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Prefată
,

În istoria Bisericii Ortodoxe Române, numele preotului iconom-stavrofor dr.
Gheorghe Ciuhandu este citat printre cei care au contribuit la îmbogăţirea literaturii
teologice, istoriografice şi culturale din prima jumătate a secolului al XX-iea.
Activitatea desfăşurată de-a lungul a cinci decenii, a făcut din el o personalitate
distinsă şi apreciată de contemporani, considerat ca unul dintre cei mai bine
pregătiţi clerici din prima jumătate a secolului trecut
Preot şi istoric, înzestrat cu calităţi intelectuale deosebite, a slujit Biserica şi
cultura românească deopotrivă. Opera sa teologică, istoriografică şi culturală,
cuprinsă în cele peste 60 de cărţi şi mai multe sute de studii, articole, note şi
recenzii publicate în diferite periodice ale vremii, s-a impus prin diversitatea
problemelor abordate şi prin bogăţia de informaţii pe care le cuprind.
Teolog şi cercetător al istoriei bisericeşti de o mare profunzime şi maximă
rigoare ştiinţifică, preotul dr. Gheorghe Ciuhandu nu s-a bucurat încă de atenţia
cuvenită din partea teologilor sau istoricilor români. Proeminenta personalitate şi
opera sa, nu au inspirat mai mult de câteva pagini de comemorare 1, unele schiţe
bio-bibliografice2, necrolog 3, şi unele consemnări şi aprecieri elogioase despre
1
Eduard I. Găvănescu, Două distincţii, în "Hotarul", anul III, 1936, iunie, nr. 6; Idem, Un
neobosit cercetător istoric: părintele Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 38 din 17
septembrie 1939, pp. 312-313; Idem, Părintele Dr. Gheorghe Ciuhandu. Viaţa şi opera sa, în "M.
A.", anul XII, 1967, nr. 8-9, pp. 726-731; Idem, Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), în
"M. B.", anul XV, 1975, nr. 4-6, pp. 226-231; Idem, Preotul Dr. Gheorghe Ciuhandu. la centenantl
naşterii sale (1875-1947), în "M. A.", anul XX, 1975, nr. 9-10, pp. 675-680; Petre Deheleanu, A
plecat un om, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, p. 311; Caius Turicu, Merinde
pentru cale, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, p. 313; Aurel Tripon, Speranţe
îndreptăţite, în "'Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, pp. 315-316; llarion V. Felea,
S<irbătorirea P. C. S. Părintelui dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXVII, nr. 46, 14
noiembrie 1943, p. 375; Grigorie T. Marcu, Sărbătorirea Părintelui Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "R.
T.", anul XXXIV, nr. 1, 1944, p. 47; Tudor Demian, O alegere care ne onorează, în "Bis. şi Şc.", anul
LXX, nr. 30, 21 iulie 1946, pp. 230-231; Gheorghe Liţiu, la 30 de ani de la moartea Protopopului
Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "M. A.", anul XXII, 1977, nr. 10-12, pp. 919-922.
2
Ilarion V. Felca, Din bio-bibliografia părintelui Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, pp. 314-315; [Nestor Covaciu], Lucrările Părintelui Dr. Gheorghe
Ciuhandu, f. a.
3
Ed. I. Găvănescu, Înmormântarea Părintelui Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp., 142-144; Tudor Demian, lconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu.
/875-1947, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 141-142; Gh. Liţiu, O lacrimă pentru
părintele Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 145-146;
Petru Pascu, Ni se duc stegarii credinţei, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 145-
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contribuţia

sa la dezvoltarea istoriografiei

româneşti,

cu prioritate a celei

4

bisericeşti • Cunoaştem şi două teze de licenţă redactate de preoţi arădeni, susţinute

la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române din cadrul Institutului Teologic din
Sibiu5, din păcate rămase în manuscris.
Articolele închinate lui Gheorghe Ciuhandu, nu surprind multe aspecte din
6
viaţa şi activitatea sa. Prin valorificarea corespondenţei şi a unor însemnări

