în Arad; Procopie Givulescu, va
deveni preot în Curti~i şi protopop în Radna; Nicolae Mihulin, care va deveni
profesor în Arad; Şiclovan Nicolae din Arad, va deveni inginer în Arad, precum şi
mulţi alţii.u.
După

terminarea studiilor fiecare bursier al fundaţiei va participa cu o
pentru mărirea capitalului şi a o face eficientă mai departe. Aşa se
cultiva unitatea între generaţii.
Fundaţia va trece prin momente dificile mai ales în perioada dinaintea
celui de al doilea război mondial, când capitalul ei va scădea simţitor. Acesta face
ca în şedinţa din 31 ianuarie 1939, preşedintele comitetului de administrare, dr.
Andrei Magieru, episcopul Aradului, să ceară de la foştii bursieri a contribui la
refacerea capitalului fundaţiei, pentru a deveni din nou capabilă de conferi burse.
Tot în cadrul acestei şedinţe, care a fost şi ultima, s-a hotărât ca elevele Liceului
Elena Ghiba Birta să îngrijească mormântul fondatoarei, la care în anul 1935 s-a
aşezat o cruce din piatră.
anumită sumă
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Această fundaţie a răspândit razele binecuvântate al dragostei creştine din
peste aşezămintele româneşti de cultură, peste toate instituţiile naţionale
menite a ţine mereu vie flacăra conştiinţei de neam şi a iubirii de aproapele.
Desigur că în Arad s-au mai înfiinţat şi alte fundaţii. Între acestea amintim
cea a profesorului Patrichie Popescu (1808-1862), având drept scop cumpărarea
de cărţi pentru Institutul teologic din Arad; Fundaţia Reuniunii învăţătorilor din
cuprinsul Episcopiei Aradului. Luând exemplul dascălilor lor, şi elevii din puţinul
lor au izbutit să înfiinţeze asemenea fundaţii pentru a-şi ajuta colegii cu o situaţie.
materială mai rea. Astfel demn de amintit este gestul nobil înfăptuit de elevii de 12
Preparandie, din contribuţii benevole, să înfiinţeze o fundaţie pentru acordarea de
ajutor unui preparand sub formă de bursă. Această fundaţie a fost constituită în
amintirea profesorului lor Lazăr Petrovici. 27
Alături de credincioşi, care au fost mai mulţi, şi episcopii din Arad au
devenit binefăcători prin înfiinţarea de fundaţii care le-au purtat numele.
între aceştia amintim pe episcopul Procopie Ivacicovici, care a păstorit
istorica eparhie a Aradului între anii 1853-1873, după aceasta fiind ales mitropolit
la Sibiu şi apoi patriarh la C-arloviţ. După moartea sa a lăsat o fundaţie de burse
pentru studenţii români ale cărei "litere fundaţionale" au fost publicate în ziarul
"Speranţa" din Arad, în anul 1869 din 14 februarie, pag.141-144. 28
Un alt episcop, care a creat o epocă de fericite realizări în acestă eparhie,
a fost Ioan Meţianu. El a condus-o din anul 1875 până în anul 1898, când a fost ales
mitropolit la Sibiu, după moanea lui Miron Romanul. Între înfăptuirile de seama
a episcopului Ioan Meţianu amintim înfiinţarea, cu propriile lui mijloace a unei
tipografii, pe care o închină Episcopiei. 29 Aşa cum a comunicat Sinodului eparhial
din anul 1879 scopul tipografiei era "a înzestra şcolile noastre cu cele mai bune şi
ieftine cărţi şi aşa să răspândim în publicul nostru în general şi în special în clerul
şi corpul nostru didactic, tot mai multă lumină.• Această fundaţie a purtat numele
întemeietorului ei, Ioan Meţianu. Tot de numele lui se leagă şi tnfiinţarea "Fondului
de ajutoare preoţesc"care a adus şi el numele episcopului mai departe.
Urmaşul său a fost episcopul IosifGoldiş, care a păstorit scurtă vreme, de
la 14 mai 1899 până la 5 aprilie 1902. De numele lui se leagă tnfiinţarea unei fundaţii
pentru acordarea de burse la elevii ~in şcoile medii precum şi la studenţii de la
Institutul teologic din Arad sau de la Universitate. 30 Fundaţia a fost înfiinţată tn
baza testamentului său redactat în Arad la 3 iulie 1901. Prevederile sau literile
fundaţionale au fost redactate de către secretarul eparhial de atunci Vasile Goldiş,
care la punctul întâi precizează: "Iosif Goldiş, cu numele de botez Ioan, care s-a
născut în 17 februarie 1836 în comuna Socodor din comita tul Aradului şi a răposat
la 23 martie (5 aprilie) anul 1902ca Episcop gr.ortodox român al eparhiei Aradului
în testamentul său dat în Arad la 3 iulie anul 1901 a făcut următoarea dispoziţie:
"Din acest lăsământ după detragerea eventualelor datorii şi a tuturor speselor, trei
părţi din patru a ve_nitului curat să se împarţă ca stipendii, iar a patra pane din an
belşug
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tn an sa se capitalizeze. Din cele trei pătrare sa se împartă stipendii la studenţi din
şcolile

'

medii de 200 coroane, la studenţi de la Facultatea teologică din Arad câte
300 coroane, iar la cei de la Universitate câte 400 coroane." La punctul doi se
prevede numirea fundaţiei, şi anume: "Fundaţia de stipendii a Episcopului ortodox
român din Arad Iosif Goldiş". Bogata sa bibliotecă a donat-o Institutului teologic
din Arad. Aceste prevederi fundaţionale redactate de către Vasile Goldiş au fost
prezentate spre aprobare în cadrul şedinţei consistoriului eparhial din Arad, ţinută
la data de 3/16 mai 1906.
Un alt episcop care din averea proprie a reuşit să într ,eieze şi să lase
eparhiei o fundaţie de un milion de lei (sumă enormă pentru acel timp), din care
sa se acorde burse pe seama tinerilor teologi, a fost episcopul Ioan I. Papp. A fost
ales ca episcop al Aradului la 30 ianuarie 1903 şi a păstorit timp c' 2 de ani, până
la 21 ianuarie 1925, când în vârstă de 77 de ani şi-a dat sutk
., mâinile lui
Dumnezeu. În actul său de donaţie din-data de 2 ianuarie 192 ,cris cu mâna sa
proprie, se spune: •în numele tău Doamne prind condeiul în ma. şi mulţumindu
Ţi că m-ai învrednicit să intru în anul 77 de etate, dau expresie voinţei şi dorinţei
mele nestrămutate cu privire la averea mea adunată în cursul vieţii mele de 56 ani
petrecuţi neântrerupt în serviciul central al diecezei noastre arădane". În continuare
Episcopul Ioan Papp spune că la început a iniţiat deschiderea unui orfelinat în
Beiuş pentru "orfanii de preoţi din dieceză".Întrucât după 1918 statul a deschis
acolo un orfelinat, banii au fost folosiţi pentru constituirea unui fond de burse,
purtând titlul "Fondul de burse de un milion de lei al Episcopului Ioan I. Papp".
Scopul acestui fond este "sporirea contingentului de teologi cu calificaţiunea
superioară cu care să ne putem îndeplini posturile bisericeşti ce sunt şi vor deveni
în creare şi sa ocupăm parohiile vacante acum şi în viitor". Pe baza acestui act s-a
alcătuit şi Regulamentul de organizare a acestei fundaţii. Din această fundaţie, aşa
cum o dovedesc actele, s-au putut împărtăşi mai mulţi studenţi teologi, care au dus
mai departe numele fondatorului. Mai menţionăm şi faptul că regulamentul de
administrare al fondului Episcopului Ioan Papp, a fost citit şi dezbătut precum şi
votat în şedinţa plenară a Consiliului eparhial din Arad la data de 9 aprilie 1926. În
anul 1926 din acest fond s-au putut împărtăşi 17 studenţi; în 1929 numărul a fost
de 16. 31
Un alt episcop de care se leagă înfiinţarea unei fundaţii este Grigorie Gh.
Comşa. El a instituit un fond cu caracter misionar numit "Fondul Grigorie
Episcopul pentru misiune religioasă în eparhia Aradului". Menirea acestui fond
era acoperirea cheltuielilor de tipar a broşurilor cu conţinut religios, care urmau
a fi distribuite în mod gratuit sau cu preţ redus, credincioşilor din eparhia Aradului.
Deşi a păstorit numai un deceniu, Grigorie Gh. Comşa, (1925-1935), s-a impus pe
plan misionar printr-o activitate neobosită.
Desigur acţiunile de acest fel au fost mai multe, noi am readus în memorie
doar câteva dintre acestea. Privite postum, fundaţiile au constituit admirabile
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instrumente de propăşire culturală, de unitate naţională, de manifestare concretă
a dragostei faţă de Dumnezeu şi semen.
CONCLUZII: În cadrul Eparhiei Aradului au activat mai multe fundaţii
şcolare, atât la nivel de parohie cat şi la nivel central. Unele au fost înfiinţate de
către întreaga parohie iar altele de persoane anume, care şi-au pus întreaga avere
în scopul propăşirii culturale. În fiecare parohie mai mare a funcţionat o astfel de
funda ţie, iar în altele au fost înfiinţa te funda ţii de către credincioşi în scopul oferirii
de burse pentru elevii sârguincioşi care datoritei stării materiale slabe a familiei din
care proveneau nu au putut singuri să-şi continue studiile. Importanţa fundaţiilor
a fost mare, mai ales până în 1918, căci ele au oferit posibilitatea unei selecţionări
pe criterii judicioase şi echitabile a elementelor române, dotate şi formarea lor la
cele mai înalte institu\ii de cultură. Binefacerile elitei de cărturari formaţi în aceste
instituţii s-au resimţit apoi din belşug în toate aşe7.ămintele româneşti de cultură,
în instituţiile naţionale menite a ţine aprinsă flacăra conştiinţei de neam şi a
dragostei faţă de Dumnezeu, Care 1-a binecuvântat.
NOTE
I. "Diserta\iunea" Mitropolitului Andrei Şaguna, gr.11 din 186S.
2. Arhiva Episcopiei Aradului, dos.16, grupa \C din anul 1878.
3. Ibidem act.nr.408/26 III 1878.
4. Ibidem act.nr.231/1 martie 1878.
S. Arhiva Episcopiei Aradului, dos.16, gr.V/1878.
6. Idem dos.16, gr.V/1878.
7. Ibidem act.nr.S8/3 aprilie 1878.
8. Ibidem act.nr.1S9/25 ianuarie 1878
9. Ibidem act.nr.122/12 rebruarie 1878.
10. Ibidem act.nr.32/20 ianuarie 1878.
11. Nicolae Firu Dale ,1 docwoenle cu privire la llitorklll ~ l o r romine din Bihor, Arad, 1910,
pag.63.
12. Ibidem, pag.64.
13. Ibidem pag.66.
14. Arhiva Episcopiei Aradului gr.rv dos.109/1892.
1s. Idem Grupa rv dos. 193/1892.
18. Idem Grupa rv dos 172/1892; ,i ziarul "Dreptatea", nr.72 din 31 marile (12 martie. 1894, pag.S,
Timişoara.

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

Arhiva Episcopiei Aradului grupa V dos %/1881.
Arhiva Episcopiei Aradului grupa V dos.S2/1913.
Idem Grupa V dos 303/1901.
Idem Grupa V dos.146/1909.
Testamentul Fondatoarei, aflat la Liceul "Elena Ghiba Birta" pag.I.
"Funda\ia Elena Ghiba Birta - protocoalele fC(lin\elor" Voi.I pag.I.
Ibidem pag.IO.
"Matricola stipendiştilor Funda\iei Elena Ghiba Birta".
Arhiva Episcopiei Aradului Grupa rv dos.94/1886.
Ziarul "Speran\3" Arad 1869 din 14 (ebruarie 1869, pag.141-144.
Arhiva Episcopiei Aradului Grupa V dos.82/1899.
Idem Grupa a li dos.12/1902.
Idem Grupa V dos.88/1917
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SCHUl.STIFfUNGEN DES BISTUMS ARAD
(Zusammenfassung)

Im Laufe der Zeit hat das Ortodoxe Bistum Arad eine Reihe laischer
Stiftungen verwaltet. Diese dienten hauptsăchlicb der Unterstiltzung des
Unterricbtes in rumănischer Sprache, durch Stipendien, Ankaufvon Lehrbiichem,
Schenkungen von Gebauden usw. Der Autor stellt die Stiftungen dieser An aus
den Protopopiaten von Arad, Chişineu Criş, Comloş, Şiria, Lippa, Vărădia,
Temeswar, Hitiaş, Lugosch und aus dem Vikariat Oradea vor. Von der Situation
dieser im Jahre 1878 ausgehend, wird in grossen Ziigen ihre ganze Entwicklung
wiedergegeben.
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UN INVENTATOR ROMÂN ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR - LAZĂR POPOVICI DIN ARAD
Dan

Demşea

În c.ele c.e urmează prezentăm o serie de aspecte din viaţa şi activitatea unui
inventator român din secolul trecut, ale cărui brevete tehnic.e au ajuns la o
notorietate europeană la înc.eputul dec.eniului al 8-lea al secolului al XIX-iea.
Avalanşa descoperirilor tehnic.e din secolul al XX-iea l-au făcut să intre în conul de
umbra al uitării de către contemporani. Ţelul mărturisit al nostru este sa ştergem
praful uitării depus pe urmele lăsate de către unul din fiii de seama ai poporului
român.
Materialul bibliografic existent referitor la inventiile sale din domeniul
naval şi al căilor ferate, ne oferă posibilitatea creării ~nei imagi~i coerente,
nec.esară unei reconstituiri de tip istoriografic.
Născut în oraşul Arad - situat pe vremea ac.eea la marginea de răsărit a
statului ungar din cadrul împărăţiei austriec.e - la 16/28 august 1818, 1 Lazăr
Popovici era fiul unuia dintre negustorii de vază ai urbei, George Popovici, şi al
soţiei sale, născuta Elena Franco. 2
Aptitudinile tânărului nostru au fost potenţate de o serie de împrejurări
favorabile. Ac.estea din urma au fost oferite de ambianţa fertilă a oraşului de pe
Mureş.

Primul semnal al prezenţei public.ea tânărului nostru elev apare în anul
18.\3. Fiind elev în clasa a V-a a "şcolii latineşti" din Arad, se numără printre c.ei opt
elevi din clasă abonaţi la "Epistolariul" lui Constantin Diaconovici-Loga. 3
Aradul, pe cale de a primi rangul ~e oraş liber regal, cunoştea o viaţă
înfloritoare. Cetăţenii săi găseau resursele nec.esare pentru a fac.e faţa inundaţiilor
Mureşului, tot aşa cum găsiseră forţa morala şi economică pentru a asana terenul
mlăştinos pe care s-a extins oraşul. Un scriitor contemporan remarca la înc.eputul
dec.eniului al 3-lea al secolului al XIX-iea că "aici este de lucru pentru oricine". 4
Printre multiple activităţi economic.e se numărau şi c.ele legate de îndiguirea şi
curăţarea râului pentru a nu fi impietata circulaţia ambarcaţiunilor şi a plutelor.
Firea înzestrată şi sensibilă a tânărului elev de 12 ani a fost impresionata
la vederea pentru prima dată a unei viituri a Mureşului, cum a fost cea din 1830. 5
La efectele catastrofale ale inundaţiilor, în anotimpul cald se adăugau
efectele produse de îngheţuri în timpul iernii. Multe ambarcaţiuni de scufundau.
Numărul crescând al ac.estor epave crea probleme navigaţiei. Trebuie să ţinem
scama şi de faptul că vasele de tonaj mare erau c.ele m~i periclitate. Tonajul maxim
al vaselor care se încumetau să se apropie de Arad venind dinspre tisa, se apropia
de cifra de 1.()00 de tone. 6 în timpul iernii c.ele mai afectate erau morile plutitoare.
Pierderile erau compensate de construirea altora. Oraşul dispunea de mai multe
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şantiere navale. Unul fusese deschis în 1826. 7