146; [Ilarion V. Felea] + Dr. Gheorghe Ci11handu, în „Calea Mântuirii", anul VII, Arad, 11 mai 1947,
nr. 20, pp. 146-147; Ştefan Lupşa, lconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "T. R.", anul XCV,
nr. 17-18, 11 mai 1947, pp. 1-2; Grigorie T. Marcu, Părintele Ciuhandu, în "R. T.", anul XXXVII, nr.
5-6, 1947; Ioan Evuţian, lconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "L. R.", anul XXVII, nr. 10,
15 mai 1947, pp. 73-74.
4
Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 99; Mircea Păcurariu,
Istoriografia Bisericii româneşti din Transilvania, în voi. "Contribuţii transilvănene la Teologia
ortodoxă'', Sibiu, 1988, pp. 68-100; Idem, Dicţionantl teologilor români, Bucureşti, 1996, pp. I 00101; Ediţia a doua, revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, pp. 106-107; Mircea Timbus, Protopopul dr.
Gheorghe Ciuhandu, iniţiatontl organizării arhivelor arădene, în „Aradul cultural", anul III, nr. 2,
1996, pp. 28-31; Nicolae Bocşan, Gheorghe Ciuhandu (1875-1947). istoric al Bisericii Ortodoxe
Române, în voi. "Logos I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de
ani", Cluj-Napoca, 2001, pp. 300-306; Pavel Vesa, Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), istoric al
Eparhiei Aradului, în voi. ", Slujitor al Bisericii şi Neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea
Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani", Cluj-Napoca,
2002, pp. 733-748; Idem, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, Arad, 2004, pp. 132-156;
Idem, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităti (I 706-/ 9 I 8), Cluj-Napoca, 2006, pp. 36-38;
Idem, Biblioteca preotului dr. Gheorghe Ciuhandu (i 875-/947). Încercare de reconstituire, în voi.
,,Studii teologice dedicate ilustrului istoric sibian, Părintele Profesor Academician Dr. Mircea
Păcurariu la împlinirea vârstei de 75 de ani" (Coordonatori pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, lector dr. Paul
Bruşanovschi), Sibiu, 2007, pp. 366- 374; Idem, Biblioteca preotului dr. Gheorghe Ciuhandu (18751947). Încercare de reconstituire, în „R. T.", anul XVII (89), iulie-septembrie 2007, pp. 366-374;
Idem, Clerici căturari arădeni de altădată, Arad, 2008, pp. 298-347; Enciclopedia Ortodoxiei
Româneşti (coordonator: Mircea Păcurariu), Bucureşti, 2010, p.; Marcel Tang, Istoricul bisericesc
Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), în voi. .,Şcoala. Cultură. Naţiune." (Coordonator prof. Doru
Bogdan), Arad, 2010, pp. 274-291.
5
Traian Baltă, Jconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu. 1875-1947. Bio-bibliografie, Teză
de licenţă în Teologie susţinută la catedra de Istoria Bisericii Române şi Artă creştină a P. C. Părinte
Prof. Dr. Ştefan Lupşa, Sibiu, 1948, 87 f.; Craveţ Călin Dumitru, Viaţa şi activitatea preotului Dr.
Gheorghe Ciuhandu (1875-/947), Teză de licenţă în Teologie, susţinută la catedra de Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, sub îndrumarea P. C. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sibiu, 1983, 81 f.
6
Pavel Vesa, Din corespondenţa preotului dr. Ştefan Lupşa cu preotul dr. Gheorghe
Ciuhandu, în "Arca", Arad, anul II, nr. 12 (23 ), 199 I, pp. 13-14; Idem, Biblioteca preotului Gheorghe
Ciuhandu în lumina corespondenţei, în "Relief', Arad, nr. 24-26, iulie-septembrie 1994, p. 15; Idem,
Dialog epistolar (/) Roman Ciorogariu - Gheorghe Ciuhandu, în "Cele Trei Crişuri", Oradea, Serie
nouă, anul VII, nr. I 1-12 (80-81 ), noiembrie-decembrie 1996, pp. 6-7; Idem, Dialog epistolar (li)
Roman Ciorogariu - Gheorghe Ciuhandu, în "Cele Trei Crişuri", Scrie nouă, anul VIII, nr. 1-3 (8283-84), ianuarie-martie 1997, p. 4; Idem, Din corespondenţa lui Roman Ciorogariu cu Gheorghe
Ciuhandu, în "Teologia", Arad, anul I, nr. 2, 1997, pp. 108-115; Idem, Din corespondenţa preotului
dr. Gheorghe Ci11hand11 cu Academia Română, în "Ziridava", Arad, XXI (1998), pp. 383-394; Idem
(în colaborare cu Radu Ardelean), Corespondenţa lui Ioan Lupaş cu Gheorghe Ciuhandu, în "Aradul