Coliziunile dintre corăbii şi morile plutitoare, îndeosebi vara, veneau să
completeze tabloul pierderilor de ambarca\iuni. întreaga suflare a oraşului era
interesată întru îmbunătăţirea transportului pe apă deoarece "reţeaua de drumuri
era într-o stare proastă, iar căile ferate" nu atinseseră încă aceste părţi. 8 Practicarea
dragării râului-indiferentde procedura tehnică folosită-se dovedea a fi insuficienta.
Nici soluţia pusă în aplicare începând din 1845 nu s-a dovedit a fi salvatoare.
Dimpotrivă, ea s-a dovedit a fi catastrofală. 9 Soluţiasalvatoarese găsea în altă parte.
Ea zăcea în formă latentă în conştiinţa şi genul tehnic dormind ale tânărului licean
Lazăr Popovici. Punctul de pornire pentru găsirea soluţiei tehnice de ridicare a
epavelor trebuie să fi fost pompa cu acţiune aspiro-respingătoare folosită de către
pompierii voluntari. Liceanul nostru, aflat în penultima clasă de liceu, avusese
ocazii dese pentru a vedea cum funqionau aceste pompe în stingerea incendiilor.
Anul 1834 certifica, odată cu ridicarea oraşului Arad la rangul de oraş liber regal,
înfiinţarea primului serviciu organiz.at de pompieri voluntari. Aceasta era o
condiţie necesară, după părerea noastră, pentru demarajul unor preocupări tehnice.
Dar nu erau şi suficiente. Lipseau cunoştinţele fizico-matematice în vederea
efectuării unor calcule de rigoare. Mediul universitar avea să i le aducă.
Am ţinut să insistăm asupra acestor împrejurări biografice pentru a
încerca refacerea conexiunilor mentale posibile care alimentau gândirea tehnică a
tânărului nostru arădean.
După absolvirea liceului din Arad, în anul 1836, dorinţa de a-şi desăvârşi
pregătirea, cit şi situaţia prosperă a familiei sale, îl determină pe Lazăr Popovici să
se înscrie la Universitatea din Pesta. Absolvă în 1839 "Facultas Philosophica", după
care, în acelaşi an, îşi continuă studiile la Viena şi Şcoala Politehnică Imperială,
terminându-le în anul 1844. 10
Anul 1839 avea să-i marcheze în mod pregnant existenţa. Atunci "a aflat
un metod prin care să scot din apă naiele înnecate.•." 11 Era, cu certitudine, faz.a
conceptuală. Clei abia peste ciţiva ani, spune chiar el însuşi: "în 1843 oferisem
ideea mea societăţii de naegaţiune pe Dunăre; primii concediu de la institutul
politehnic din Viena, unde studiam, şi venii la Buda Veche în fabrica de năi (nave,
n. n.) spre a mă înţelege în astă privinţă cu directorul de atunci, d-nu Bach".
Neputându-l convinge în acest sens, revine la Viena. Peste citeva luni îi va
împărtăşi ideea sa lui Raithoffer, careva trece la experimentarea acesteia, folosinduse de o luntre, pe cheltuielile tânărului student Popovici. În bai.a acestui experiment reuşit, cit şi a calculelor aferente "în 1844, 2 ianuarie primii - spune Popovici
- patenta sub nr. 1495/191".12
Ceea ce ni se pare astăzi ciudat este că Lazăr Popovici nu s-a lansat în acest
domeniu. În amintirile sale publicate în presă, în 1864, acesta se explică. Îndemnat
de către colaboratorul său, Raithoffer, spre marina imperială, merge în audienţă,
probabil imediat după absolvirea politehnicii vieneze, în vara anului 1844, la
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împăratul Ferdinand, la arhiducele Friederich, comandantul suprem al marinei, şi
apoi, pe rând "la Consiliul de curte şi de la acesta la consiliile civile. Ce avui alta a
face - relatează inventatorul - după atâte nepărteniri, decât să le părăsesc (pe)
toate?"Şi relatarea autobiografică continuă cu alte tribulaţii de natură să-i lao;;e un
gust amar. "D-1 Besskiba, profesor la (facultatea de) tehnică în Bruno (Austria - r..
n.) era pe atunci asistent la institutul politehnic din Viena; mă sfătuia să merg în
Franţa sau Anglia că acolo voi fi sprijinit, dar aceasta n-o puteam face .. ."u
Englezii sau francezii ar fi fost cu siguranţă interesaţi de noutatea tehnic>;
ce consta în "ridicarea vaselor navale cu ajutorul aerului atmosferic injectat cu
ajutorul pompelor pneumatice în recipiente impenetrabile submerse". 14 Motivele
- nemărturisite - pentru care Lazăr Popovici nu a dat curs acestei ispite transpar
dacă ţinem seama de momentul istoric, de conjunctura social-politică
prerevoluţionară. Poporul român, prin fiii săi cei mai de seamă, se afirma în viaţa
politică; dăm numai două exemple: fronda grupului de cadre didactice de la Blaj,
în frunte cu Simion Bărnu\iu în 1843; iar în Banat, arestarea şi încarcerarea lui
Eftimie Murgu pentru uneltire împotriva statului habsburgic în 1845.
Cunoştinţele tehnice cât şi posedarea limbilor greacă, maghiară, sârbă,
franceză, germană şi, nu în ultimul rând, a celei latine, l-ar fi îndemnat pe inginerul
român L. Popovici să renunţe la calitatea de cetă\ean al statului habsburgic. Ce
anume 1-a determinat să rămână pe loc? Oferta ce i se ivise la Pesta? Sau mai
degrabă - atracţia - am zice irezistibilă - pentru ultima noutate a tehnicii: folosirea
pe scară largă a aburului în căile ferate? Răspunsul le îmbrăţişează pe amândouă.
Mai există, după părerea noastră un al treilea element de care trebuie să.
ţinem seamă: legarea inginerului Popovici de toposul est european, implicit fiind
aici cel românesc. Este momentul în care acest înzestrat inventator se'desparte, nu
fără regret, de visul realizării personale în domeniul marinei.
Reîntors la Pesta se angajează în acelaşi an, 1844, în calitate de "inginer:
geometru adjunct la linia centrală de cale ferată ungară", societate pe acţiuni.
Rămâne aici şi după revoluţie, până în momentul în care survine un motiv probabil divorţul de prima soţie - ce îl dete(mină să se mute în partea ves"tică a
imperiului, devenind în 1851 membru al societăţii inginerilor austrieci. 15 în cadrul
acesteia îşi va prezenta brevetul legat de salvarea epavelor navale. Numit şef de gară
în localitatea Marchegg începând din 1855 pe lângă compania căilor ferate a
statelor imperiului austriac 16, se consolează cu ideea că nu va apuca să mai vadă
transpus în practică brevetul său din 1844.
Geniul tehnic cu care era înzestrat nu-i dă pace. Cum era şi firl:!Sc, se si.;te
din ce în ce mai atras de perfecţionarea transportului feroviar.
Apartenen\a pentru o scurtă vreme, în acest domeniu, a companiei de cale
ferată la care lucra, de o companie franceză, 17 îl îmboldeşte să elaboreze "un
vocabular francezo-germano-român pentru tehnica căilor ferate". 18
Ne întrebăm de ce şi "român", căci nu părea să aibă motive? Din nou
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trebuie să invocăm aici o motivaţie social-politică. Speranţele sale în viitorul
României le vedea prefigurate la Conferinţa de Pace de la Paris, decisivă pentru
soarta românilor, situaţi la răspântia a trei imperii în criză. De asemenea, trebuie
luate în consideraţie legăturile de familie prin sora sa, Alexandra, căsătorită cu Gh.
Popa de Teiuş, 19 un fruntaş de seamă al vieţii cultural-politice româneşti arădene
- legături care, pentru vremea aceea, dădeau măsura apartenenţei cultural-politice
a acestui înzestrat inginer.
Deşi schiţa biografică, apărută în 1872într-o Istorie generală a oamenilor
de seamă ai secolului al XIX-iea, nu precizează anul în care Lazăr Popovici devine
membru al Societăţii inginerilor şi arhitecţilor maghiari, presupunem că înscrierea
lui în această, societate a survenit după anul 1863 sau chiar în acest an. Să ne
explicăm.

În anul 1863, inginerul german, de lucrări submarine, Wilhelm Bauer a
principiul (cu cel brevetat la Viena de L. Popovici - n.n.) să
scoată de pe fundul lacului Constanţa (Konstanz) vaporul cu aburi "Ludwig"211•
Demonstraţia practică a lui W. Bauer a făcut "furori în Germania" 21, ignorînd
existenţa unui breve:t de invenţie referitor la salvarea epavelor, aparţinînd inginerului
L.Popovici.
Presa ma.ghiară în special, a replicat imediat, susţinînd "că respectul
(pentru iniţialivă-n.n.) se cuvine" a fi atribuit statului ungar 22• Schimbul de replici
în presă a continuat pînă în anul 186423.
,
Pînă la urmă lucrurile s-au lămurit; inginerul german Bauer a ţinut să
sublinieze că principiul şi soluţfa preconizată cu 20deani mai devreme de către ing.
Popovici Lazăr a primit o validare practică în 1863, recunoscîndu-i acestuia din
urmă meritul incontestabil al priorităţii teoretice a invenţiei respective24 •
Notorietatea europeană era atinsă. Zeii sau ursitele vruseră pînă la urmă
ca inginerul L.Popovici să fie tratat cu onoarea cuvenită. •în urma acestui incident
Lazăr Popovici primi din partea oraşului natal Arad, diploma de cetăţean de
onoare. Ziarul budapestan de limbă română "Concordia" publica această diplomă
pentru a servi de îndemn tinerilor români 25 • Iar ziarul arădean de limbă maghiară
"Arad" menţiona printre altele că propunerea pentru numire a lui L. Popovici ca
cetăţean de onoare a venit din partea unui funcţionar român din Arad, consilierul
Ioan Pap, în şedinţa din 7 martie 186426•
Brevetul pe care îl primise pentru această invenţie a fost depus de către
însuşi posesorul ei în arhiva oraşului Arad 27. Aceasta era epilogul celor întîmplate
cu salvarea epavelor.
Atenţia inginerului era concentrată (deja) de cîtăva vreme în alt domeniu
al transporturilor, cel al căilor ferate, în plină expansiune.
Dar evenimentul cel mai important din viaţa lui Lazăr Popovici-după cupt
apreciază anuarul elveţian din 1872-este recenta sa invenţie numită GLORINA, un
sistem de gară transportabilă,care pare să aducă o revoluţie completă în transportul
reuşit, aplicînd acelaşi
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de cale ferată, iar în timp de război permite într-o singură zi manevrarea a 72 de
garnituri de tren militare.
·
În ziua de 20 martie 1872 modelul Glorinei este examinat de arhiducele
Albrecht, iar în vară ministrul de război austriac ii mulţumeşte în scris pentru
această idee.
Presupunem că macheta acestei invenţii n-a putut fi predată Ministerului
de război austriac în acea vară, deoarece inventatorul se pregătea să o ducă la
expoziţia de la Viena din 187328•
Cu aceasta încheiem prezentarea biografică a inventatorului român Lazăr
Popovici-un om a cărui viaţă şi preocupări profesionale au fost absorbite de
aducerea unor îmbunătăţiri în domeniul transporturilor navale şi de cale ferată.
într-o vreme cind forţa aburului îşi făcea din plin intrarea în domeniul
tehnicii aplicate invenţiile inginerului român Lazăr Popovici au constituit acte de
îndrăzneţ pionierat.
NOTE
1. Arhivele statului Arad, Colecţia registre de stare civilă oraş Arad, onodoqi, registnd nr._
49, fila 34, pozi\ia 321 (registrul este o copie din deceniul al Vlll-lea al secolului al XIX-iea).
2. Extrelt de l'hlstoln generale des hommes vlveots el des bommes morts dans le XIX-e
slecle de toutes Ies netlons. Geneve, 1872, p. I.
3. Constantin Diaconovici Loga,Eplstolarlul ... Buda, 1841, p. 421. Datarea este corectă dacă
socotim că vfrsta unui elev de clasa a V-a este de 1S ani. Noi considerăm că nu poale fi vorba de o altă
persoană.

4. Peretsenyi N.L., Anul vlU'OSIUUlkjelenvalo allapo\jarol bsziilt rog1a1a1es osnier1etes, fn
Tudomanyos gyuJlemeny, Buda, 1821, lom 4, p. 80.
S. Demşa Dan, Aloandru ZănescuiMorlle plutitoare de pe Mureş io sectorulJudelulul Arad,
în Tlblscus, Timişoara, 1'971, li, p. 218.
6. Marki Sandor,Anul varos es Arad-megye t.orteoete, Arad, 1892, voi. II, p. 880.
7. Arhivele Statului Arad, Fond Primăria oraş Arad, index nr. 2/1826, act nr. 14S.
8. F. Dumescu,Dlo Istoricul navlgallel pe Mureşul ln(erlor, în Hldrolehnlca, Bucureşti,
1987,nr. 10,p.398.
9. D. Demşa, A Zănescu,op. clL, p. 218.
10. Extralt ... , p. I.
1 I. Biblioteca Centrală de Stat Bucureşti, Colecţii speciale, Mss.nr. 1S344, fila I. Este vorba
de o scrisoare expediată de către magistratul roman de la Viena, George Popa de Teiuş, originar din
Arad, cumnatul lui Lazăr Popovici, către arhimandritul Nicolae Popea, datată în aprilie 1864.
12. Articolul nesemnat, intitulat Ridicarea olllor scuruodale prin apisarea •naiul şi
publicat în ziarul romAnesc pestan "Concordia",'1864, nr.21/27S, 12/24 manie, p. 82
13. lbldem.
14. Extralt, p. 1
1S. lbldem.
16. Ibidem.
17. lbldem.
18. B.C.S., Ibidem, r. 2.
19. "Concordia", Ibidem, r. 83.
20. Extralt, p. 1
21. B.C.S., Ibidem, r. I.
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22. Ibidem, f. 2.
23. Extralt, p. 1
24. "Concordia", ibidem.
2.S. "Concordia", 1864, nr. 28, p. 116.
26. "Arad", Arad, 1864, nr. 28, 27 martie, p. 3.
27. Extralt, p. 1
28. Exlralt, p. 2-3.

A ROMANIAN INVENtOR IN TIIE FIELD OF TRANSPORTSLAZĂR POPOVICI FROM ARAD
(Abstract)
The author points out some important moments in the biography of a
today little known romanian inventorwhose technical patents becamewell known
in Europe in the second half of the XIXth century. Lazăr Popovici, born in Arad in
the year of 1818, inven ted a method of lifting sunken shi ps by injecting atmospheric
air in submerged impcnetrable containers (1844). This inventions has been practically applied for the first time in 1863. He also invented the transportable
railstation (called "Glorina"), first presented as a model in 1872.

'
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CORNEL LAZĂR, PROTOPOPUL HĂLMAGIULUI
Gheorghe Ţircuş
Cornel Lazăr, protopop al Hălmagiului timp de 26 de ani, a fost fară
una din personalităţile de frunte ale românilor zărăndeni în lupta lor
pentru apărarea şi propăşirea naţională, într-o vreme de înăsprire a opresiunii
românilor din Transilvania. Pomenit doar sporadic în istoriografia arădenilor ne
facem o datorie de onoare în a-i închina o prezentare mai amplă, acum când se
împlinesc 75 de ani de când a pus semnătura sa pe măreţul act al Unirii celei Mari.
S-a născut în Beliu,judeţul Bihor, la 10 martie 1863, fiind primul dintre cei
şapte copii ai lui Vasile Lazăr(+ 1898),avocatşi primpretorla Vaşcău şi al Amaliei
îndoială