cultural", nr. 1-2, 2002, pp. 131-145; Idem, Dialog epistolar: Miron Cristea - Gheorghe Ciuhandu, în
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manuscrise7, multe încă necunoscute, ni se oferă o altă imagine a personalităţii
preotului şi istoricului arădean. De aceea, o reconsiderare a vieţii şi activităţii sale
este mai mult decât necesară, pentru că se face lwnină în multe probleme rămase
deschise atât pentru istoria eparhiei arădene din perioada primei jumătăţi a secolului
al XX-iea, cât şi chipul insuficient conturat în studiile şi articolele care i-au fost
dedicate.
Desăvârşit intelectual la Universitatea din Cernăuţi, unde şi-a luat licenţa şi
doctoratul, format în acea şcoală severă de criticism istoric austriac, care ne-a dat
atâţia alţi mari căturari, având ca profesor pe Eusebiu Popovici, pe cât de exigent pe
atât de erudit, preotul Gh. Ciuhandu reprezintă în intelectualitatea ardeleană, un tip
cu totul şi cu totul deosebit de majoritatea tinerilor formaţi pe băncile
Universităţilor apusene. De aici poate şi izolarea în care a trăit şi în care s-a simţit
atâţia ani de-a rândul, de când se afla la Arad, oraş cu vechi tradiţii ecleziastice şi
culturale.
În rândul preoţilor s-a bucurat de cea mai aleasă veneraţie. Figura lui
impunătoare de preot distins, cu barbă mare şi cu ştiinţă multă, era luminată de o
bunătate pilduitoare. De aceea, o reconsiderare a vieţii şi activităţii sale în lumina
documentelor epistolare şi a însemnărilor manuscrise, păstrate în fondul de
documente care-i poartă numele8, dar şi în cel al familiei din Timişoara 9 , se
dovedeşte a fi mai mult decât necesară. În acest fel se face lumină în multe
probleme rămase deschise, fie chipul insuficient conturat al personalităţii sale în
articolele şi studiile publicate, fie că în timpul vieţii nu şi-a dezvăluit cu prea multă
insistenţă toate dimensiunile personalităţii sale.
Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea preotului şi istoricului dr.
Gheorghe Ciuhandu, în ziua de 7 octombrie 1995, din proprie initiativă, sub egida
Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat, filiala Arad1 6, am organizat,
voi. Simpozionul internaţional „Credinţă şi mărturisire", Caransebeş 12-14 aprilie 20 I O, Caransebeş,
pp. 384-395.
7
P. Vesa, Biserici de lemn de odinioară din judeţul Arad, Arad, 1997, Anexe, Gh. Ciuhandu,
Mediul fizic şi psihic, pp. I 04-117; Gheorghe Ciuhandu, Memorii (1907-1925). Din viaţa mea. Făcute
şi păţite, spuse ca să înveţe şi alţii (Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Constantin Jinga,
Postfaţă de conf. Dr. Gheorghe Ciuhandu), Timişoara, 1999, 339 p.
8
Fondul de documente dr. Gheorghe Ciuhand11 se păstrează în Biblioteca Episcopiei Aradului
şi însumează un număr de 146 dosare inventariate, cu peste 14 600 file, cuprinzând corespondenţa,
însemnări pe marginea unor lucrări, extrase din ziare, fişe după diferite cărţi din istoriografia română
şi străină, copii după documente din secolele XVIII-XIX şi mai multe lucrări în manuscris.
9
Mulţumim pe această cale domnului prof. univ. dr. Gheorghe Ciuhandu, primar al
municipiului Timişoara, nepot al preotului dr. Gheorghe Ciuhandu ( I 875-1947).
10
La această sesiune comemorativă au participat: !nalt Prea Sfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului, Academician Cornelia Bodea, Prea Sfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, episcopul
Aradului şi Hunedoarei, Prof. univ. dr. Nicolae Bocşan de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din ClujNapoca, Conf. univ. dr. Gheorghe Ciuhandu (Timişoara), Cercetător ştiinţific dr. Radu Ardelean
(Timişoara), Prof. univ. dr. Alexandru Roz (Arad), Preot prof. univ. dr. Ioan Tulcan (Arad), Prof.
univ. dr. Corneliu Pădurean (Arad), Prof. Mircea Popa (Arad), Prof. Doru Bogdan (Arad), Prof.
Tiberiu Novac (Arad) şi Preot dr. Pavel Vesa (Arad). Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Sesiunea
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împreună