Doboşiu

1
•

După şcoală din comuna natală, Cornel Lazăr urmează cursurile
gimnaziului din Beiuş, apoi acelea ale liceului din Oradea, unde în anul 1883 trece
şi bacalaureatul, iar în 1886 absolvă Institutul Teologic din Arad 2• După căsătorie
este sfinţit preot în comuna fruntaşă Almaş de le Valea Crişului Alb, unde va
păstori timp de 18 ani ( 1888-1905), performanţă greu de egalat în condiţiunile din
acea vreme.
în anul 1888 tânărul preot se căsătoreşte cu Ana Groza (1869-1947), fiica
protopopului Ioan Groza senior, ce a stat în scaunul presbiterial al Hălmagiului
între 10 mai 1868 şi 12 noiembrie 1<x>S 3 şi a Anei Copian, fiica preotului din Dema 4•
După trecerea în nefiinţă a socrului său, Cornel Lazăr este ales protopop
al Hălmagiului la data de 9(22 mai 1905, când începe cea mai rodnică şi mai
importantă parte din viaţa sa, devenind pentru 26 de ani un adevăra,t tribun al
Ţinutului Hălmagiului, culminând cu glorioasele evenimente din anii 1918-1919,
la care a fost un atât de merituos participant. El se înscria astfel în lungul şir de
preoţi şi protopopi ai legendarului ţinut, continuatori ai cnezilor şi voievozilor ce-şi au
începutul cunoscut încă în anul 1359 5•
Prima manifestare publică a preotului din Almaş, consemnată în
documentele cunoscute, ne parvine încă în anul 1892, când, deşi foarte tânăr,
Cornel Lazăr, este ales, împreună cu însuşi Şt.Cicio-Pop, ca reprezentant al
Cercului Ineu la Conferinţa Naţională de la Sibiu din 21-22 ianuarie 1892, unde
s-a decis ca vestitul Memorandum al românilor să fie înaintat fără întârziere Cuqii
de la Viena. El a fost ales tot atunci şi ca membru al delegaţiei ce urma să prezinte
Memorandumul înaltei cuqi. Iar pentru aceasta a primit, ca şi alţi fruntaşi ai
românilor, scrisori de adeziune şi încurajare din partea alegătorilor cercului Ineu,
ce-şi manifestau încrederea că aleşii lor îşi vor îndeplini cu cinste misiunea 6• Era,
fireşte un semn de mare preţuire, dar legată deopotrivă de mari riscuri pentru
delegaţi, fiind cunoscute nesfârşitele persecuţii pe care le-au suferit aleşii poporului
care au făcut deplasarea la Viena 7•
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lnscaunat protopop al Halmagiului în anul 1905, Cornel uwlr îşi va lega
pentru totdeauna viaţa sa de aspiraţiile poporului de aci, •domnul Prota• fiind
cinstit şi ascultat de toata suflarea. Nu este deci de mirare ca în numarul 72 din 1)14
aprilie 1910 ziarul aradean "Tribuna" îşi înştiinţa cititorii ca adunarea electorali a
cercului loslşel, pentru palamentul maghiar, a fost deschisa şi condusă de catre
protopopul Cornel Lazăr de la Halmagiu, candidatul românilor fiind avocatul
Gheroghe Popa, iar reportajul elogios întitulat elocvent "Lupta în cercul loslşelului•,
era semnat N.N. Oe subliniat ca cercul respectiv cuprindea toate localităţile de pe
Valea Crişului Alb de la Gurahonţ pâna la Halmagiu.
Alte documente ale vremii ne arată ca protopopul Halmagiului, care
îndeplinea potrivit organizării şcolare din acea vreme şi funcţiunea de inspector
şcolar ,era puternic implicat, cum era şi firesc, în numeroasele probleme referitoare
la starea bisericii şi a şcolii din ţinut. Astfel, în rapotul său cu nr. 708 din 30
decembrie 1916, adresat Consistoriului aradean, Cornel Lazăr aduce la cunoştinţa
acestui organ ca "inspectorul regesc" din Arad a interzis utilizarea în cadrul
protopresbiteriatului Halmagiu a manualelor şcolare scrise de autori români, sub
motiv ca acestea nu ar fi coresRunzătoare învaţarii limbii maghiare. Protopopul
contesta ca aceasta ar fi adevarat şi, deşi o face cu mult tact, demasca ceea ce el
numeşte "intenţiile" inspectoratului în această privinţă, ceea ce explica refuzul
repetat al autorităţii de a "vidima", adica a aproba folosirea manualelor întocmite
de autori români, deşi erau scrise în limba maghiară 8• Era, fireşte, o atitudine plină
de riscuri, dar concordanta cu dârzenia de care dăduse dovadă Cornel Lazăr în
împrejurări şi mai grele.
Dar documentul ce demonstrează cel mai elocvent calitaţile protopopului
de la Hălmagiu, analist profund a realitaţilor în care îşi desfăşoară activitatea pe
multiple planuri, este scrisoarea sa din 12/25 martie 1917 9,adresatăConsistoriului
din Arad ca urmarea unui ordin cu nr.1368/1916emisdesecretariatul consistoriului
referitor la starea bisericii şi a credincioşilor.
Scrisoarea lui Cornel Lazăr este un răspuns la raportul lui Vasile Goldiş,
pe atunci secretar al Consistoriului din Arad, ce reprezenta, dupa chiar aprecierea
protopopului de la Halmagiu, "o opera asupra careia trebuie o meditaţie profundă
şi de un timp mai îndelungat spre a se putea da la toate afacerile sulevate indicaţii
pentru sanarea atâtor rele.. ."
Nu este locul de a se face o analiză mai ampla a răspunsului dat de Comei
Lazăr lui Vasile Goldiş, dar vom reţine ca deosebit de important pentru vederile
sale privind societatea româneasca din acea vreme doar următoarele:
- răspunzând unor afirmaţiuni ale lui Vasile Goldiş, ce prezenta starea
bisericii şi a societăţii în culorsumbre, Cornel Lazărsusţineca: •oupa parerea mea
însă nu stăm tocmai aşa rau"; ca "Domnul secretar pe baza vederilor d-sale judecă
prea riguros activitatea tuturor organelor parohiale şi presbiterale din viaţa
noastră constituţională de 50 de ani" şi ca, daca ar ţine seama de toate greutaţile
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poporului şi a preoţimei, autorul "nu ar risca enunţiaţiunea dl "preotul istoric a
în negura neantului" şi nici n-ar pierde speranţele în viitorul bisericii
noastre";
- dar Cornel La7.ăr, criticând deschis opinia secretarului Consistorului,
face şi o serie de propuneri concrete pentru ceea ce el denum~te "lucrarea
giganticii de regenerare" a stărilor din societatea româneasdl a vremii 10•
Este, fir~te, o atitudine ce demonstrea7A elocvent capacitatea de anali7.ă
a omului ce era până la urmă doar un preot de ţară, dar mai ales încrederea sa
neclintită în puterea poporului român de a se ridica prin propriile puteri din starea
de înapoiere în care se afla. Anul ce va urma - 1918 - va face dovada deplină dl
poporul român avea realmente această capacitate, dar va reprezenta deopotrivă şi
încununarea luptei de o viaţă a vajnicului luptător care a fost protopopul Cornel
La7.ăr. Astfel, repetându-se situaţia din aprilie 1910, la care ne-am referit mai sus,
când el prezida şi conducea adunarea electorală a cercului Iosăşel pentru parlamentul
maghiar, Cornel La7.ăr este ales din nou pr~edinte al adunării electorale din 13)26
noiembrie 1918 ţinută la Gurahonţ, notari fiind al~i Mihail Vidu, învăţător din
Hălmagiu, fratele compozitorului, şi Cornel Vodă. Astfel după cum rezultă din
procesul vaerbal întocmit cu acea ocazie, au fost al~i cu unanimitate de voturi
delegaţi ai cercului pentru Marea Adunare ce avea să se ţină la Alba Iulia, dr. Aurel
Grozda, avocat din Buteni, Toma Pop, maiestru tăbăcar din Hălmagiu 1 1, George
Tomşa din Pl~cuţa, Vasiliu Donceam, econom din Buteni şi Iva Vrenti, econom
din losaş. Al~ii poporului au fost învestiţi cu "credenţionale" semnate personal de
Cornel La7.ăr, de notarii adunării, precum şi de bărbaţii de încredere al~i de cei
prezenţi şi anume: dr.Sabin Dan, avocat din Buteni, dr.Teodor Pop, avocat din Baia
de Criş şi Petru Costin, învăţător din Hălmagiu.
Cornel La7.ăr însuşi a reprezentat la Adunarea de la Alba Iulia Episcopia
Aradului, ca delegat de drept 12 şi a pus semnătura sa pe măreţul act al Unirii, ca unul
dintre cei 600 de delegaţi ce-au avut această mare cinste 13•
În acest timp românii de pe Valea Crişului Alb, ca şi din întreaga
Trans!lvanie, trăiau momente de mare efervescenţă, mai ales după ce prin apelul
lansat în 18 noiembrie 1918 Marele Sfat al Naţiunii Române anunţase ţinerea
Marii Adunării de la Alba Iulia pe ziua de 1 decembrie 1918. De aceea, aşa cum
arată un martor participant la evenimente, Gheorghe Slev din Vârfurile (19021986)14, românii de pe Valea Crişului Alb, în număr considerabil, au umplut
trenurile spre Brad, venind din toate comunele de la Târnava în sus, iar de la Brad
au parcurs drumul prin Almaşu de Jos, Almaşu de Sus, Sădlrâmb, Slatina, etc., pe
jos. Cei de la Hălmagiu, spune Slev, au urcat în tren în frunte cu protopopul Cornel
La7.ăr, învăţătorul Mihai Vidu, Toma Pop şi alţii.
La reîntoarcerea delegaţiei bucuria poporului a fost fără margini. S-a
organizat atunci o adunare populară, în faţa dlreia Cornel La7.ăr a făcut o dare de
seamă asupra desfăşurării lucrărilor de la Alba Iulia, iar corul condus de Mihai
dispărut
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Vidu a susţinut un program ce a inclus marşul "Sosit-a ceasul eliberării) De-atatea
veacuri mult dorit", pe care-l învăţase la Alba Iulia de la fratele său Ion Vidu".
. Şi după 1918 protopopul Cornel Lazăr a fost necontenit în fruntea tuturor
acţiunilor întreprinse în Hălmagiu şi întregul ţinut, precum şi ca membru pe viaţa·
a Societăţii Culturale "Astra• din Sibiu, membru al Reuniunii învăţătorilor din
judeţul Arad, deputat în Adunarea eparhială, deputat la Congresul Mitropoliei
Ardealului, etc.,etc. De aceea după încetarea sa din viaţă, intervenită în 18 noiembrie
1931 la Timişoara, revista Biserica şi Şcoala nr.48)1931 consemna pe bună dreptate
că odată cu protopopul Cornel Lazăi:.dispare o figură reprezentativă a trecutului
nostru•, "factor de conducere în treburile obşteşti", prezent întotdeauna la
manifestările de tot felul din viaţa societăţii din Ţinutul Hălmagiului şi a întregii
eparhii a Aradului.
NOTE
1. Ceilalţi copii ai lui Vasile Lazăr, după informaţiile doamnei conf.univ.dr.Viorica Guy Marica, nepoata
lui Comei Lazăr, căreia îi mulţumim pentru multe din materialele folosite ln acest articol, au fost: Lenea,
Lucreţia, Gabriela, Letiţia, Silvia şi Adrian.
2 Teodor Botiş, lslorla Şcoalel Normale ( Preparandiei) şi a 1.,stltutulul Teologic ortodox-Român
Arad, Ed. Consistorului, Arad,1922, p.711.
3. Traian Mager, Ţinutul Hilmaglulul, voi.I, Ed.Diecezana, Arad, 1938, p.95.
4. Soţii Lazăr au avut bucuria să li se nască şase copii: Emil .(1890-1952).; Corneliu Iancu Pavel.(18941973); Ana Irina (1899-1979) căsătorită cu Teodor Guy (1890-1%2); Veturia şi Aurica, decedate la
vârstă fragedă şi Valeria Octavia (n.l 902).
5. Despre protopopii Hălmagiului şi rolul lor în viata Ţinutului Hălmagiului după dispariţia cnezatelor
şi voievodatelor, a se vedea Traian Mager, op.clL, p.93.
6. Vasile Popeangă, Aradul, centru poUlk al luptei nallonale din perioada dualismului (1867-1918),
Ed. "Facla", Timişoara, 1978, p.36,nota 6 şi p.37.
7. Alte exemple la V.Popeangă, op.clL, p.39 şi urm., precum şi Gheorghe Ţârcuş, Preotul memonmdlsl
Ave,salon Ţluc111 (1867-1923), în Altarul Banalulul, nr.10-12/1992, p.121.
8. Vasile Popeangă, Mirturll privind lupta românilor din plr\Ue Aradului pentru pislrarea Rlnfel
naţionale prin educalle şi culturi (1714-1911), Documente referitoare la Episcopia Ortodoxl a
Aradului, Arad, 1986, p.349.
9. Vasile Popeangă, op.clL p.346.
10. Au răspuns la raportul lui Vasile Goldiş, între alţii şi învăţătorii Mihail Vid1.1 şi Petru Costih tot din
Hălmagiu, care apreciau importanta deosebită a problemelor ridicate, propunind amânarea desbaterii,
având în vedere "împrejurările critice de astăzi, care împiedecă oareşicum libertatea cuvântului". A se
vedea Vasile Popeangă, op.cit, p.345.
11. A se vedea articolul despre Toma Pop din Hălmagiu, cu documentele anexă, în prezentul volum.
12 Vasile Popenagă, Aradul-, p.274, nota 61, precum şi Alexandru Roz, Lista delegalilor olklall din
actualul Judeţ Arad pentru marea Adunare Nallonall de la Alba luila, în "Românul", nr.2 din aprilie
1993, p.2 La poz.nr.8, coloana 8, Deputaţi de drept, figurează Comei Lazăr.
13. Muzeul Unirii, doc.nr.inv.437.
14. "Românul". Publicaţie omagială editată de Filiala Arad a Vetrei Româneşti cu prilejul împlinirii a 74
de ani de la Marea Unire, Arad 1 decembrie 1992, p.3.
1S. Vasile Buta, Pqln.l din Istoria moderni a Hllmaglulul, în Zlrldava, IX,1979, p.686.
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CORNEL LAZĂR - ERZPRIESTER VON HĂLMAGIU
(Zusammenfassung)
Der Autorstellt die Biographie von Comei Lazăr (1863-1931 ), Erzpriester
von HAlmagiu zwischen den Jahren 1905 und 1931, vor, wobei hauptsachlich
auf dessen politische TAtigkeit hingewiesen wird. Vorkampferfurdie nationalen
Rechte der Rumanen aus diesem Landesteil, war der Erzpriester bei allen
grossen politischen Ereignissen seiner Zeit anwesend: Teilnehmer an der
Konferenz von Hermannstadt (1892), wo das Memorandum der Rumanen aus
Siebenburgen genehmigt wurde, nachtraglich Mitglied der Delegation welche
dieses den kaiserlichen Autoritaten in Wien uberreichte, Vorsitzender des
Wahlkreises losăşel bei den Wahlen aus dem Jahre 191 O und Delegierter bei
der Grossen Nationalversammlung von Alba Iulia (1 Dezember 1918).
Gleichzeitig setzte er sich fur das Schulwesen in rumanischer Sprache ein.
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VASILE GOLDIŞ - GÂNDITOR ŞI OM POLITIC EUROPEAN
Gheorghe Şora
Motto: "Progresul omenim este veşnica schimbare spre fonne noi ale existenţei care
se realizeaziJ prin luptiJ" 1
(Vasile Goldiş, 1930)
Am văzut în alte lucrări ale noastre care a fost în permanenţa atitudinea lui Goldiş
în problema naţională. Luptând, în perioada de dinainte de Unirea din 1918, pentru
drepturile românilor, el, în acelaşi timp, nu înţelegea ca astfel să se facă exponentul
unor atitudini xenofobe. Dimpotrivă, ca profesor şi autor de manuale de istorie, se
apleca cu simpatie inclusiv asupra trecutului maghiar şi ai reprezentanţilor de seamă
ai spiritualităţii acestui popor. E ceea ce, de altfel, se recunoaşte chiar şi de către
Ministerul Instrucţiunii Publice dela Budapesta,când, într-un proces verbal din 1896
asupra manualelor respective, se arată că "Simţăminte antimaghiare nu găsim
exprimate nicăieri" 2•
Atitudinea aceasta faţă de alte naţionalităţi o regăsim şi la Vasile Goldiş omul
politic. Ea se arată cu atât mai relevantă în pragul şi după înfăptuirea Marii Uniri.
Astfel, în interviul acordat ziarului• Aradi Hirlap" (nr. din 23 octombrie 1918), la
care am mai avut ocazia să ne referim, abordând statutul a ceea ce urma să însemne
minorităţi naţionale în condiţiile alipirii Transilvaniei la România, el pledează
pentru drepturi egale cu poporul român a tuturor naţionalităţilor, aceasta
însemnând folosire limbii materne în şcoli şi administraţie, judecători în limba
proprie, aşezăminte culturale distincte etc. 3
In aceeaşi perioadă, în ziarul "Românul", condus de Goldiş, afirmându-se că
"neamul românesc de pretutindeni vrea unirea desăvârşită într-un singur stat
naţional român unitar şi independent", se preciza, totodată, că această aspiraţie e
cu totul străină de 11 dorinţa asupririi oricărui alt neam". 4
Discursul solemn ţinut de Vasile Goldiş la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918-reamintim, de asemenea-ţinea şi el să atragă atenţia că
statul naţional român întregit va avea datoria dea asigura tuturor cetăţenilor săi, fie
ei de orice naţionalitate, aceleaşi drepturi dar şi aceleaşi îndatoriri faţă de patria
română.

Ne-am referit pe larg, în alt loc

şi

la atitudinea

vădită

a lui

Goldiş, faţă

de

minorităţile naţionale în perioada interbelică. În acest sens, să reţinem de data

aceasta, ca un moment foarte semnificativ, doar cele susţinute în cadrul discursului
rostit de el în Cameră, cu privire la pro/ectul de reformă a învăţământului primar
de la sate, din 1924. Cu acest prilej, Goldiş susţinea ca să includă şi un articol
garantând învăţământul primar în limba maternă pentru minorităţi. "Desigur. arăta el-, Statul române un stat naţional, deci prima sarcină a lui este de a se îngriji
'

.
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,

de soarta românilor, dar fără şovinism, ci din contră, protejându-i pe concetăţenii
de alte naţionalităţi•. (Concomitent, aceste naţionalităţi erau îndemnate să se
integreze organic, total în viaţa României unite) 5•
Poziţia lui Goldiş, pe plan intern, în ceea ce priveşte problema raporturilor
dintre naţionalităţi, îşi are un corespondent firesc în planul mai larg al relaţiilor
Intre diferite popoare şi state, ale vieţii internaţionale. Aşa cum intelectualul şi
omul politic arădean milita pentru înţelegere între poporul român şi naţionalităţile
conlocuitoare, pe bază de drepturi egale, tot astfel el gândea o lume a păcii, a
frăţietăţii şi a colaborării intre popoare'.
Am avut deja prilejul să ne oprim şi la acest al doilea aspect. Se cere însă,
considerăm,o reluare şi aprofundare pe unele laturi, în contextul sublinierii în mod
specialadimesniunilorample,europeneşichiarmondiale,pecares-aplasatgândirea