cu profesorul univ. dr. Corneliu

Pădurean,

o sesiune

ştiinţifică

de

comunicări. Cu acest prilej, Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul

Banatului, în cuvântul de salut, a evidenţiat necesitatea restituirii memoriei lui
Gheorghe Ciuhandu, accentuând însă şi utilitatea retipăririi operei, dar şi tipăririi
manuscriselor rămase în urma ilustrului cleric cărturar arădean. Tot cu acel prilej,
academician Cornelia Bodea, care l-a cunoscut încă din perioada studenţiei, de
atunci aflându-se în dialog epistolar 11 , a accentuat şi utilitatea publicării
corespondenţei purtată cu contemporanii săi.
Viaţa şi activitatea preotului şi istoricului dr. Gheorghe Ciuhandu, în mare, se
poate împărţi în trei etape distincte. Prima, cea a studiilor şi fonnării intelectuale,
urmată de cea în care conduce resortul şcolar apoi cel cultural al Consistoriului
eparhial arădean. Ce-a de-a treia etapă, începe cu pensionarea, caracterizată, ca şi
primele două, printr-o intensă muncă de cercetare şi elaborare ale unor valoroase
studii de istorie bisericească, teologie şi cultură veche românească, din păcate,
multe din ele rămase în manuscris.

***

La finalul acestor scurte consideraţii, recunoştinţa noastră se îndreaptă către
toti aceia care ne-au sprijinit şi încurajat, într-un fel sau altul, în realizarea acestui
d~mers. În mod special, mulţumim Părintelui Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu,
membru corespondent al Academiei Române şi Prof. Univ. Dr. Nicolae Bocşan,
prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, care mereu m-au
încurajat pentru a duce la bun sfârşit demersul istoriografic început. Adresăm
mulţumiri şi Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care
ne-a acordat binecuvântarea pentru tipărirea lucrării în Editura Arhiepiscopiei
Aradului. Nu în ultimul rând, mulţumim domnilor Adrian Ţolea, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Arad şi dr. Peter Hiigel, directorul Complexului Muzeal Arad,
pentru sprijinul acordat la tipărirea prezentului volum.
Mulţumesc familiei mele, pentru înţelegerea şi răbdarea arătate, întotdeauna
aflându-se alături de mine în ducerea la bun sfârşit a cercetărilor de istorie
ecleziastică.

comemorativă
Şc.",

la 120 de ani de la 11aşterea preotului dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), în „Bis.
anul IV (76), Serie nouă, nr. 8-9, noiembrie 1995, p. 4.
11
Din păcate se păstrează foarte puţine scrisori din acest dialog epistolar.
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I.
Familia, studiile şi formarea intelectuală.
Intrarea în viaţa publică

1.1. FAMILIA
După

c veche tradiţie a familiei, ,,Ciuhăndeştii" se trag din neamul
iar „patronimicul nostru actual e de origine mai recentă. Observ că
acest 'nume familiar nici nu e cunoscut în alte părţi în afară de satul meu". În
Memorii, Gh. Ciuhandu menţionează că în lecturile sale a întâlnit mai multe nume
de familie asemănătoare cu al familie sale. Astfel, numele patronimic „Ciuhandăr"
ar fi fost întâlnit la aromâni; ,,Ciuhan" la românii maramureşeni, iar în satul Bulz
din Bihor a întânit numele de familie „Ciuhandu", care, ,,nici el n'are nici o
legătură cu noi ori cu satul nostru" 12 .
În Conscripţia parohială din Roşia (Bihor) de la anul 1855 şi în următoarele,
numele familiei este „Ciuhand'', iar în certificatul şcolar din 1859 al lui Petru de la
Gimnaziul din Beiuş, era „Ciuhan". În matricolele parohiale, în cele din urmă s-a
stabilit forma de „Ciuhandu". Petru Ciuhandu, în 1861, pe când se afla încă la
Gimnaziu, într-un caiet în care a copiat"poezii de tot felul", semna în latineşte
„Ciuhandescu", iar în româneşte „Ciuhandu". În cele din urmă, ,,familia s-a ales
definitiv cu numele actual" 13 .
După Conscripţia parohială din 1855, membrii familiei Ciuhandu de la
numărul de casă 242 din Roşia, erau următorii: Teodor (născut 1800) - bunicul;
Maria Lăzău (n. 1811) - bunica; Petru (n. 1845) - ,,tatăl meu"; Floare (n. 1848),
Ana (n. 1850), Petrina (n. 1852), Teodora (n. 1854), Dumitrie (n. 1855), Nicolae (n.
1857), Barbura (n. 1860), Mărie (1863) - ,,unchi şi mătuşi". ,,Pe cei cu numele
subliniate - mărturiseşte Gh. Ciuhandu - i-am ajuns şi eu în viaţă [ ... ]cei mai mulţi
din ei au murit de tineri" 14 .
,,Petriteşti/or",

12

ca să

Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
din ele, Partea a 11. Raporturi familiare, f. 46.