(şi acţiunea) politică a

lui Vasile Goldiş.
Se impune mai întâi o precizare: deschiderea celui de care ne ocupăm spre o
problematică de dincolo de cea naţional-românească şi încadrarea acesteia din urmă
în orizonturi mai largi nu a fost nici occidentală, sporadică şi nici strict programatică.
Ea are la bază o viziune teoretică şi istorică fiind a unui om de cultură în primul rând.
Goldiş, ştim, a elaborat lucări de istorie universală. Deasemenea,s-a arătat preocupat
încă din anii de studii de filozofia istoriei, a politicului şi a relaţiilor dintre state etc.
(În jurnalul său de tinereţe el nota că a citit foarte multă literatură istorică, socialpolitică, filozofică ş.a.m.d., preocupat, ca un spirit deschis universalităţii, de a găsi
cum ne mărturiseşte în acelaşi jurnal din 1887-răspuns asupra restului lumii) 7• Pe
aceste direcţii teoretice şi istorice mai întâi, prin cultură se· racordează el la
preocupările şi deschiderile europene, în care inevitabil, astfel, seva încadra apoi şi
activitatea sa politică. însuşindu-şi la Budapesta şi Viena spiritualitatea occidentului,
cultura şi limba greacă, latină, maghiară, germană, franceză, engleză, italiană,
Goldiş,cares-a numărat printre primii profesori români titraţi de dincoace de munţi,
afosr un enciclopedist, în a cărui bibliotecă-după cum am mai arătat şi în alt loc-se
aflau în original autori antici eleni şi romani, căr\i de literatură filozofică ale celor
mai vestiţi gânditori europeni, lucrări de filozofie socială (prin care şi-a apropiat
mai ales problema raporturilor dintre state, ca organisme constituind părţi ale
umanităţii), contribuţii fundamentale de sociologie şi psihologie socială modernă,
scrieri esenţiale de natura politică ale preşedintelui american Wilson (cartea sa
apărută în ediţie germană, la Munchen, în 1914, Die neue Freiheit-Noua libertate),
G. Clemenceau, Bertrand de Jouvenel, lucrări de drept etc. 8 Neîndoios aceste surse
au orientat şi inspirat în buna parte gândireaceluicare-aşacum arată contemporanul·
său Valeriu Branişte-prin multilateralitatea preocupărilor,'prin orizonturile sale
(depăşind inclusiv spaţiul european), prin orientarea şi concepţiile în spirit
occidental, făcea parte din cele mai culte şi avansate figuri în cadrul generaţiei lui. 9
Cunoscând. toate teoriile social-istorice ce circulau în Europa, Goldiş leva pune în
slujba luptei sale pentru libertatea şi propăşirea poporului nostru, dar şi al altor
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popoare aflate sub o presiune străină (cehi, slovaci, sârbi, polonezi etc.)
O atenţie deosebită a acorat Vasile Goldiş istoriei moderne europene, pornind
de la cea epocă de mare efervescenţă spirituală care a.produs libertatea gândirii şi
a promovat criteriul adevărului, anume Renaşterea. El a supus unui nuanţat
examen critic concepţiile filosofice şi social politice moderne, invocând concepţia
ştiinţifică,deterministă despre lume a lui Spinosa, în spiritul propriilor saleopinii 10
de natură politică prezentă în scrierile unor Hugo, Grotius, Samuel, Pufferdorf,
Milton, Locke, Fenelon, Thomasius etc. Intelectualul arădean scoate în prim.plan
ideea superiorităţii dreptului natural asupra celui feudal, ;:ire, ··n şi pe aceea
privind necesitatea edificării oricărui stat ca şi a relaţiilor dintr.:: state, pe bai.a
dreptului şi a libertăţilor, nu a arbitrariului.
Să observăm, legat de aceasta, că în permanenţă deschiderile e· -opene ale lui
I argumente
Vasile Goldiş, ca istoric şi cărturar, se subordonau, nutreau şi ser
preocupărilor lui statornic de ordin naţional. E ceea ce se întâm ! . şi atunci când
el abordează, în lucrările sale, revoluţia franceză de la 1789 şi iu, ··:: scriitorilor şi
gânditorilor iluminişti, care au pregătit-o din punct de vedere sµuitual. Punând
accentul pe coordonatele ideologico-sociale ale operelor acestora, subliniind
neîndreptăţirea privilegiilor feudal nobiliare şi-prin contract-starea de asuprire şi
dispreţuire hărăzită ţăranilor, Goldiş tlcea de fapt trimitere la si:uaţia existentă în
Transilvania ultimelor decenii ale secolului al XIX-iea, unde nobilimea continua încă ·
să participe la conducerea politică, păstrându-şi, prin constituţia din 1868, unele
privilegii (votul viril, de pildă).
înmodsemnificativpentruconcepţiasadeumanist,celdecareneocupămvooela

punctul de interferenţă dintre filosofia istoriei şi cea a cu. ,.urii, progresul prin vreme
al ansamblului umanităţii în lumina unor semnificaţii de ordin cultural. Şi afirmând
că istoria, ca disciplină, trebuie să fie oglinda dezvoltării culturale a omenirii având
menirea să distingă acea idee esenţială specifică unei epoci, care o particularizează
faţădeceleanterioareşiconferindu-itotodatăsuperioritateaînraportcuele,Goldiş

vedea evoluţia istoricii universală ca un întreg, în care fiecare parte-ţară, popor-îşi are
locul, rolul ei, chiar dacă, într-o anumită perioadă, unele dintre aceste contribuţii
naţlonale (la ooificarea acestei idei fundamentale caracteristica unei epoci), sunt mai
importante decât altele 11•
Dintr-o perspectivă largă, universalistă, ia în discu ţie Vasile Goldişşi problemele
cum ar fi factorii care determină progresul istoric, raporturile între cultură şi
civilii.aţie etc. 12 Demn de semnalat pentru deschiderea spre poziţii teoretice noi a
acestui gânditor este faptul că el concepe civilizaţia ca un sistem, ca o totalitate
procesuală, în care prefacerile ceau loc angrenează inevitabil toate componentele.
în ceea ce priveşte progresul în cadrul societăţii, Goldiş se opune celor ce negau
evoluţia istorică (Spengler, Berdiaev). Dar, totodată, nesatisfăcut nici cu viziunea
evoluţionismuluiliniarproprieluiSpencer,seracordează,şidedataaceasta,lapoziţii

mai recent exprimat1: pe alte meridiane

susţinând

,

ideea

inegalităţii

diferitelor
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laturi ale progresului (tehnic, moral, cultural, politic), a caracterului sau profund
contradictoriu. Şi sociologul german R.Michels scrie tn lucrarea sa Probleme der
Sozialphilosophie: "Trăsătura fundam~ntală a progresului este caracterul sau
incomplet, fiinţa sa săltăreaţă, fragmentară, contradictorie. Progresul nu cuprinde
niciodată toate ramurile activităţii omeneşti, de mai multe ori activitatea sa este
folositoare într-o direcţie şi nefolositoare în alta"u,
Pe de al ta pane,sub influenţa unor istorici,sociologi, şi filowfi str.lini contemporani
(Leon Bourgeois şi Alfred Fouilles, mai ales pe care-i citeazA adesea), Vasile
Goldiş aderă la concepţia solidarismului social, care ar favori7.a mişcarea progresivă
a istoriei. "Omenirea s-a decivilizat-arăta el. Ea pare sa uite dl societatea solidară
este şansa cea mai eficace în luptă pentru existenţă. Viermele ei distrugător însă
este egoismul cras şi concentrarea iraţională a bunurilor". Şi Goldiş îl citeazA pe
americanul Giddings, care în cartea sa despre Principiile sociologiei afirma dl "mai
presus de orice îndoială,spiritul plutocrat este cauza adevărată a disoluţieisociale" 14•
Or, precizează intelectualul ardelean, privind problematica la nivelul umanităţii în
ansamblu, omenirea nu este un arhipelag de.insule "fiecare cu Robinsonul sau• ci
"suma interdependenţelor dintre oameni, care interdependenţă trebuiesâ produdl
sentimentul solidarităţii tuturor, fiinddl lipsa acestei solidarităţi a tuturor, conchide el-este aceea care ţine în taină biruinţa definitivă a dreptăţii în lume şi
orice străduinţă în numele acestei solidarităţi este câte o pietricică la majestuoasa
zidire a bunei înţelegeri între oameni, care numai ea este capabilă a zămisli fericirea
pe pământ" 16•
După cum se atrage atenţia în Istoria filosofiei romAneşti (1980) în motivaţia
teoreticii a acestor idei, Goldiş asociază şi alte surse, cum ar fi învăţătura creştină,
doctrina contractualismului a lui Jaques Rousseau sau solitarismul organicist al lui
Spencer 17• Deschiderile sale spre gândirea europeană, universală ·i-au pus tn
contact-cum am mai arătat în mod repetat-şi cu ideologia social-democraţiei,
germane îndeosebi. Nu numai o dată însă, dincolo de infleunţele pe care le suferă,
el emite şi opinii, dezvoltării ideatice, nuanţării personale.
Cu alte cuvinte, inspirându-se din gândirea europeană, punându-se în
concordanţă cu aceasta, Goldiş aduce, în contextul ei, şi merituoase contribuţii
personale. Preluând idei ce circulau în Europa, el le îmbină armonic cu propriile
constatări în străduinţa de a da unele răspunsuri la problemele economice, sociale,
politice, dar mai cu seamă la problema ce poate fi considerată drept cea mai acută la
sfârşitulsecoluluialXIX-leaşiînceputulsecoluluial:XX-lea,ceanaţională.Legatde
aceasta,să menţionăm dl Vasile Goldişa participat alături deal ţi intelectuali români
şi străini ca: Aurel Lazăr, Iaszi Oszkar, Braun Robert, Aradi Victor ş.a., la cercurile
sociologice de tipul cercurilor studenţilor liberi cugetători "Galilei" din Budapesta
la îndemnul acestutia şi-a scris el, în 1912, importanta lucrare Despre problema
naţionalităţilor pe care a citit-o tn cadrul cercului de sociologie "Darwin" de la
Oradea. 18 EI a participat şi la alte întâlniri similare, la Cluj, Târgu Mureş, Arad etc.,
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ţinându-se la curent cu mişcarea sociologici europeanll şi mondiali şi a dlror
membrii considerau problema naţionali drept capitalll în viaţa politidla Imperiului
austro-ungar. 19
Spuneam ceva mai sus dl deschiderile lui Goldiş dltre spiritualitatea europeanll se
puneaînultimlliostanţll,înslujbaintereselorluideordinnaţional.Emomentulacum

sll preci7.llm şi"dl, pe de altll pane, contribuţiile originale aduse de el pe marginea

unor doctrine şi concepţii de filosofie a istoriei şi filosofie politici circulând în
epoci, îşi au, la rândul lor, adesea, surse de inspiraţie în realit~ţile româneşti.
Se cuvine sll menţionllm faptul dl incursiunide naturll filozofici cu implicaţii de
ordinsocial-şidedataaceasta-racordatelaorizonturileeuropene-gllsimşiînscriericu

caracter literar ale lui Goldiş. De pildll, în studiul Pesimismul în poeziile lui
Eminescu, în care discutll, cu referinţe la Kant şi Schopenhauer, problema
pesimismului modern în general şi, totodatll militeazll pentru ideea ancorllrii
filosofiei în problematica vieţii umane211•
Se poateconchideclleuropenismul lui VasileGoldiş imbradldoull aspecte. Pede
opane,esteaceladatdeorizonturilelargi,dedincolodecelnaţional,încareafuncţionat

gândirea, din care s-au nutrit copncepţiile sale. Pe de altll parte-laturll îndl mai
importantll-,suntde luat în considerare semnificaţiile, valoarea pe care le-au dobândit
ideile şi activitatea sa de dincolo de spaţiul românesc. Nu e o exagerare sll afirmllm
dl talentul, contribuţiile lui de publicist; orator, om politic, de teoretician în plan
politico-social şi cultural au fost apreciate nu numai de contemporanii săi din ţarll, dar
şi din strllinlltate (ca de pildll diri Ungaria, Austria, Germania, Cehoslovacia,
Jugoslavia, Bularia, Grecia, Turcia, Polonia, Italia, Anglia, chiar şi U.S.A etc.)
Vasile Goldiş are meritul de a fi fost primul român care s-a ocupat de problema
naţionali în sud-estul Europei. Aceasta în lucrarea sa în limba maghiari din 1912despre care am mai vorbit A nemzetisegi Kerdesrol (Despre problema
naţionalitllţilor), cane receni.atll elogios la Budapesta, în vestita revistll "Husi.adik
Si.ai.ad". Se poate considera, aşa cum se face tn Istoria filosofiei rom4neşti, dl
aceastll scriere (ale dlrei idei îşi au concretii.are în documentele adoptate de Marea
Adunare Naţionali de la Alba Iulia) reprezinta de fapt apogeul gândirii celui ce ne-a
dat-o, prin ea depăşindu-i pe unii contemporani din alte ţllri situaţi pe poziţii
naţionalist-idealiste, el afirmându-se, astfel, ca un gânditor original la nivel
european 2 1• fn aceastll contribuţie, care ia în atenţie nu numai dezvoltarea conştiinţei
naţionale la români, ci chiar pe întregul continent, Goldiş, preluând conceptul de
naţionalitate de la austriacul Otto Bauer (Die Nationalitiitenfrage und die
SozialdemQkratie, Viena, 1908), nu împllrtllşeşte ci combate concluziile politice ale
acestuia, soluţia datll problemei naţipnale din monarhia dualistll (autonomia
cultural-naţionali doar) şi nici tei.a sa despre aşa-zisele naţiuni fllrll istorie.
Preluând ideile din aceastll lucrare în celebrul sllu discurs de la 1 Decembrie
1918, în care problema româneasdl era organic încadratll în chestiunile majore
care frllmântau atunci blltrânulcontinent în întregime (şi viitorul poporului nostru
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gândit în funcţie de acee~i largă deschidere), intelectualul şi omul politic ardelean
îi conferă şi acesteia dimensiuni, orizonturi europene 22• Era o modalitate inspirata
pentru cel ce urmărea să ~traga atenţia internaţională asupra năzuinţei românilor
de a fi liberi, uniţi şi stăpâni în ţara lor. Şi totodată, astfel, Goldiş însuşi s-a impus,
prin această cuvântare, în prim-planul arenei politice europene. (Să reamintim dl în
concepţia expusă de el cu acest prilej erau inoculate şi principiile preşedintelui
american Woodrow Wilson-pe care Goldiş îl considera, cu admiraţie, campion al
păcii mondiale 23 -privitoarc la organizarea lumii după primul război mondial, la
asigurarea liberei dezvoltări a tuturor popoarelor). Mai trebuie subliniat şi faptul
dl Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu afirmă Aradul ca un centru politic
românesc, unde principiile Wilsoniene cu privire la rezolvarea problemelor
naţiunilor erau dezbătute şi adapţate la situaţia românilor. Eforturile acestora s-au
simţit încurajate şi de declara \ia ministrului Statelor Unite la Iaşi, Charles Wopicka.
Am reţinut (inclusiv în capitolul de faţă) interesul pe care l-a acordat Goldiş
sociologiei. Din ce în ce mai preocupat de acest domeniu, care făcea pe atunci mari
progrese, el parcurge numeroase scrieri de asemenea factură, din Austro-Ungaria şi
Franţa (Emile Durk.l1eim, Gabriel Tarde, Celestin Bougie etc.), Italia şi U.S.A1A,
ar.ltându-seşi în această privinţăcunoscătpr al dezbaterilor la nivel european şi chiar
mondial (platformă pc care va deveni-cum atrage a ten \ia un cercetător-primul nostru
sociolog al naţiunii 25 ). Manuscrisul rămas de la el cu titlul Principiile sociologiei,
nis-a relevat, la o analiză mai atentă a fi de fapt un co_nspect 26 al lucrării profesorului
american Franklin Henri Giddings, The Principles ofSociology,apărută în 1896 (şi
care s-a bucurat de mare interes în Europa, cunoscând îndl din 1897 o ediţie în
franceză, una în engleză în 1902 şi una în limba maghiară în 1908, la care a apelat
Goldiş).

Ar fi credem exagerat să îl socotim pe intelectualul român ca pe un adept al lui
Giddings. Neîndoios însă dl în scrierea acestuia el a găsit multe opinii la carea aderat
şi totodata confirmări ale unor poziţii ale sale. De pildă, în ceea ce priveşte importanţa
. fundamentală a conştiinţei de neam ca factor de luat în atenţie în studierea societăţii,"
în înţelegerea acţiunii centripete exercitată de acest factor ca şi a rolului pe care ll
joadl în diferenţierea popoarelor. Sau despre importanţa tradiţiei în structura
spiritualităţii colective ca şi desprestatu1 naţional ca treaptă su perioară a civilizaţiei.
Ori, referitor la marea utilitate a stimulării opiniei publice largi, în absolută
libertate de afirmare. Se cuvine, de asemenea, reţinute acele puncte de vedere
comune privind funcţionarea, în dezvoltarea socială, alături de determinarea data
de activitatea umană conştientă, a unor legi obiective, perpetua transformare a
societăţii, în sens ascendent, ţintind şi realizând o continuă îmbunătăţire a vieţii
omului, aspiraţia mereu mai accentuată, pe măsura evoluţiei, a indivizilor şi
colectivită\ilor, spre o tot mai bună înţelegere între popoare şi state. 27
Atât în filosofia istorici, cât şi în sociologia politică şi teoria culturii, VasileGoldiş
s-a afirmat cu competenţă ca un gânditor de talie europeană, adesea remarcându-
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se tn toate aceste sfere prin abilitate, discernământ şi profunzime a viziunilor. 28
Pe planul activitl\ii concrete, Goldiş-a început a fi cunoscut de către oamenii
politici ai altor neamuri deja tn calitatea sa de director al cancelariei consistoriale
al Episcopiei Ortodoxe Române din Arad, cu drept de adispuneasupra personalului
de cancelarie şi a lua toate măsurile trebuincioase tn interesul serviciului. Ca
deţinător al acestei funcţii, a redactat numeroase acte privitoare la problemele
naţionale româneşti, întreţinând în acest sens relaţii cu guvernanţii de la Budapesta
şi Viena, cu scriitorii şi înalţi prelaţi din Europa .29 în acest sens trebuie subliniatl
şi stlruinţa depusă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale şi politice cu fraţii de
peste Carpaţi. 30
Pe de altă parte lncă de la sfârşitul secolului trecut, el va desfăşura o importantă
activitatedesprijinire a luptei de eliberare naţională şi a altor popoare (cehii, slovacii,
sârbii, bulgarii, polonezii), scoasa ln evidenţă de istoricul iugoslav Arpad Lebl tn
amplul său studiu consacrat lui Goldiş 31 • Omul politic ardelean a fost iniţiatorul
Alianţei naţionalitlţilor, din 1895, care a avut larg ecou european, din Austria,
Cehia şi Croaţia până tn Belgia, Franţa, Italia etc. Conducătorii acestei alianţe
politice, constituită ca urmare a unui congres, românii Vasile Goldiş, Ştefan Cicio
Pop şi Gheorghe Pop de Băseşti, sârbul Mihail Polit şi slovacul Paul Mudron şi-au
propus ca pe aceastl cale să coordoneze lupta comună a celor trei naţionalităţi
tmpotriva asupririi pe care o tndurau Imperiului austro-ungar şi, în mod mai
concret să realizeze o platfonnă de acţiune comună în parlamentul de la Budapesta.
fn contextul alianţei, cel ce ne stl ln atenţie a dovedit o atitudine foarte combativă,
el aducându-şi o contribuţie esenţială la stabilirea tacticii şi strategiei de urmat.
ÎDperioadasabraşoveanllGoldişaavutlegăturişicuacelecercurisăseştidinacest ·
oraş (reprezentate,deeiremplu,deavocatul Fr. Lurtzsau profesorul LutzKorodi) care

la randul lor, militau pentru acordarea unor drepturi culturale, naţionale pentru
etnicii gennani. 32
Ales la 1906, ca deputat de Radna, ln parlamentul de la Budapesta, Vasile
Goldiş va continua şi ln aceastl calitate să-şi manifeste simpatia faţă de celelalte
popoareaflatesubjugstrainsllsesolidarizezecurevendicărilelorinceeace-alături