înveţe şi alţii
13
14

Ibidem.
ibidem, f. 49.
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,.Bunicul, la vârsta lui în care l-am ajuns, era bătrân, o fire potolită,
fusese foarte robotaş, el şi ai săi, şi cu babi cu tot făcând o stare materială
însemnată. Dar bunica, poate pentru că era mai tânără decât bunicul, era
mai aprigă la fire şi mai tare şi apăsată la vorbă . Îi plăcea să-şi afirme
autoritatea în familie şi ceva din această fire a moştenit de la ea şi tatăl meu.
Bunicul s-a afirmat ca un credincios chivernisitor nu numai al patrimoniului
familial pe care l-a sporit, ci şi în calitatea de epitrop bisericesc, lungă
vreme. În scurt: familia lor era, poate, cea mai de seamă din sat, nu numai
pentru cinstea şi hărnicia ei, ci şi pentru că număra în sânul ei un preot, cu
studii secundare complete - lucru mai rar pe acea vreme - şi cu teologia,
făcută în bună rânduială, la Arad şi care, totuşi, se hotărâse să nu plece în
lume, ca alţii titraţi, ci să rămână în satul lui, ca sprijin lângă părinţii săi şi
păstor sufletesc al consătenilor săi dintre care se şi ridicase" 15 •
În anul 1845, în casa familiei Ciuhandu din localitatea Roşia-Bihor, la 15
ianuarie 16, se năştea Petru 17, tatăl viitorului preot şi istoric. A studiat la Gimnaziul
greco-catolic din Beiuş, pe care l-a absolvit în vara anului 186i 8• În broşura Şcoale
şi lucruri de la Beiuş (Oradea, 1939, pp. 6-7), Gheorghe Ciuhandu povesteşte cum
a ajuns tatăl său să înveţe la renumita şcoală de la Beiuş. Bunicul său

"adusese lemne cu carul la acest liceu, într-o zi de toamnă, pe vremea
înscrieri/or la şcoale. Văzând cum intra atâţia părinţi la şcoală cu puzderia
de prunci după ei, s-o luat pe urma lor până la uşa biroului direcţional. Şi
asculta, asculta la răspunsurile candidaţilor de primire la şcoală. De la o
vreme directorul întrebă:
- Pe cine aştepţi aici ?
- Pe nime domnule, numai ascult iac-aşa că şi eu am un prunc, care
ştie lucruri de aceste ce aud aici.
- Unde-i ? fu întrebarea.
- Aici afară, domnule; stă lângă boi, că descărcarăm lemnele pentru
şcoală.

- Cheamă-l încoace, fu cuvântul directorului Kovary 19•
L-au chemat. Candidatul, supus examenului fu primit în şcoalele de
aici, trăind după rânduiala vremurilor şi a locului, din străicuţa de acasă,
15

Ibidem, f. 49-50.
După alte documente s-ar fi născut în 16 ianuarie.
17
Pentru mai multe amănunte despre familia lui Petru Ciuhandu vezi: Timişoara - Arhiva
familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse ca să înveţe şi alţii din ele,
Partea a li. Raporturi familiare, f. 58-60.
18
Constantin Pavel, Şcoalele de la Beiuş. I 828-1928, Beiuş, 1928, p. 131.
19
În Memoriile sale Gh. Ciuhandu face următoarea corectură: ,,nu era Kovary director ci
Georgiu Vlass", cf. Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi
păţite spuse ca să înveţe şi alţii din ele, Partea a li. Raporturi familiare, f. 52.
16
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până

a trecut şi maturitatea, pentru ca mai apoi preoţindu-se
în slujba satului său."

să

se

întoarcă

După absolvirea cursurilor gimnaziale(l 866-1867)2°, urmează pe cele ale

Institutului Teologic din Arad (1872-1875)21. La Arad a avut ca profesori pe Petru
Popoviciu (1823-1890), Andrei Alexandru Papp (1825-1878), Augustin Hamsea
(1849-1016), Vasile Mangra (1850-1918), Vincenţiu Schelegia. După căsătorie, în
toamna anului 1875, este hirotonit preot de episcopul Ioan Meţianu (1874-1898)
pentru parohia din satul natal, unde a funcţionat alături de preotul Nicolae Popovici,
spre bucuria lui Teodor Ciuhandu care a făcut mari eforturi pentru a-l întretine la
şcoală. Încă de la începutul activităţii, paralel cu activitatea sacerdot~lă, a
funcţionat şi ca învăţător la şcoala din sat. A fost un preot model, plin de demnitate
şi foarte iubit de păstoriţii să, în timpul său fiind edificată şi biserica din Roşia. Era
„fruntaş între preoţii din protopopiatul Beiuşului, în care protopopiat numai dânsul
şi cu protoporul său Elia Moga aveau, pe aceea vreme, maturitatea cu examenul de
bacalaureat"2 . Preotul Petru Ciuhandu, în ziua de 14/27 aprilie 1916, la vârsta de
71 de ani, a trecut la cele veşnice23 •
Mama sa, Maria Papp, era născută la Beiuş în anul 1858, iubită şi adorată de
toţi parohienii, şi-a "tors viaţa în jurul bisericii sfinte", iar în casa ei, alături de
preotul Petru, ea a fost factorul care a alimentat dragostea copiilor pentru sfântul
altar. S-a stins din viată la 9 ianuarie 1929, în vârsta de 71 de ani 24 .
Gheorghe Ciuhandu s-a născut în această familie de slujitori ai Bisericii, la 23
aprilie 1875 (Sfântul Gheorghe), ,,într-o zi de mercuri, după ameazi, pela ora 3", pe
când tatăl său era încă student la Institutul Teologic din Arad25 • Era cel dintâi
născut din cei 9 copii (6 băieţi şi 3 fete) a lui Petru şi Maria Ciuhandu26 • Şi-au