de militantismul lui neobosit tn lupta pentru drepturile propriului neam-ii va
consolida prestigiul european, de acum atitudinile şi acţiunile omului politic
român, care tl desemnează printre cei mai de seamă conducători ai naţiunii sale,
dobândesc recunoaşterea unor cercuri politice străine din ce în ce mai largi. 33
Nelimitându-se la propria lui poziţie, Goldiş li va îndemna şi pe ceilalţi fruntaşi
români ardeleni să lupte pentru binele tuturor "popoarelor năpăstuite în tara
aceasta" 34•
Cusatisfacţietnregistreazllel, tn 1900, faptul că pentruslaviidesudse conturează
o epoca nouă, de intensificarea militantismului naţional.
fn lntreaga perioadă cât a fost deputat (pâna în 1910),ca şi după aceea, Goldiş
a fost apreciat nu numai de parlamentarii slovaci, sârbi etc. dar şi de către cei
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maghiari, datorită ideilor pe care le-a vehiculat, încălzite de un umanism larg,
european. Numele lui apare nu numai în presa de pe bătr4nul continent ci şi în cea
americană şi este rostit cu admiraţie3j. în anul 1907, în lupta împotriva legii şcolare
a lui Apponyi, Goldiş nu numai căs-a asociat cu colegii deputaţi cehi, slovaci, sârbi,
croaţi etc. dar de-a dreptul s-a situat în fruntea acestora, însufleţindu-i şi strîngîndu-i
într-un front comun36•
Lipsit de orice naţionalism fanatic, el va întinde în repetate r4nduri m4na şi
maghiarilor. "Faţă cu lozincile prigonirii, pe cari domnul ministru de interne le-a
întrebuinţat faţă cu noi-afirma în parlamentul de la Budapesta-, faţă cu glasul urei ce
mereu se aude, aici, eu propovăduiesc lozinca iubirii"37• Altc4ndva, scria: "Eu .
doresc ca românii şi ungurii sa trăiască în înţelegere" 38• De asemenea, îndemna •sa
zidim d-lor templul sf4nt al concordiei, la al cărui altar toate popoarele ţării sa se
poată ruga 39•
în mod repetat,cel în ca uză a adresat apeluri fruntaşilor maghiari neconservatori,
cerându-le a-şi aduce contribuţia la încetarea "Zâzaniei". Totodată, îşi va exprima
satisfacţia în faţa apariţiei unor noi generaţii de politicieni unguri (reprezentată de
Jaszy Oskar sau Lajos Mocsary), care înţelegeau sa privească altfel, nu de pe
poziţiile naţionalismului îngust, problema raporturilor intre popoarele din cadrul
imperiului.
Poate că sub influenţa concepţiilorsocialiste, Goldiş sesiza unitatea de interese a
păturilor largi româneşti şi maghiare, declarând, într-un discurs rostit în 1911, la
Orăştie: "Avem mai multe dorinţi, pe cari le au şi masele poporului maghiar" 41 •
Dealtfel, încă din 1907, declarând la Budapesta, în faţa deputaţilor că "Parlamentul
de astăzi este parlamentul feudalilor", el reţinea lipsa în Ungaria vremii de drepturi
democtarice pentru toate popoarele, ţnclusiv pentru cel maghiar42.
.
în acelaşi timp, Goldiş, a sesizat şi politica cercurilor ungare reacţionare de a
învrăjbi intre ele naţionalităţile spre a le putea stăpâni. Aţâţarea maghiarilor
contra românilor-arăta în ziarul "Aradi Ujsag" - urmăreşte a le împiedica lupta
comună pentru obţinerea de drepturi şi libertăţi 43. Caracterul diversionist al acestei
politici e remarcat de el mai ales spre sfârşitul războiului, c4nd autorităţile de.la
Budapesta au intrat, ca urmare a ît1frângerilor naţionaliste, în speranţa de a se
putea astfel salva 44 •
Atitudinea omului rom4n ardelean faţă deooncetăţenii unguri dovedeşte în modul
cel mai elocvent că, în concepţiile sale, idealurile naţionale coexistau organic cu
dorinţa unei solidarităţi, a unei bune înţelegeri internaţionale.
·
NulipsitdesemnificaţiepentrupoziţialuiGoldişfaţadeallepopoare-şinumaifaţa

de cele aflate în aceleaşi condiţii de oprimare naţională ca şi românii dedincoa.ce de
Carpaţi-se arata gestul pe care îl face în 1909, c4nd prezidea7A un comitet menit a
organiza o colectă în vederea ajutorării populaţiei italiene ce suferise de pe urma
unor calamităţi naturale.~
Militând pentru drepturi de ordin naţiona~ dar şi pentru drepturi social-democratice
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(ale muncitorilor, ţlranilor firi

pământ, adică argaţilor),

Vasile Goldiş s-a văzut

susţinut tn ideile sale de mari personalităţi ca, Wickham Steed (Anglia), Jan Urban

Jamic şi Metodin 2.avoral (Praga), R. Poincare şi G. Clemenceau (Franţa), W.
Wilson şi Franklin Henri Giddings (S.U.A), Lev Tolstoi (Rusia), B. Bjornson
i-a favorizat încă şi mai mult pătrunderea în atenţia
(Norvegia) etc., ceea
cercurilor internaţionale46•
încă din 1906 numele lui pătrunsese şi în Anglia. în acel an, intelectualul şi omul
politic ardelean e cunosut, la Arad-aşa cum a mai avut ocazia să arătăm-de către
istoricul englez R. W. Seton-Watson. Acesta din urma are ocazia să aprecieze-şi
reţine în scrisul său-caliUlţile de om politic şi de spirit deschis culturii europene ale
interlocutorului, cu care a discutat până şi despre rolul religiei în cadrul tendinţelor
separatiste, federaliste şi autonomiste cese manifes~u în Europa timpului 47• Chiar
şi mult mai târziu, după moartea lui Goldiş, în cartea sa A Hlstory or the Roumanians (1934), Seton-Watson îşi exprimă admiraţia pentru gândirea şi faptele lui
Goldiş, perpetuându-i memoria dincolo de graniţele României 48•
O faţetă deosebit de interesantă a activităţii politice a lui Vasile Goldiş ne este
înfăţişată de participarea sa la tratativele româno-maghiare din perioada anilor 19101914. Cunoscând efectele crizei constituţionale din Ungaria şi implicaţiile deosebite
asupra evoluţiei raporturilor cu naţionalităţile, Goldiş a fundamentat, prin
memoriile redactate,strategia politicii româneşti dându-i o rewnanţăeuropeană49;
el afirmându-se astfel între factorii activi ai vremii de reclădire a Europei pe bazele
· mai trainice ale drepturilor popoarelor la autodeterminare, libertate, democraţie
şi progres social. Prin multitudinea de aspecte abordate în tot timpul tratativelor
de la Budapesta, Goldiş a urmărit dejucarea planului Istvan Tisza, faţă de care
sufletul românesc trebuie să fie mereu treaz, în urmărirea aspiraţiilor de întregire
naţională. Prin el se menţinea neînclinată coloana consensului naţional faţă de
manipulările şi manevrele guvernelor maghiare împotriva neamului românescSO.
Prestigiul de.care se bucura Goldiş a făcut ca elsă participe ca delegat din partea
Partidului Naţional Român, în 1915, la tratativele de la Viena, iniţiate de
împăratul Germaniei Wilhelm al Ii-lea (prirrdelegatul său Erzberger Mathias) în
s"trânsă colaborare cu primul ministru maghiar Tisza Istvan, având drept scop
atragerea românilor de partea Triplei Alianţe. De menţionat că, realizând pe
deplin spiritul timpului, care prevestea destrămarea Imperiului austro-ungar şi,
totodată, adevărul că unitatea naţională a românilor nu va putea fi obţinută decât
prin distrugerea acestui imperiu, Goldiş, ca de altfel şi Iuliu Maniu sau A C.
Popovici, a refuzat să satisfacă dorinţa împăratului german 51 • Pe de altă parte
Legaţia germană din România prin Hans Benning, director al unei intreprinderi de
comision din Bucureşti, încearcă, fltră succes notabil mituirea unor redactori de
ziare. El reuşeşte să-şi asigure colaborarea lui Victor Branişte, coproprietar al
•Gazetei Transilvaniei", al mitropoliţilor Ioan Meţianu şi Vasile Mangra, firă a
reuşi însă nimic în ceea ce-l priveşte pe Vasile Goldiş. E de remarcat că ziarul cu cea

ce

va
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mai mare autoritate •Românur din Arad, condus de Vasile

Goldiş

nu a putut fi

cumpărat şi Influenţat. ln consecinţl articolele procentriste publicate de Vasile

Mangra 1n •Deşteptarea•, de Ioan Meţianu tn ■'felegraful roman• sau Victor
Branişte ln "Gazeta Transilvaniei" nu reflectă atmosfera din Transilvania şi ele sunt
rodul spionajului german şi al cupiditlţii celor trei 52• Gestul privit tn perspectiva a
ceea ce urma, a awt neîndoios o importanţi deosebita nu numai pentru români ci
şi pe plan european şi chiar mondial. Activitatea naţionali a lui Vasile Goldiş avea
la temelie un număr de concepte clare, printre care solidaritatea naţionali şi
dreptul românilor la autodeterminare şi viaţi naţionali proprie. Modul său de a
gândi şi acţiona era cunoscut tn Europa. Contele Apponyi îl considera un partizan
al lnfiinţlrii unei •mici Românii" în cadrul Imperiului austo-ungar. Diplomatul
roman urmărea lnsl cu mult mai mult; flurirea statului naţional unitar românn.
Prestigiul internaţional al lui Goldiş dobândeşte valenţe inel sporite în
perioada imediat premergătoare unirii Transilvaniei cu România, cât şi în
momentele lnflptuirli acesteia (nu e de mirare ci el flcea pane din Consiliul
Naţional Român Central şi era conducătorul delegaţei romane la tratativele
purtate la Arad, Intre 13-1S noiembrie 1918, cu reprezentanţii guvernului maghiar
conduşi de Jăszi Oszkâr, ultima tncercare, neizbutită, a Budapestei de a menţine
stlrile politice anterioare) 54• Avându-~ tn vedere ci Vasile Goldiş devenise prin
activitatea sa pe plan social şi politico personalitate importantă şi apreciată atât de
politicienii români, de regele Ferdinand, cât şi de diverse cercuri politice din
strlinltate, el şi-a fixat un obiectiv concret privitor la unirea tuturor romanilor
intrând 1n relaţii secrete cu guvernul român şi cu diplomaţii Antantei aflaţi în
capitala de refigiu a României, la Iaşi.
Prin intermediul profesorului de laSibiu,Nicolae Bllan,şi ulterior al lui Gheorghe
Crişan, Teodor Rexin şi Vasile Suciu din Blaj; Goldiş cunoştea acum atitudinea
Rom4niei, şi a diplomaţiei amintite drumul urmat al românilor din Transilvania.
Informat în detaliu şi despre condiţiile internaţionale favorabile unirii, el asiguri
guvernul român ca şi ambasadorul Franţei Saint Aulaire ci s-au luat cele mai potrivite
măsuri tn vederea proclamării unirii pentru a servi de balA la deciziile ce le va lua
Conferinţa de pace, deoarece neamul românesc lntreg lşi frământă sufletul în
dlutarea izbăvirii. O asemenea atitudine fermi manifestatlcuacest prilej,îl situează
pe patriotul român Intre cei mai de seamă politicieni ai Europei55• Documentele
importantului act istoric, redactate-cum am văzut-de Goldiş au găsit ecou larg şi
vibrantlnFranţa,ltalia,Anglia,Serbia,S.U.AcbiarşiînAustriaşiUngaria.îndeosebi

au impresionat manifestul Citre popoarele lumll, CuvAntarea solemni rostită de
Goldiş la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918, şi RezolutJa uniril56• Aceste documente
dar şi DedantJa de la Ondea, prin care românii de dincoace de munţi lşi afirmau
independenţa faţl de Austro-Ungaria, sau textul convocării Marii Adunări
Naţionale de la 1 Decembrie 1918, dlrora IYse alături o intensă campanie
publicistidl, U situeazl pe militantul român Intre liderii europeni din epoci ce au
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luptat pentru libertatea popoarelor. Situându-se prin limpezimea programatici. la
tnălţimea unor verdicte istorice, aceste prezente ale lui Goldiş au generat interesul

internaţional,

prin concepţia privind tnnoirea societlţii„ asigurarea libertlţii şi
Intre oameni şi popoare, eliminarea rAzboaielor din viaţa omenirii şi
rezolvarea tuturor problemelor pe calea tratativelor, a toleranţei şi bunlvoinţei
internaţionale. s7
Un rol însemnat 1n afirmarea lui Vasile Goldiş ca personalitate de talie
europeană l-a jucat ziarul •Românur, la a cArui conducere s-a aflaL Nu numai dl
o serie de materiale apărute în acesta (aici s-a tipărit în limbile română şi francezi,
manifestul Către popoarele lumii) au fost receptate cu deosebit interes de cAtre
opinia din alte părţi ale Europei, dar directorul publicaţiei a ştiut sl tntreţinl
legături cu străinătatea prin intermediul unorcorespondenţeşi, totodatl a>laborarea
unor scriitori şi oameni politici englezi, norvegieni, francezi, sârbi, slovaci etc.se
întreaga sa activitate de până la 1918 i-a adus şi respectul unor personalitlţi
precum sunt slovacii Milan Hodi.a şi Paul Mudron, sârbul Mihail Polit, SetonWatson, B. Bjornson, Jan Urban Jarnic, Metodiu 2.avoral etc. st
Faptul cA era cunoscut şi preţuit de organisme diplomatice strline se Ylldeşte şi
de împrejurarea cA la trei zile după proclamarea unirii Transilvaniei şi Banatului
cu România o delegaţie oondusA de Vasile Goldiş şi Alexandru Vaida-Voievod s-a
prezentat la Legaţia Belgiei din Bucureşti şi a exprimat, cu acest prilej, mulţumirile
pentru simpatia şi sprijinul opiniei publice din Belgia faţl de problema romAnilor
din Transilvania. Cu acest prilej, ministrul Belgiei a exprimat o foarte sinceri
bucurie. 60
După Unire, fără a se mai afirma pe plan internaţional, cu aceeaşi forţl ca
înainte, Vasile Goldiş rămâne totuşi o prezenţi tratata cu deosebita oonsideraţie
în străinătate. Astfel, în 1921, când întreprinde 1n calitate de ministru al cultelor şi
artelor, un pelerinaj la Ierusalim (pe ruta Grecia, Turcia, Egipt), ele primit la
Atena de cAtre rege, iar în Turcia, la Cairo şi Ierusalim are oontacte cu oameni
politici şi de afaceri. Pretutindeni e întâmpinat cu mari onoruri, i se aoordldiplome
şi medalii, presa din ţlrile respective îl prezintl ca pe un important lider românesc,
i se apreciază ceea ce a făcut pentru pacea, colaborarea Intre popoare. Prin el, se
stima şi preţuia şi ţara pe care o reprezenta. 61
Alt episod semnificativ pe linia aprecierii internaţionale de care s-a bucurat
Goldiş şi după 1918 îl constituie cel al încheierii Concordatului cu Vaticanul62, tn

egalităţii

1927.Presaitalianăavremiis-aorpitpelargasupramomentului,recunosdndu-ialese
calităţi

de diplomat şi om politic. Trebuie, în acelaşi timp, să nu facem abstracţie
de realitatea cA tratativele, contacte directe cu Papa nu îi erau accesibile oricui, cA
însuşi acest fapt venea să evidenţieze o datA în plus condiţia internaţionali pe care
izbutise să şi-o câştige Goldiş.
Aşa cum am mai arătat şi cu alte prilejuri în lucrarea de faţl, ln perioada
interbelică Goldiş s-a manifestat ca un vajnic propovăduitor al asigurării păcii şi
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securităţii

în Europa, în lume. El respingea violenţa, folosirea forţei 1n relaţiile
internaţionale. Dealtfel, poziţii similare adoptase şi înainte. lnca Io scrierea Duhul

adevărului, din 1900, el îşi exprimase oonvingerea dl rostul lumii este pacea, prin
care se poate realii.a fericirea pe pământ•. Cei mai puternici oameni din lume-scria
tot acolo Goldiş-au fost cei care au luptat pentru fericirea şi pentru iubire Intre
oameni•. Şi visa la o lume a viitorului bai.ală pe înţelegerea între popoare; •istoria
neamurilor este riul", în care curge iubirea deaproapelui, cultura eşte floarea ce
împodobeşte malurile râului, iară ţinta vieţii omeneşti este marea care va înfrăţi ln
iubirea deaproapelui toate neamurile•. El îşi dădea seama ci lumea aceasta ideali
este departe de a se realii.a, dar totodată credea în putinţa înfăptuirii ei c.tndva;
•Este departe marea ceasta, prin multe cotituri curge raulspredânsa,darinim~ mea
simte, că este marea aceasta•6.l.
Revenind la perioada interbelici, tn ce priveşte România, Goldiş a militat
pentru existenţa unor bune relaţii ale acesteia cu statele vecine şi cu toate celelalte
şi, totodată, pentru asigurarea securităţii balcanice. Erau poziţii fireşti pentru
cinev~ care dorea o lume a plicii şi securităţii internaţionale.
Adept-cum am văzut-al politicii de pace promovată de Nicolae Titulescu, 1-a
secunda lin convingeri pe acesta, visând lao lume înfrăţită, bai.ală pe valorile umane.
Cei doi oameni politici români se situau pe aceleaşi poziţii şi în ce priveşte raporturile
de buna vecinătate cu Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia,Jugoslavia, relaţiile amiabile

ctlGreciacaşipeliniaoombaterii,încldin 1919,atendinţelorrevizionisteşi,ulterior,

a fascismului. 64
Ideile acestea le-a slujit şi prin intennediul unor legături de prietenie cu oameni
politici de peste hotare (primul ministru grec Tsaldaris şi ministrul de externe D.
Maximos, liderul cehoslovac Eduard Benes, regele Boris şi Bogoliub Jeftic din
Jugoslavia). care şi ei militau pentru pace şi securitate oolectivl ln Europa.65
Şi pe alte căi, cu diferite prilej uri, Goldiş-tn parte am vlzut deja-va acţiona pentru
strângerea relaţiilor dintre România şi Cehoslovacia, Italia, Grecia, Turcia, Egipt
etc. inclusiv cu Ungaria. El continuaastfel,desigurtn funcţiedenoilecondiţii, politica··
pe care o dusese până la 1918 pe linia realizării unei solidarităţi Intre diftritele
popoare (atunci eravorbade unirea în luptă pentru obţinerea libertăţii naţionale).
Omul politic român concepea cooperarea între diferitele state realizându-se pe
cli multiple (politice, diplomatice, dar şi economice, ştiinţifice şi culturale etc).
Când în 1921, se înfiinţează sistemul de alianţă regională Intre România,
Jugoslavia şi Cehoslovacia oonstituind aşa-numita Mica Antanti-prin care se
stipula ajutor reciproc în cazul unei agresiuni neprovocate tmpotriova uneia dintre
cele trei state precum şi acţiuni comune pe planul relaţiilor internaţionale, Goldiş
salută cu multă bucurie aa:st act. Cu nu mai mici bucurie lnt4mpina incbeierea
unei convenţii între România şi Polonia, prin care, de asemenea, părţile se angajau
sa îşi acorde ajutor reciproc to apărarea frontierelor". El vedea ln aceste iniţiative
o garanţie privind stabilitatea politici la graniţele ţării noastre. Şi totodată, el era
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de părere ci unitatea dintre ţlrile mici poate duce la asigurarea picii şi înţelegerii
Intre toate popoarele lumii67•
în 1924, o delegaţie de ziarişti cehoslovaci viziteaz.1 sediul de la Sibiu al Astrei.
La recepţia oferit.A cu acest prilej, Vasile Goldiş, ca preşedinte al Asociaţi unii, ţine
un discurs, scoţând tn evidenţi lupta comuni a popoarelor· român, ceh şi slovac
pentru libertate şi independenţi naţionali ca şi unitatea de interese a României şi
Cehoslovaciei, angajatedupA 1918 pe drumul progresului, tn contextul european68•
Pe un plan mai larg, Ooldiş tşi va declara satisfacţia faţl de crearea, în 1919, a
Societ.Aţii Naţiunilor, în care vede o întruchipare fericită a aspiraţiilor omenirii spre
dreptate,spre triumful împotriva rlului,sprevictoria forţei raţiunii asupra pornirilor
instinctuale, primare78• Ea-arat.A aceleaşi-a luat fiinţă din •nevoia de a orienta
omenirea spre un organism care sA asigure mai multi dreptate în lume•.11
Dealtfel,îndldintimpulprimuluirlzboimondial,elsedeclarasepentruînfiinţarea

unui asemenea for de cooperare internaţionali, pe baz.a-chiar astfel suni formularea•egalit.A\ii 1n drepturi, a neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc•72•
DupăpArerealuiOold~,alAturideindependenţaşisuveranitateanaţionalA,menţinerea
integrit.Aţiiteritorialeastatelor,stabilireaderaporturibaz.atepeîncredereşicooperare

Intre toate naţiunile, un astfel de for urma sA deschidă calea spre bunAvoinţA şi
progres a fieclrei \Ari şi a unit.Iţii în ansamblu; şi totodată, sA constituie unicul
mijloc de evitare a unor noi rAzboaie:RAzboiul mondial îngrozitor de pustiitorscria el în studiul în limba maghiari, Problema nationali, din 1917-/... /va cere
posibilitatea tnfrlţirii popoarelor sub oblăduirea unei societăţi a tuturor naţiunilor
libere şi independente. Acest for internaţional se va clădi pe baza egalităţii depline
a tuturor naţiunilor mari şi mici în scopul unei colaborări rodnice şi a înţelegerii
paşnicem. Drept urmare, după înfiinţarea Societăţii Naţiunilor, cu mare entuziasm
se va strldui Ooldiş sA rlspândeascl şi sA întărească în mijlocul conaţionalilor sli
conştiinţa importanţei şi utilităţii misiunii acesteia.
Pe de alt.A parte î~, el va realiza cu acuitate-aceasta pe bază a ceea ce tendinţele
manifestatepepaicurstirelevA-pericolelepândindSocietateaNaţiunilor.fşiexprimA
astfel temerea fa ţi de politica revizionist.A astatelorînvinse în primul război mondial
(Germania, Ungaria, Austria, Bulgaria), al căror srop era-sesizeaz.l Goldiş-slăbirea
Societ.Aţii,abatereaa~tuiadelascopurileiniţiale,încercareadetorpilareainiţiativelor

tn problema reducerii şi limitării armamentelor. Omul politic român remarci şi
perspectiva unei alianţe italo-germane. Şi pe de altă parte tendinţa marilor puteri
de a-şi aroga un rol tutelar, de a face din Societatea Naţiunilor un instrument al lor
1n detrimentul ţlrilor mici şi mijlocii 74•
EmomentulaicisA reţinem faptul dl, militând pentru solidaritatea internaţionali
a popoarelor, vll.And pe drept (Goldiş nu era tn această privinţă un utopist
subiectivist)caqtendinţ.Aobiectivldenecesitateaunornoirelaţiiîntrestate,destadiul

istoric stins, el nu înţelegea, pe de alt.A parte, îndeobşte că ea sA se realizeie prin
tocmai statul naţional asiguri

ştergerea graniţelor statale. Din contra, opinialA dl
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oridlrei naţiuni demnitate şi vigoare. Visând, dincolo de Societatea Naţiunilor, la
o şi mai strâns~ uniune a tuturor ţarilor lumii în viitor ca o împlinire a ceea ce
numeşte undeva, sub semnul lui Hristos, idealul marelui suflet universal 75 , el scria:
•statul universal care va să vie, fiinddl îl revendidl conştiinţa tot mai vie şi mai
impunătoare a solidaritAţii umane nu va desfiinţa naţiunile•, ci, dimpotrivă, le ■va
asigura/ ... / deplinătatea posibilitAţilor de afirmare, prin fiinţa lor specificii, în
interesul tuturor•". (în altA pane, foloseşte expresia foarte inspirată şi plasticii:
•statele naţionale sunt columnele umanităţii" 77• 1n viziunea lui Goldiş, crearea unei
solidaritAţi între state rămase de sine stătătoare le va oferi acestora (mai bine zis
celor aflate într-un stadiu de dezvoltare mai înapoiat) posibilităţi de a fi să
progreseze mai uşor şi mai repede 78• Asemenea poziţii îl apropiau iarăşi de
concepţiile profesate de dltre Nicolae Titulescu.
Luciditatea observaţiilorcriticeale lui Goldiş laadresaSocietAţii Naţiunilor nu mai
trebuiesubliniatA.
Cu puţin înainte de moarte, într-un articol din iulie 1933, el îşi exprima deschis
regretul dl aceasta nu a izbutit să împlineasdl speranţele puse în ea, "a rămas
stearpă", "n-a rezolvat nici un conflict dintre popoare". Şi deplânge inclusiv eşuarea
ideii de dezarmare generală: "La 15. ani după groaznicul măcel al războiului
mondial/ ... ~Lumea vorbeşte iarăşi de războiul apropiat". ("Cu toate acestea-ţine
Goldiş să precizeze-rămâne incontestabil adevărul dl viitorul civilizaţiei europene
depinde exclusiv de soluţia problemei, dacă conflictelor armate se poate ori ba
substitui o procedură juridicii obligatorie pentru toate neamurile".)
Eronat (sau, în cel mai bun caz,simplificator)considerădl eşecul Naţiunilor s-ar
datora doar faptului dl a fost lipsită de orice "putere a sancţiunii", de "forţa
constrângerii".·(Dar chiar în acelaşi articol Goldiş declara, la un moment dat, că
•niciodată popoarele nu vor accepta de bunăvoie as pura lor vreo forţă brutală care
să le poată impune constrângerea inexorabil pentru ca să poată trăi pentru vecie în
pace unele cu altele"".
Nucu mult timp înainte dea muri, Vasile Goldişacondamnat public ascensiunea
fascismului, a lui Hitler, subliniind pericolul ce ameninţa prin aceasta democraţia
Europei, inclusiv şi pacea lumii80•
Personalitatea respectată, după cum am ară ta t, atât în perioada de până la 1918
dt şi după, în Austro-Ungaria, Anglia sau Italia, până în Grecia, Turcia şi chiar
Orientul Mijlociu, Vasile Goldiş s-a înscris pe coordonatele europene, ca gândire, şi
prin poziţiile sale privind organizarea de şcoli pentru popor, apărarea drepturilor
omului, ale diferitelor categorii sociale (muncitorii, ţăranii, dar şi femeile şi copiii),
necesitatea pluralismului politic, votul universal, libertaţea religioasă etc; de
asemenea, prin viziunea lui modernă asupra organizării muncii în agricultură,
depildl (am constatat importanţa pe care o acordă ideii cooperatiste, de intensă
circulaţie în Europa timpului) 81 •
fn atitudinea lui Vasile Goldiş privind problemele umanilA\ii în ansamblu se
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pot d~fra, neîndoios, şi o serie de influenţe, inclusiv unele de naturi sociaUsta
(dar şi •poporalista•). În ultima instanţl lnsl; acestea s-au contopit tntr-o poziţie
nelipsita de originalitate şi, tn general, consecventa, unitari, respirând un
democratism cu accente de stânga.
De remarcat, totodata, ca din ceea ce considera el a fi sensurile obiective ale
dezvoltarii omenirii extrlgea şi direcţiile punctelor de program prMnd transformlrile
ce se cereau în societatea româneasca.
Daci, înainte de 1918, numele lui Goldiş, inclusivcareamoaştereinternaţlonala,
a fost strâns legat de lupta pentrru ideea dreptului tuturor naţiunilor la libertate,
dupa primul rtazboi mondial el s-a înscris cu cinste tn rândul personalitaţilor din
diferite parţi ale lumii care cultivau idealul unei lumii a picii şi a egalitaţii tuturor
statelor, indiferent de marime şi de aşei.are geografici. Aspiraţia aceasta s-a flcut
de fapt prezenta inel spre sfârşitul conflagraţiei când era, de acum, clar omenirea
va scapa foarte curând de coşmar. Şi tot de atunci se face şi Goldiş exponent al ei.
În manifestul Citre natiunea romAni al Consiliului Naţional Român Central din
Transilvania, datat la 6 noiembrie 1918 şi a carui redactare-cum s-a vlzut-U
aparţine, se vorbeşte despre •caui.a sfânta a democraţiei noua, care este chemata a
închega întreaga lume într-o singura societate unde vor domni cele mai curate idei:
a libertaţii, fraţietaţii şi egalitaţU-82• Iar to cuprinsul textului hotarârilor de la Alba
Iulia, Goldiş, ca redactor, introduce de asemenea aceasta formulare, ca punctul
patru: •Adunarea naţionala da expresiune dorinţei sale ca congresul de pace sl
înfăptuiesc comuniunea naţiunilor libere ln aşa chip, ca dreptatea şi lil>ertatea sl
fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici deopotrivi, iar tn„ viitor sl se
elimineze razboiul ca mijloc pentru regularea raporturilor naţionale13•
Asupra problemei revine şi Io discursul solemn pe care l-a rostit la lDecembrie
1918, la Alba Iulia, în care, dând dovada de o gândire de dimensiuni europene,
încadrând aspiraţiile românilor în tendinţeie şi necesitaţile istorice de ordin
general, el arata: •Naţiunile trebuie sl fie egale ca astfel cu egale drepturi şi
condiţiuni sa poată încheia acea mare unire a popoarelor care va fi chemata sl
reprezinte o concepţiune superioara pe pamânt•84 Pledând pentru lntovlrlşirea
"tuturor naţhmilor libere într-o comuniune internaţionala spre a tmpiedica
nedreptatea"85, Goldiş aprecia ca aces& act ar fi urmarea fireasca a unor tendinţe pe
care "le-a copt istoria•86• (ÎO acelaşi discurs, pe de alta parte, de pe aceleaşi poziţii,
el atragea-am mai vlzut-atenţia ca •unirea tuturor românilor într-un singur stat
numai atunci va fi statornica şi garantata prin istoria viitoare a lumii, daci va
raspunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepţie a civilil.aţiunii, prin
duhul vremurilor noi•, asigurându-se •tuturor neamurilor şi tuturor indivizilor
conlocuitori pe pamantul romanesc aceleaşi drepturi şi aceleaşi tndatoriri1187).
În discursul pe care 1-a ţinut la Bucureşti, în sala tronului, cu ocazia predlrii a
actului unirii cltre regele Ferdinand, Goldiş va spune, tn acelaşi spirit (dupa ce
afirma ca •unirea românilor într-un stat este totodata o pretenţiune a civili7.aţiei
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omeneşti"):

"Progresul acestei civilii.aţiuni pretinde comuniunea naţiunilor într-o
unire de ordin social, cari sa asigure libertatea şi ·dreptatea pentru toate naţiunile
mici şi mari"88•
Despre organizarea unitară a umanităţii într-o lumea dreptăţii sociale, sub lege
blândă, creştineasca, a iubirii deaproapelui, va vorbi apoi, de pildă, şi Io 1923 la
congresul preoţesc din Arad, în calitate de preşedinte al Astrei, considerând acest
obiectiv drept ţinută finală a organizarii societăţii. "Împreună-vieţuirea oamenilor
este atelierul lumii unde se ţese norocul omenirii"-afirmă el cu acelaşi prilej89•
De asemenea, într-un manuscris intitulat Lumina înviţăturil creştine, datând
din 1928, se referă la dreptul la e:mtenţă al fiedlrui popor, asemănând umanitatea
cu o "grădină cu flori multe", Io care fiecare dintre aceste flori (naţiuni o.o.) îşi are
frumuseţea aparte, proprie. Şi to aceste pagini Goldiş pledează în spirit critic
pentru o lume a păcii, lipsită de orice şovinism şi naţionalism, de violenţi.
Asemenea idei-desigur, mutatis mutandis-lşi păstrează până azi actualitatea.
Toateacesteapreciericonfirmărolulpoliticeuropean,demareanvergură,jucatln

epoca de Vasile Goldiş, influenţa sa pozitivă asupra mişcarii de idei contemporane.
El a fost un reprezentant al sufletului românesc, o voce distinct româneasca tn
mişcarea politica şi de idei din Europa timpului său.
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VASILE G()Ll)IJ-IUROPAISCBER DtNlttl& ~ POUl'IKI&
(Zusammenfassung)

In dem l'Ol1iegenden Beitrall went'eil die wic~I(ao,do8illcll • IOtial
- politischen und tllosopiusellcn Denkens des Pelitilcel. Jeiaisat Die .A-,.__,qon
von Vasile Goldiş wutden hauptsăchlich von den z e i t ~ ~
filosophischen und politischen Theorien gepr.lgt. sowie voo cler chrialdichlm Morii. ln
der politischen Praxis setzte er sich filrdie Scha.fflmg cfts" ~ Nationtlmates
cin, filr die Gleichberechtigung aller Nationalităten, filr soziale Solidarit.ât urui
Năchstenliebe. Auf intemationaler Ebene war er ein Pazifist. vertrat du Recbt cler
Staaten auf Seltmbestimmung und forderte 4eren G I ~ . Dardl sehJe
modemen. demolmwichell,~ durch-daepofitisdla~ pprtat
von Toleranz und Friedenlgei-, dbld\ s â n ~ Wi---. 'Mit OokllŞ noch t11
Lebzeiten·ein weltweit bokaflntor UAd-ge&ehAtztcr Potitiker.
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PRIMUL PJlDUll.,U.,.41W)UWI DUPĂ MAREA UNIRE
Dr. lqan Robu
Victor C.aţavei
l)..a din pers0,nalitlţile marcante ale Aradului în primele trei decenii ale

secolubri al XX-le.a, prea puţin cunoscuta astăzi, a fost dr. Ioan Robu, :militant
ferverU p e J l l n l ~ ~ u i român, pentru unitate naţionala.
PriJi,n.aJ cliu,tr~ familie ţărlneasdl din Hăhn~iu, născut chiar în anul

d•l•'6ffl ~•w Zafu_dului, 1868, şi trecerii dislriq&ului Hălmagiului la
Coitutatt1I A , ~ u.11&obu şi-a fllcut studiile în comuna natali, iar cele liceale
la Arad. Av ur:t:Qat studiile universitare la Budapes~. Ql bursier al Fundaţiei
Modoai, şi obţi,l).er.ea do®fatulu-i in drept. 1
Tiui~ PUt klall Robu s~a stabilit la HI~, important centru
~
Za.ra.lul.1.1hli, pe Valea Crişului Alb. 1ats anii 1907 şi 1914, a
a,.._ • ~ ţ,t,:aaijor rom4ai din zona 1n n11meroue pr®CSC, dar a fost şi
apiftlor fa pr~ de ,rd intentate unor ziarişti rombi, care pledau pentru
drepq,.rile r ~ . CollCo.lll-t, s-a încadrat în Pttrtidul Naţional Român,
iDtJ1ad fa co~ perman6Qt, cu ~ a campaniilor .electorale cu autorităţile
a""1o~e. faaaut 19l t ~ _ a u ajuns să-l Clllif"ice:4fq>t •agitator periculos•.2
La ~ u l primului rbboi mondial, dr. Joan RQb11 a fost printre primii
,n.ob~ - ~ i \ t . A,.{Qşt repartil.atlll Regim®tµl Ulnfanterie din Arad şi
~ ~ (JQ11t~ 4ul (}.Jli,ţ-ia, panicip4nd la \lflele di-n aiek 1118i dure lupte de pe
fn>fd#f ~ - J. ~ 19:14, Jocotenent1Jl IQMI Bobu a căzut prizonier la
ruşi,~~ i.. ~rul de ta TolBSk, în Sim,ria OrieotaUl.3
M~ t9J.6,"-'PA ce a f<>st mutattn lagăr\11 ele prizonieri de la Cemobâl,
în 1.41',a.iaa, ~ e a ~veniUl celd>ră as~i-prin dezastrul centraiei nucleare, dr.
Ioan RolJu a . _ pwţe clin JNimul grup d ofiţeri care au trecut la formarea
Corpului Vc,l~ff,Qrot~ Ardeleni şi Bucovineni din Rusia, la Darniţa, lângă
Kiev, ,r. J,Qu . _ . , ~ipat la ad unirile o{iţetilQrii ~ldaţilor români, care au
or~i.mi:.UW pritnw •Ion al volun~il0r din -marşul spre România. După
imprci6~J ,iiwre d& tt Iaşi, la care au participat regele Ferdinand I, primul
lllÎBWlU ~ I. e.
gene,alii C9.~tantin .Prez.an şi Alexandru Averescu,
se•oo ţj 4CJ>1,1""1i, m~ri ~i Qµ"(Crnului României, volWIUlrii au depus