20

C. Pavel, op. cit., p. 183.
Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic ortodox
român din A rad, Arad, 1922, p. 705.
22
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
21

ca sâ înveţe şi alţii din ele, Caiet: V, Disciplinarele mele: 1896 şi 1897-9. lnsemnări în prealabil:
Vântoasele Societăţii literare a elevilor dela Institutul pedagogic-teologic din Arad, f. I.
23
Preotul Petru Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul XL, nr. 20, 15/28 mai 1916, p. 149; Deşi
biserica a fost edificată în timpul său, sfinţirea a fost făcută în anul 1918 în timpul unuia dintre fii,
Teodor Ciuhandu, cf. Senin (Gh. Ciuhandu), Sfinţirea bisericii din Roşia (Bihor), în "Bis. şi Şc.", anul
XLII, nr. 41, 7/20 octombrie 1918, p. 3.
24
Ed. I. Găvănescu, Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu (/875-1947), în "M. B.", anul XXV,
1975, nr. 4-6, p. 226. Pentru mai multe amănunte despre mama sa vezi: Arhiva familiei Ciuhandu, Gh.
Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse ca să înveţe şi alţii din ele, Partea a li. Raporturi'
familiare, f. 56-58.
25
Timişoara - Arhiva familie Ci11handu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Eu la şcoa/e în sat şi în Beiuş şi Arad şi după aceea, f. 1.
26
Cei nouă copii ai familiei Petru şi Maria Ciuhandu au fost: 1. Gheorghe (n. 23 aprilie 1875 + 29 aprilie 1947); 2. Teodor (n. 29 aprilie 1877 - + 4 martie 1879); 3. Victoria (n. 23 august 1879); 4.
Ecaterina (n. 21 aprilie 1882); 5. Maria (n. 12 februarie 1885 - + 1895); 6. Teodor (n. 19 august 1888);
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petrecut copilăria în tradiţia dragostei pentru Neam şi Biserică. Impresiile strânse în
i-au imprimat conduita pentru întreaga viaţă.

copilărie şi tinereţe

1.2. STUDIILE ŞI FORMAREA INTELECTUALĂ
1.2.1.

Şcoala primară

din Roşia

şi Beiuş

(1882-1885)

Şcoala primară a făcut-o în satul natal (1882-1885). ,,Pe la şcoală dădusem
foarte de timpuriu, deoarece tatăl meu, care era de la 1875 şi preot capelan în Roşia
ţinea şi şcoala. Începusem a memoriza poezii în mare măsură, ceea ce cred, n-a fost
bine pentru mine, deoarece mai târziu am câştigat o aversiune colosală, ce m-au
stăpânit în liceu şi până azi, când e vorba de a memoriza"27 . La fel ca tatăl său, l-a
avut ca învăţător pe Ştefan Pop, ,,care venise la noi dela şcoala din Rişculiţa şi se
trăgea din familia Popoviceştilor din Lazuri (lângă Roşia)"28 •
La şcoala din Beiuş, a ajuns să-l aibă învăţător pe Ioan Pinter, ,,un om foarte
harnic, care fusese învăţător şi mamei mele, până trăia în Beiuş"29 . A funcţionat ca
30
învăţător la această şcoală între anii 1868-1875 şi 1877-1905 .

1.2.2. Gimnaziul greco-catolic din Beiuş
După

absolvirea cursurilor şcolii primare, adolescentul Gheorghe Ciuhandu
cu emoţie pe băncile Gimnaziului greco-catolic din Beiuş, unde îl găsim din
toamna anului 1885, ca elev în anul întâi. Gimnaziul greco-catolic din Beiuş
reprezenta un puternic focar de cultură şi asigura tinerilor o instrucţie temeinică în
domeniul limbilor clasice (latina şi greaca) şi modeme (germana), în limbile
română şi maghiară, în istorie şi filozofie. Asupra tuturor îşi pune amprenta spiritul
confesional care domnea în şcoală, izbitor fiind discriminările care se făceau între
elevii greco-catolici şi cei ortodocşi. În primii trei ani de studii a avut ca director fe
Petru Mihuţiu (1830-1902), ,,un vechiu pedagog dela Universitatea din Viena" 1,
păşeşte