"'T•

Brio.a~.

j1,1rtm,atuf fi au tost i.ncadraţi tn NJlla-hl ROP\Anil."
A-vaasat t.a grcidw de CăpitaQ, •· lOM iRJ;>bu ~ -p.l'ÎfflK jX)Jllanda unei
~ I J i j fii OM,.ia , JX-J. Cu · a ~ J ~ilJ.ipat ia . ~ bătaMe de la
~ . ilnde a f8" ~ dcl;t. DupJ, #"Wistiţ:ild Jo.rţat, _pft)~t de aompleta
i,.oljrţ a Ro~i .ia WiDi P.klij i1ţ ~ 1He6t-~, -4,. •l&aa 11.ti>bu a fuilcţionat
.f;:8 f,lw.lţlţot„ LJ 1:eQIQb.iti.1.3r~ ~ RQG14-1i, el -. fa,t ;rdnca40tt şi ~aşat la
.5f.J#ld ,tqjo1 M O,u,.,... • ~ J'l Âf'--AÎ M 1"Qlliilvania, JlOIIH•Klat de

·

~ut4ebriged1Tr~HM.oşoiu. 5
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în primăvara anului 1919, deosebit de frământată în vestul ţării, teroriz.at
de trupe şi detaşamente comuniste maghiare, Aradul s-a aflat sub ocupaţia unor
trupe coloniale franceze, aduse pentru păstrarea ordinii. Abia la 19 mai 1919,
Regimentul românesc 6 Vânători intră în Arad. La 20 mai, prefectul numit de
Consiliul Dirigent de la Sibiu, dr. Iustin Marşieu, începe instalarea noilor autorităţi,
desfăşurată cu destulă greutate.
La sfârşitul lunii .iunie 1919, Consiliul Dirigent obţine aprobarea
generalului Franchet d Esperey pentru pre Iuarl~.a defini tă a administraţiei Arad ului.
Tot atunci, Consiliul Dirigent obţine retragerea dr. Ioan Robu din cadrele active
ale armatei. Rechemat de la Brad, acesta este numit în funcţia de primar al
Aradului. 6
Ca nou primar al Aradului românesc, dr. Ioan Robu a trebuit să învingă la
începui haosul şi dezorganizarea lăsate de îndelungatul război şi de schimbarea
administraţiei statului. Activitatea sa intensă, desfăşurată cu o corectitudine
exemplară, a dus la normalizarea situaţiei existente în municipiu, la reluarea
activităţilor industriale şi comerciale, la aprovizionarea populaţiei cu produsele
necesare. Concomitent,cu un tact deosebit şi respect pentru drepturile minorităţilor
naţionale, prin hotărârea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, dr. Ioan Robu
a efectuat aşa-numita "romanizare", înlocuind funcţionarii incapabili sau corupţi
din aparatul de stat, schimbând denumiri de străzi sau demontând unele lucrări
monumentale jignitoare pentru populaţia românească majoritară, pentru
demnitatea naţională. 7
Cu aceeaşi onestitate, dr. Ioan Robu a participat la preluarea a numeroase
întreprinderi industriale, aparţinând capitalului germano-austro-ungar, fiind
preşedintele comisiilor de cen;zori, inclusiv la marile firme "Fabrica de Vagoane şi
Motoare" şi "Fabrica de Automobile". Contribuţia sa a fost deosebită în clarificarea
situaţiei proprietăţilor absenteiştilor, într-un cadru legal inatacabil, relevat apoi în
îndelungatul proces al optanţilor. 8
Rămânând un om cu resurse materiale modeste, deşi a gestionat o imensă
avuţie, dr. Ioan Robu a fost obligat să demisioneze din funcţia de primar în anul
1924. 9 El şi-a reluat activitatea de avocat în Baroul Ar.ad aducătoare de venituri mai
substanţiale. Pe plan politic a rămas un membru marcant al Partidului Naţional
Român,apoi, după anul 1927,s-a retras din viaţa politică. A încetat din viaţă în anul
1930, amintirea sa ca luptător pentru unitate naţională, ca om onest şi cu realizări
deosebite pentru municipiul Arad estompându-se treptat. De aceea, este firesc ca
acum măcar, la împlinirea a 75 de ani de la Marea Unire să evocăm personalitatea
celui care a fost primul primar român al municipiului Arad.
căruia

NOTE:
1. Actele personale, inclusiv diplomele ob\inute au fosl păstrate de fiul său, ing. Ioan Robu,
îi adresăm mul\umiri pentru modul în care ni le-a pus la dispozi\ie tn anul 1978.
2. ''Timpul Transilvaniei" Arad, nr. 1/1942, p. 16.
3. Domnul Traian Leuca din Arad a păstrat două scrisori trimise de dl. dr. Ioan Ra\iu din
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4. Voluntutl ardeleni şi bucovineni 1n luptl penlnl neam şi fuA, Ed. Diece7.ana, Arad,
1928, p. 11 -13.
5. Acte personale ale dr. Ioan Robu, Carnetul de Oli\cr.
6. "Rom4nul" nr. 58/10 iulie 1919.
7. "Almanahul pcnonalilă\ilor Aradului", Arad, 1928.
8. MoDOp'llfta Socletllll Comerciale Astra-Vagoane Arad„ mss, p. 83 - 84

9. Demisia a fost

păstrată

tn fondul documentar al Muzeului Jude\ean Arad, fond Muzeu

oraş.

DER ERSTE BORGERMEISTER VON ARAD NACH DER GROSSEN
VEREINIGUNG - Dr. IOAN ROBU
(Zusarnmenfassung)
Der Beitrag stellt die Tătigkeit des ersten Burgermeisters von Arad nach der
Vereinigung Siebenbilrgens mit Rumănien vor. Ioan Robu, băuerlicher Abstammung,
studierte Rechtswissenschaften und behauptele sich nachtrăglich als Rechtsanwalt in
zahlreichen Prozessen, einschJiesslich politische. Wăhrend des ersten Weltkrieges
geriet er in russische Gefangenschaft. An Seiten des Siebenbiirger - Freiwilligenkorps
ldlmpfte er in der SchJacht von Marasesti. Nach der Vereinigung wurdc er zum
Burgerrneister von Arad emannt, Amt in welchem er sich durch seine Tătigkcit
hinsichtlich der Einfiihrung der rumănischen Verwaltung und der Bcscitigung dcr
Kriegswehen auszeichnete. Er starb im Jahre 1930.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC DIN PĂRŢILE ARADULUI
'
ÎNTRE ANII 1918-1944
STELEAN-IOAN BOIA
În acest studiu ne-am propus surprinderea procesului oomplexaldezvoltarii
şi integrării şcolii româneşti din părţile Aradului în sistemului unitar al
tnvăţământului din România după Marea Unire de la Alba Iulia.
Finalizarea unităţii naţional-statale la 1 decembrie 1918, eveniment de
covârşitoare importanţă pentru devenirea istoricii a României, a realizat cadrul

natural şi social economic necesar unei evoluţii pe plan superior a civilizaţiei
româneşti. Unite fiind toate energiile şi capacităţile creatoare ale naţiunii, s-au
putut dezvolta întreaga viaţă materială şi spirituală, economia, ştiinţa şi cultura în
general.
Odatll cu înfăptuirea statului naţional unitar român, judeţul Arad se
tncadrea7.ă definitivîntrehotarelestatului naţional român unitar, conform hotărârii
adoptate de către adunarea plebiscitară de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, pe
care au votat-o delegaţii de drept sau aleşi, reprezentând implicit şi ţinuturile
arădene, prezenţi în sala Unirii, precum şi numărul mare de participanţi din părţile
Aradului, prezenţi pe câmpul lui Horea.
Prin instalarea definitivă a administraţiei româneşti în judeţul Arad şi
extinderea completă a autorităţii Consiliului Dirigent în aceste părţi, a început
activitatea de organii.are a noii adminstraţii care la început urma să condudl după
legile vechi, rămase în vigoare în mod provizoriu, cu excepţia celor indicate de
Consiliul Dirigent. Treptat s-a introdus, ca şi în restul Transilvaniei şi în celelalte
provincii intrate în componenţa statului naţional unitar român, legislaţia unificata
a întregii ţlri. Proces.ul unificării legislaţiei s-a realizat atât pe calea elaborării unor
mduri de legi, valabile pentru întreaga ţari, care înlocuiau pe cele regionale Intre
care o mare parte a dispoziţiilor legii privind organizarea învăţământului secundar
şi superior.
Organizat pe baza principiilor progresiste care au călluzit Resortul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent, învăţlmântul de
după 1918 poartă amprenta vederilor înaintate ale arădeanului V.Goldiş,
conducătorul amintitului reson. ÎDv.lţltorii şi profesorii erau chemaţi să uite
umilinţele şi suferinţele indurate de poporul român în vremea stăpânirilor străine,
sl acorde respectul cuvenit fiecărei naţionalităţi şi să evite învrăjbirea Intre elevi pe
motive naţionale.
· ··
Stăruinţele Resortului instrucţiunii erau îndreptate spre asigurarea
funcţionlrii în continuare a şcolilor de pe teritoriul eliberat, evitarea pierderii
anului şmlar de cllre elevi, imprimarea unor directive potrivite actului unirii din
1918, preluarea şi asigurarea it1YCRtaf'elor de mare yaloare ale şcolilor, .pregătirea
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şi

organizarea noului an

şcolar

1919/1920care urma

sa constituie primul an de

adevărată şcoală r<?mâneasdl pe întreg cuprinsul Aradului. De la începutul activităţii

sale, Resortul a dlutat să ţină seama de hotărârile Conferinţei profesorilor români
de la Alba Iulia din 2 decembrie 1918. Potrivit hotărârilor luate de Consiliul
Dirigent în şedinţa din 3 lanuarie 1918, Resortul Instrucţiunii Publice, aduce la
cunoştinţa şcolilor dl a dispus luarea în primire a tuturor şcolilor secundare cu
întreg inventarul lor, printr-un delegat, încredinţat cu această misiune de dltre
prefectul judeţului, delegatul având şi îndatorirea să controleze administraţia
scolară 1 •

La 1 noiembrie 1921, prin scoaterea şcolii de sub tutela confesionaliStă, cu
de autorităţile biseri~eşti, s-a trecut la etatizarea
învăţământului. Unificarea propriu-zisă sub raport structural şi funcţional a
învăţământului din Transilvania şi Banat cu cel din vechiul regat s-a realizat însă
câţiva ani mai târziu, în 1924, prin legea dr. C.Angelescu - ministrul instrucţiunii
publice.
Sub Consiliul Dirigent, învăţământul din regiunile unite cu statul român
cunoaşte o perioadă de tranzi\ie. resortul cultelor de pe lângă acest organism emite
un "Regulament provizoriu"2 în baza dlruia vor funcţiona şcolile româneşti până în
anul şcolar 1922-1923 când s-a trecut laaplicareaşi în Transilvania a regulamentului
şcolar din România, modificat şi adoptat în decursul anului 19223• Alături de cele
5 licee cu limba de predare română, câte existau în Transilvania înainte de 1918, se
deschid numeroase şcoli secundare, impuse de cerinţele reale ale populaţiei. Se
desfăşoară de asemenea o largă şi susţinută campanie pentru etatizarea şcolilor
secundare. Se înfiinţează licee de fete, dezvoltându-se proporţional şi învăţământul
secundar pentru na\ionalităţile minoritare. Astfel presa locală ,semnaleazl
deschiderea la Arad a unui liceu cu limba de predare maghiară, la'care pot fi
angajaţi şi profesorii care nu au depus jurământul de credinţă faţă de autorităţile
româneşti reprezentate de Consiliul Dirigent 4•
Ecourile luptei pentru etatizarea şcolilor din judeţul Arad ajung la
Bucureşti. Tinerii profesori ai învăţământului liceal arădean D.PanaitescuPerpessicius şi Al.Stamatiad devin susţinătorii fervenţi ai acestei idei. în
corespondenţa pe care o trimite din Arad ziarului "Dacia" din Capitală, Perpessicius
militează pentru naţionalizarea şcolilor, considerând dl "adevărata 'democraţie" a
· noii Românii pretinde ca şcoala să fie a învăţătorilor, precum pământul al ţăranilor5
dar, continuă aceasta, "... forţe misterioase se mai zbat să mai păstreze pentru
bisericii întreaga valoare a acestei feude, care este şcoala confesională. Rezultatul
este o oarecare fierbere în rândul corpului didactic şi totodată o îndârjire în
atitudinea luată în această luptă"6•
Principalii adversari ai "statifidlrii" şcolilor se aflau în senatul şcolar al
diecezei arădene "şcoala confesională de orice categorie didactidl ar fi, ca fiidl a
bisericii este instituţia bisericeasdl, iar biserica are indubitabil şi imprescriptibilul
•

toată opoziţia manifestată
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drept de dispoziţie asupra ei•7 - se precizează într-un raport al acesteia. Protopopii
anldenicereausă-şicontinueexercitareadreptuluidecontrolasupraînvăţământului

în virtutea legislaţiei antebelice. Învăţătorii însă nu-i recunoşteau ca inspectori
şcolari, din momentul organii.ării la Arad a Revizoratului şcolar care a luat locul
Inspectoratului şcolar regesc.
Majoritatea învăţătorilor şi a profesorilor veniţi de peste Carpaţi, ca şi o
bună parte a Comitetelor şcolare locale, susţineau cu toată tăria şi convingerea
etati.z.area şcolii româneşti. Astfel revizorul şcolar al oraşului şi judeţului Arad,
Iosif Moldovan, militeai.ă pentru înfăptuirea acestui deziderat într-un articol în
care arăta •aderenţii cei mai frecvenţi ai statificării sunt învăţătorii confesionali
care în instruirea lor s-au pronunţat în mod unanim pentru trecerea şcolilor la
stat•8• La 11 ianuarie 1919,adunareageneralăa învăţătorilordelaşcolileconfesionale
cere etatizarea şcolilor. La 29 ianuarie 1920 are loc o nouă adunare cu care prilej
învăţătorii arădeni hotărăsc să întocmească un memoriu prin care să ceară grabnic
etatizarea şcolilor9• Cu câteva luni înainte de promulgarea la 4 decembrie 1919 a
Decretului de reorganizare a învăţământului primar, confesionalismul nu mai era
recunoscut ca principiu de reorganizare a şcolilor. Atât învăţătorii, cât şi comitetele
parohiale - ca organe care se îngrijeau dţ întreţinerea şcolilor - cereau cu insistenţă
renunţarea la şcoala confesională şi, ca atare etatizarea ei.,
Astfel, comitetul parohial Pecica hotăreşte etatizarea şcolii confesionale
la 3 august 1919, cel din Galşa la 19 august, iar cel din Şiria la 24august acelaşi an 1°.
De aceeaşi dorinţă au fost cuprinse şi alte aşei.ări din judeţul Arad ca: Almaş, Cicir,
Gai, Covăsânţ, Sâmbăteni, Mândruloc, Comlăuş, Nădab, Otlaca (azi Grăniceri,
Mădrigeşti, Turnu, Radnl şi altele 11• La 5 septembrie 1919, Revizoratul şcolar
Arad înainteai.ă senatului şcolar al diecezei arădene o listă cu 61 de învăţători care
doreau să treacă în serviciul şcolii de stat 12•
în anul 1921 au fost numiţi 221 de învăţători la şcolile primare de stat din
oraşul şi judeţul Arad. Peste trei ani Revizoratul şcolar al judeţului Arad raporta
Directoratului General din Cluj că prin ordinul nr.32070toţi învăţătorii confesionali
subvenţionaţi de stat au devenit învăţători de stat, că -insufleţirea e mare la
învăţători şi la popor" 13• După 1921 acţiunea de etatizare a şcolilor confesionale se
extinde şi în alte comune precum: Chişineu-Criş, Macea, Pil, Buteni, Boteşti,
Băneşti, Boldeşti, Brusturi, Crocna, Hălmagiu, Honţişor, Iosaş, Oei, Vidra, Satu
Nou. Comitetul şcolar din Chel mac, corn ună aparţinând diecezei arădene, motivează
acţiunea de etatizare a şcolii confesionale cu un argument de ordin educativ "Am
avea apoi două şcoli primare române, cu caracter bisericesc. Înţelesul educaţiei
pretinde statificarea tuturor şcolilor. Armonia dintre învăţători şi părinţii elevilor
e în foarte multe cazuri stricată din cauza cultului. Fără conlucrarea armonică
educaţia sufere" 14• în oraşul de pe Mureş, etati.z.area s-a făcut la 1 iulie 1921, când
au fost trecute pe seama statului cele 14 şcoli comunale la care funcţionau 60 de
învăţători. în octombrie acelaşi an în judeţul Arad îşi desfăşurau activitatea 513
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tnvlţltori, repartizaţi pe cercuri şcolare 15. Din 1922-1923, Ministerul Instrucţiunii