7. Dimitrie (n. 8 februarie 1891 - + 15 martie 1896); 8. Nicolae (n. 3 septembrie 1893); 9. Aurelian (n.
3 septembrie I 898).
27
Timişoara - Arhiva familie Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Eu la şcoale în sat şi în Beiuş şi Arad şi după aceea, f. 2.
28
Ibidem. Peste ani, în articolul O scurtă lămurire, publicat în „L. R." (anul XXI, nr. 22, 15
noiembrie 1941, pp. 210-213; nr. 23, I decembrie 1941, p. 218) avea să-şi amintească despre copilăria
şi anii de şcoală petrecuţi la şcoala din satul natal.
29
Timişoara - Arhiva familie Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Eu la şcoale în sat şi în Beiuş şi Arad şi după aceea, f. 2.
30
Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, voi. II (Coordonatori: Ioan Degău, Nicolae
Brânda), Oradea, 2008, p. 447. Învăţătorul Ioan Pinter era originar din Chişineu-Criş şi este absolvent
al Preparandiei arădeane (1855-1856), cf. T. Botiş, op. cit., p. 448.
31
C. Pavel, op. cit., p. 199.
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înlăturat în urma incidentelor din anul 188832 , în locul lui urmând profesorul Ioan
Buteanu (1848-1914), ,,un admirabil explicator şi iscusit pedagog"33 •
Ca profesori de clasă i-a avut pe Theodor Roşu (?-1894)34, Vasile Leşianu
(1845-1904) 35 , dr. Ioan Ardelean (?-1911), un distins profesor şi pedagog36 şi
Gheorghe Papp (1855-1924)3 7, care mai târziu îi urmează lui Iosif Ioan Goldiş

(1836-1902) la catedra de Limba română de la Liceul de Stat din Arad, toţi oameni
de litere şi oameni distinşi. Despre Theodor Roşu şi Vasile Leşianu avea să-şi
amintească poeste ani: ,,amândoi foşti preţuiţi dascăli ai mei şi prieteni ai tatălui
meu, cari pentru inspiraţia şi afirmarea românească a sufletului lor, nu s-au simţit
bine în mediul oficial al unaţiei beiuşene şi după dorinţa stăpânitorilor politici [ ... ]
au fost mutaţi de la catedre: unul [ ... ] în centru diecezei iar cel de al doilea la
parohie de sat"38 •
La limbile latină şi greacă l-a avut pe Gheorghe Marinescu (1835-?) pe care
elevii l-au numit „domnul cel bun" care fusese profesor şi lui Petru Ciuhandu. Cu
multă plăcere îşi amintea peste ani de dr. Florian Stan, ,,canonic şi arhiereu mai
apoi", care era apreciat „prin severitatea şi dreptatea sa, spre deosebire de ceilalţi,
cari aproape toţi favorizau prea făţiş pe g(reco) catolicii lor". De asemenea, îşi
amintea de profesorul Coriolan Ardelean care preda istoria pe care trebuia să o
„preleagă în limba ungurească". ,,Venea d'atâtea ori vesel în clasă şi când vedeam
că, înainte de prelegeri îşi freca mâinile, ştiam că are să înceapă prelegerea în limba
românească ! Era singurul lucru, prin care se răzbuna şi ne făcea şi pe noi să
39
tresărim, mai ales pe cei ce luptam cu greutăţile limbii ungureşti" .
Din perioada cursurilor gimnaziale rămâne cu un gust amar, pe care-l
readuce în memoria foştilor săi colegi cu prilejul întâlnirii oferite de scurgerea a trei
decenii de la absolvirea şcolii. Este vorba de urmările pe care elevii le-au resimţit în
urma incidentului din 2 iunie 1888, cu ocazia vizitei pe care episcopul latin de
Oradea, Mihail Pavel (1879-1902), îl făcea la Beiuş, ,,ca după rânduiala Bisericei
catolice-latine, să-şi miruiască câţiva enoriaşi',4°. Cu această ocazie, în locul
32
Petru E. Papp, Din trecutul Beiuşului, Beiuş, 1928, pp. 14-15. Pentru mai multe amănunte
despre incidentul cu drapelul tricolor vezi şi: C. Pavel, op. cit., pp.197-205.
33
Timişoara - Arhiva familiei Ci11hand11, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Eu la şcoale în sat şi în Beiuş şi Arad şi după aceea, f. 3.
34
Theodor Roşu, preot şi profesor, din 1865 până în 1889, una dintre cele mai distinse
personalităţi a Liceului din Beiuş. În 1889 a fost înlăturat din şcoală în unna înlocuirii steagului
unguresc cu unul românesc.
35
Vasile Leşianu, preot şi profesor al şcolii din Beiuş între 1872-1889. Înlăturat din şcoală în
unna incidentului cu înlocuirea steagului unguresc cu altul românesc.
36
Este autorul lucrării Istoria Diecezei greco-catolice de Oradea-Mare, 2 voi. Oradea, 1883.
37
Vezi: Tiberiu Grozescu, Grigore Ştefan, G/reorg/re Papp (/855-1924), în voi. ,,Evocări. Din
trecutul Liceului „Ioan Slavici (fost „Moise Nicoara") Arad, Arad, 1971, pp. 56-60.
38
Gh. Ciuhandu, Şcoale şi lucruri de la Beiuş, Oradea, 1939, p. 22.
39
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhand11, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Eu la şcoale în sat şi în Beiuş şi Arad şi după aceea, f. 3v.
40
C. Pavel, op. cit., p. 198.
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steagului unguresc care arbora pe edificiul clădirii şcolii, elevul Aurel Borgovan a
pus tricolorul românesc. Acest incident nu a rămas fără urmări în viaţa şcolii. A fost
înăsprit regimul din şcoală şi înlocuite toate manualele româneşti cu cele ungureşti,
act considerat de Gheorghe Ciuhandu ca fiind „anticultural şi antipedagogic".
Pentru elevi şcoala nu mai era „un altar de închinare culturală, ci un supliciu, un
chin care, pentru noi, cei ce stăpâneam limba străină de predare a acestor şcoale
româneşti" îşi avea multe urmări nedorite, părăsirea şcolii „ori căderile la
maturitate',4 1• ,,Din vreo 30 de greco-catolici au scăpat toţi afară de unul avizat la
coregere; iar din 8 ortodocşi am fost avizaţi la repetirea examenului 4 inşi',4 2 •
AjWls în această situaţie, Gheorghe Ciuhandu a fost nevoit să se înscrie la
Institutul pedagogic-teologic din Arad „fără bacalaureat", susţinându-l abia după
şase ani de la absolvirea cursurilor gimnaziale, în primăvara anului 1899, şi la trei
ani de la absolvirea cursurilor clericale.
După absolvirea Gimnaziului din Beiuş şi fără diploma de „maturitate" se
reîntoarce la Roşia, decis să-şi continue studiile. Ajuns la răspântia cu care se
întâlneşte orice tânăr cu sete e cW1oaştere, fiul cel mare al preotului din Roşia se
hotărăşte să urmeze cursurile clericale în Arad, spre bucuria părinţilor, care sperau
că după absolvire se va reîntoarce în satul natal pentru a continua tradiţia
preoţească, atât de puternică pe atunci în familiile preoţeşti.
1.2.3. Institutul pedagogic-teologic din Arad