Publice a decis organizarea tn fiecare şcoala de comitete şcolare subordonate
Comitetului şcolar judeţean 16• Îniţiativa a aparţinut lui V.Branişte care a iniţiat
organizarea sfaturilor şcolare, menite sa intensifice relaţiile şcolilor cu societatea,
Inel înainte de etatizarea tnvlţlm4ntului.
Dificultăţi Io procesul· de •statificare• şi aplicare.a noilor legiuiri a
tnt4mpinat lnvlţlm4ntul pedagogic arădean. Prin Decretul nr.12903/1919 al
Consiliului Dirigent, Institutul Pedagogic din Arad se transforma ln şcoala normala, plstr4ndu-şi însă ln continuare caracterul sau confesional. Din 1925-lnti
aceasta şcoala normali se reorganizea7A potrivit legii pentru învlţlm4ntul primar
şi normal din 26 iulie 1924, pentru ca din ianuarie 1926 sa funcţioneze CA şcoall
particulara. Noua situaţie nu convenea în primul rând cadrelor didactice care ar fi
avut o situaţie mai stabili daci ar fi funcţionat ca o şcoală de stat. Deşi cele doul
şcoli normale - confesională şi de stat - funcţionea7A prin acordul din 14 aprilie
1927, totuşi reprezentanţii bisericii şi unii politicieni legaţi de biiericl urmilreau ca
şcoala aceasta sa devina din nou oşcoală confesionali.
Deşi decizia ministeriala nr.12650/1931 aducea precizAri cu privire la
.
aplicarea •acordului•, Consiliul eparhial continua sa se amestece în viaţa şcolii. Io
conferinţa profesorilor din 8 martie 1934 se rediscută aceasta situaţie care ar putea
avea urmări negative pentru bunul mers al şcolii. Cu acest prilej directorul şcolU a
prezentat trei adrese ale Consiliului eparhial, din care reiese dl aceste se consideri
tndl autoritatea superioară, nu numai în chestiuni de educaţie religioasă, ci şi ln
cbestiuniadministrative.Conferinţaprofesoriloraratldlînbazadecizieiministeriale

din 1931, Şcoala normală ortodoxa română de stat din Arad se oonsider4
continuatoare a vechii preparandii care prin misiunea sa ca Şcoală normala de stat,
a fost trecuta ln îngrijirea şi administraţia statului. Tradiţiile Preparandiei, fondall
tn anul 1812, sunt păstrate tn tntregime, însa • dt pdvqte admioistr1rea şcoalei,
consiliul profesoral doreşte ca aceasta sa rămâoa 1n mina statului, conside,â.Qdu-se
şcoala de şcoală normali de stat şi nu de şa,a1I DOrmala confesionala. ConsiU1,d
profesoral, tn mod hotărât, este Im potriva oriclror teoc:Jiqţ.e de reconfes~i
a şa>alei, din orice parte s-ar susţine acea5tea, Iar c4t prtvqte ~ala, acea6ta dii
situaţia ei siguri de acum ar putea sa ajungi tn aalguranţl, fiindu-i prim.ejduitl
chiar şi existenţa• 11•
Prin desftlnţarea Consiliului Dirigeat, Resortul Instrucţiunii publice le
transforma 1n Secretariat general cu atribuţiuni mai r.eştrânse, nanqionând at
organ subordonat Ministerului Instrucţiunii 18. La rândut sau Secretariausl ge~•l
se transformă în Directorat general, desfiinţai to ianuarie 1923. fn mai, acelaşi an,
s-au înfiinţat inspectoratele regionale tn cele 15 regiuni ~are dia ţm. la
Trauilvania funcţionau S iD5pectorale regionale, w reşedinţa I.a T~a,Oradea,
Cuj, Sibiu şi Braşov. JJISpectoratuJ .fWlar 4in judeţul Arad era subordclnat
lnspe.ctoratului §COlar regional Timişoara 19.
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ÎDvlţlmAntul preşcolar şi primar a fost organ.iz.al prin Legea din 24 iulie
1924,modificatl parţialtnanli 1934şi 1937. Şcolileprimaredestatsau publice erau
cele ln.fiinţate de stat şi de comune sau judeţe, cu autoru.arca Ministerului
Instrucţiunii Publice - şi mai tArzlu al Educaţiei Naţionale - prin care se flcea
numirea şi retribuirea personalului didactic. Sprijinirea şi supravegherea
tnvl\ămAntulul primar public şi particular revenea statului prin ministerul de
resort, care aldltuia programele şi regulamentele şcolare, cerceta şi aproba
regulamentele şi programele particulare. Devenind unitari tn întreaga Romtnie,
funcţionând după acelaşi dispoziţii şi având aceeaşi organii.are, predarea se face tn
Umba română. ln satele şi comunele cu pop~laţie de altl naţionalitate deott cea
romAnl, deci şi tn plrţile Aradului, se înfiinţează şi şcoli primare tn limba de
predare a populaţiei respective, tn aceeaşi proporţie ca şi tn comunele rom4neşti,
dar şi 1n aceste şcoli studiul limbii romane devine obligatoriu21•
ln Judeţul Arad nuinlrul şcolilor primare era tn creştere tn perioada
interbelicii. Astfel, daci tntrc anii 1928-1937 funcţionau - numai tn oraşul Arad-19
şcoli primare de stat 22 tn anul şcolar 1937-1938 numărul lor a crescut ajungând la
28». 1n anul 1941 erau tn activitate tn oraşul de pe Mureş 26 de şcoli publice, dintre
care una germani şi doua maghiare. Spre sfârşitul războiului, în anul şcolar 194~1944, numărul şcolilor primare urbane ajunge din nou la 2824 cel al şcolilor primare
rurale scbJnd la 23625 de la 271 tn anul 19342'.
ÎOvlţămAntul primar în oraşul Arad era frecventat în anul şcolar 19281929 de 3495 de elevi dintre care numai 1175 româniZ1, numărul elevilor ajungând
tn 1937-1938 la 5260 dintre care 2592 erau românP1 pentru ca în anul şcolar 19341940 din cei 4439 elevi, 2295 sl fie români 29• Dacii tn 1934 şcolile primare rurale
erau frecventate de 42801 elevi341, în 1939 urmau cursurile 31807 elevi tfintre care
2.1024 - deci marea majoritate erau romini3L
Numlnll grldiniţelor de copii din Arad creşte de memenea ajungând la
17, toate mixte şi tn limba de predare română - aOAm din adresa Inspectoratului
Şcolar Judeţean Arad dltre Inspectoratul Şcolar Regional Timişoara. Io anul 1934
funcţionau46degrldiniţedincare31 ruraleşi 15urbane,42destatşi4confesionale

avtnd un efectiv de total de 3769 copii - 2552 în mediul rural şi 1217în mediul urban
aflaţi sub îndrumarea a 57 de conducătoare 32• În anii 1943-1944 s-au adAugat
unitlţilor preşcolare existente altele noi în Grădiştea, Micalaca, Bujac, Piraeaw
şi Şega,

toate purtând numele de "Principele Mircea" 33•
Regulamentul de funcţionare a şcolilor secundare,intrat în vigoare prin
Înaltul Decret Regal nr.216 din 1929,prevedea dl liceul este alcătuit din 7 dase,
primele 3 clase aldltuind cursul inferior sau gimnazial, o şcoală secundari putAnd
funcţiona şi numai cu cele trei clase ale cursului inferior, numindu-St; în acest caz
gimnaziu34• Ca şi liceul - se precizeai.ă în articolul 2 din regulament - gimnaziile de
stat funcţionează după 5 "tipuri de reorganii.aţii".
în evoluţia tnvAţământului secundar din părţile Aradului - ca de altfel tn
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întreaga Transilvanie - putem distinge trei etape.
a. Etapa de organizare a învăţământului de stat sub Consiliul Dirigent.
b. Etapa de tranziţie spre unificarea învăţământului secundar cuprinsă
Intre anii 1920/1921 - 1921/1922.
c. Unificarea şi normalizarea completa a învăţământului în anii 1922/1923
- 1927/19283s.
în oraşul Arad îşi desfăşoară activitatea Liceul de băieţi •Moise Nicoara•,
Liceul de fete •Etena Ghiba Birta•, Liceul Industrial de băieţi şi Liceul comercial
de băieţi, Şcoala normală de stat pentru învăţătoare, cu o durata de şcolarizare de
6ani, la care se adaugă din 31 ianuarie 1923 o Şcoală normală pentru învăţători. În
anul şcolar 1923-1924 funcţionau la Arad 3 şcoli normale: 2 şcoli de stat - una de
băieţi şi alta de fete - şi Şcoala normală confesională, aceasta din urma funcţionând
în acelaşi local cu Institutul Teologic36. După tratative de durată,la 14 aprilie 1927
s-a ajuns la un acord în vederea fuzionării şcolii normale ortodoxe române cu
Şcoala normală de stat, noua şcoală primind numele de Şcoala normală ortodoxă
română de stat •Dimitrie Ţichindear, intrând la 1 ianuarie 1928, în bugetul
statului37• în afara acestor şcoli secundare mai funcţionau în oraşul Arad în
perioada interbelică Gimnaziul •Iosif Vulcan• şi Gimnaziul romano-catolic de
fete.
În judeţul Arad şi-au desfăşurat activitatea Gimnaziul •sava Brancovici•
din Ineu, Gimnaziul din Sântana şi Gimnaziul din Aradul Nou. Fosta şcoală civilă
din oraşul Lipova, înfiinţată în anul 187438 în limba de predare maghiară, devine din
1918-1919 Şcoala medie de stat pentru băieţi, iar din 1928, Gimnaziul de băieţi
pentru ca în anii 1934-1938 să funcţioneze ca Gimnaziu mixt 39• Gimnaziul de stat
pentru fete şi-a început activitatea în anul 1920 sub denumirea de Şcoala medie de
stat pentru fete 40 care în anul şcolar 1928/1929şi-aschimbat denumirea în Gimnaziul
de stat pentru fete desfăşurându-şi activitatea până în anul 1930" 1•
Din 1887 funcţiona în oraşul Lipova o Şcoală medie comercială 42 asimilata
cu şcolile superioare comerciale - fapt consemnat şi în denumirea şcolii, începând
cu anul 1895 43• După 1919 Şcoala comercială din Lipova a funcţionat cu 4 clase,
limba de predare devenind cea română. În perioada 1936-1948 şcoala a funcţionat
sub denumirea de liceu comercial44 având în continuare 4 clase, dar nulnai până în
anul 1938 când preluând şi clasele Gimnaziului mixt din localitate, cu care a
fuzionat, ajunge sa funcţioneze cu 8 clase 4s.
Primul liceu românesc s-a deschis la Arad în anul 1919 funcţionând până
la 1 decembrie 1922 îry,aza Regulamentului provizoriu pentru scoalele secundare,
iar de la această dată în baza Regulamentului pentru ~coalele secundare - licee,
gimnazii, şcoli secundare de fete gr.I şi gr.11 46• în funcţie de legiuirile şcolare
aplicate în mod succesiv s-a schimbat şi tipul de organizare a liceului de câteva ori
intre cele doua războaie mondiale. Astfel în anul 1919, liceul funcţiona cu 10 clase
şi cu o secţie fără frecvenţă 47• Din anul şcolar 1920-1921 liceul arădean funcţiona
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cu clase împărţite pe secţii: reală şi modernă pentru clasele ciclului superior18. Intre
anii 1929-1935 liceul avea în alcătuire doar 3 clase ale ciclului superior. Din anul
1942 şi clasele ciclului superior devin divizionare în conformitate cu Decizia
ministerială nr.237062, şcoala fiind trecută astfel în tipul E de şco~i secundare..,.
Activitatea Liceului de băieţi "Moise Nicoară" din Arad încetează în timpul
războiului la 6 aprilie 1944, redeschizându-se la 14 mai 1945so.
învăţământul comercial avea o bogată tradiţie în părţţle Aradului. Prin
statificareaşcolii din Transilvania şi Banat s-a realizat dorinţa justă a intelectualităţii
din Arad de a se înfiinţa o secţie română pe lângă Şcoala comercială superioară,
până atunci cu limba de predare maghiară. La 1 septembrie 1922, se deschide o
şcoală comercială românească în Arad, luând fiinţă prin naţionalizarea treptată a
şcolii comerciale, întemeiate în anul 1885 - aşa cum ne informează Direcţiunea
Regională a învăţământului din Timişoara prin adresa nr. 2179 din 23 iulie 1922.
Dacă în anul şcolar 1921-1922şcoala avea numai o clasă românească pe lângă cele
3 maghiare, în 1926-1927, funcţionau 7 clase româneşti şi numai o clasă maghiară
pentru ca, începând cu anul şcolar 1927-1928, şcoala să funcţioneze numai cu clase
româneşti 51 • Din 1937-1938 Şcoala de comerţ din Arad devine - aşa cum am mai
precizat - liceu comercial. Mult timp această şcoală a fost "cea mai populată şcoală
comercială după cea din capitală" cursurile ei fiind frecventate între anii 1922/19231935/1936 de 3250 de elevi52•
Până la Marea Unire din 1918, în condiţiile stăpânirii austro-ungare.
tineretului români s-a barat drumul nu numai spre liceele teoretice şi de specialitate,
ci şi spre şcolile profesionale de ucenici cu profil economic şi comercial. Rezultatul
- în 1918 elementul românesc lipsea aproape cu desăvârşire din întreprinderile
transilvănene. După 1918, învăţământul profesional a fost impulsionat de Consiliul
Dirigent prin numirea profesorului Victor Stanciu, director al Şcoalei Civile din
Arad, în fruntea secţiei învăţământului profesional din cadrul Resortului
Instrucţiunii Publice53 •
Importantă unitate de învăţământ cu profil profesional din Arad a fost
Şcoala de arte şi meserii care continuând tradiţiile şcolii întemeiate în anul 189254
şi-a deschis cursurile în septembrie 1918. lncepând cu anul şcolar 1932-1933, pe
lângă această şcoală s-a înfiinţat şi una de şoferi profesionişti5 5 • Niciodată "tineretul
român nu s-a îmbulzit la şcolile de meserii, ca acum când îl ademenesc alte
cariere"56• ln scopul sporirii numărului celor care urmau cursurile şcolii de meserii
din Arad, Secretariatul din Cluj al Ministerului Instrucţiunii Publice a acordat
burse elevilor veniţi de la sate, în valoare de peste 41 mii lei pentru 28 de elevi 57,
aceasta în condiţiile în care în anul şcolar 1919-1920 erau înscrişi 115 elevi 58• Dacă
în anul şcolar 1918/1919 cursurile şcolii au fost urmate de 112 elevi59 numărul lor
va ajunge în anul şcolar 1932-1933 la 15460• Activitatea şcolii superioare de arte şi
meserii din Arad a fost continuată din anul 19~6 de Liceul industrial pentru băieţi
din localitate.
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.Allturi de aceste şooli, funcţiona la Arad o şcoall de uc:enici industriali şi
oomerciali, .. tatil.atl la 1 iulie 1921. Cwsurile aveau o duratl de 4 ani, un an fiind
premergător.Secţiadeucenicioomercialiafosturmatltnanulşoolar1921-1922de

135 de elevi tn timp ce secţia de ucenici industriali era frecventatl de 2397 elevi".
Din 1927 cele două secţii aleşoolii de ucenici se despart, secţia de ucenici oomerciali
trecând pe lângă şcoalasuperioarl oomercială pentru băieţi. începând cu anul 1932
cele ~ouă şcoli fuzioneazA din nou funcţionând astfel împreună cu cele doul seqii
- industrială şi comercială. De la 1 octombrie 1922 au mai funcţionat şcoala specială
de ucenici de pe lângă Depoul de locomotive Arad şi şooli de ucenici aşa cum a fost
şooala de stat pentru ucenicie care şi-a deschis cursurile to anul 192962.
În părţile Aradului şi-au mai desfăşurat activitatea şi doull şooli cu profil
agricol. Şcoala elementara de agricultura din Rovine (Pecica n.n. şi Şcoala de
viticulturi din Miniş care-şi deschide pentru prima oul cursurile la 1 octombire
1881.,. În urma introducerii administraţiei româneşti în Transilvania, Şooala de
viticulturi şi vinificaţie din Miniş îşi va redeschide cursurile la 1 ianuarie 1921 sub
titulatura de "şcoala inferioară de viticultură", funcţionând tn conformitaie cu
programele şcolilor inferioare de viticulturi din vechiul regat 64• Ca urmare a lep
lnvlţămintului agricol din 1930, şcoala ile la Miniş devine Şcoala de viticullud de
gradul I, cu durata de 3 ani. Scurta perioada de prosperitate a şcolii - fi în g.aeral
a viticulturii din Podgoria Aradului - după deplşirea ai.zei economice din anii
1929-1933 a fost întreruptă brusc de izbucnirea celui de al 4oilea rlzboi mondial.
activitatea şcolii întrerupându-se până în anul 1948.
Învlţlmântul tramilvlaean a devenit dupl Mara U11ire din 191• •
faClor de dezwltare a societăţii rordnqti şi promovaie a adtwii. Şcoala ~
dezvolll to noile condiţii istorioe într-o oorelatie organica şi necesari cu
comunitlţii naţionale. Procesul de diwrsificare.a ~ u l u i a făcut di.aşmaN
o instituţie adecvată contextului social-economic şi politic al epocii.
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DER RUMĂNISCHE UNTERRICHT IN DER ARADER GEGENO
ZWISCHEN DEN JAHREN 1918-1944
(Zusammenfassung)
Der Autor untersucht, sowohl geschichtlich als auch statistisch, dl·
Entwicklungsformen des Schulwesens, insbesondere dessen in rumlnische
Sprache, auf dem <;ebiete des Kreises Arad, in der Zwischenkriegszeit. Vo
einer Vielflltigkeit bibliographischer und dokumentlrer Sourcen ausgehenc
widmet der Autor seine Aufmerksamkeit hauptslchlich der Anzahl der Schule
und Schiller, wie auch der Unterordnung der konfessionellen Schulen un
deren Leherer dem Staate gegenuber.
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