În 3 septembrie 1893 se înscrie la „şcoala teologică" din Arad. ,,De acasă
porneam, provăzut cu sfatul părintesc al răposatului meu tată: să fiu serios la carte
şi la purtări, aşa cum se cade celui ce se pregăteşte de preotie, care era lucru mare în
ochii tatălui meu". Îl avertiza să fie „cu atenţie cătră dire~torul Augustin Hamsea"
care fusese profesor şi tatălui său43 . Anii de studii petrecuţi la Arad îi folosesc cu
cele mai bune rezultate pentru agonisirea ştiinţei teologice şi pentru întărirea
virtuţiilor necesare unui trai duhovnicesc. Aici, Gh. Ciuhandu cucereşte preţuirea
profesorilor Vasile Mangra şi Roman Ciorogariu, care, după cum vom vedea, îi va
folosi mai târziu, dar îşi câştigă stima şi încrederea colegilor44 •
Gh. Ciuhandu, Şcoale şi lucniri de la Beiuş, pp. 7-8.
8. A. O. R. Arad, Fondul de documente dr. Gheorghe Ciulrandu, Gh. Ciuhandu, O
mărturisire. În chestia catolicismului (mss), Dosar 125, f. 275-293. În anul şcolar 1892-1893 s-a
prezentat la examenul de maturitate un număr de 47 absolvenţi din care 11 au fost declaraţi respinşi,
fiind nevoiţi să repete examenul, cf. Traian I. Farcaş, Istoria Gimnaziului gr. cal. de Beiuş (I 8281895), Beiuş, 1896, p. 154. C. Pavel, op. cit., p. 251.
43
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viata mea. Făcllle şi pălite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Disciplinarele mele: 1896 şi 1897-9. Înse,;,nări în prealabil: Vântoasele
Societăţii literare a elevilor dela Institutul pedagogic-teologic din Arad, [. I.
44
Din scrisoarea lui Roman Ciorogariu expediată la I 0/23 aprilie 1918 aflăm despre prietenia
dintre profesor şi student: "Legătura noastră n-a fost o tovărăşie ocazională, ci o înrudire sufletească
încheiată încă în şcoală între părinte şi fiu sufletesc şi consolidată pe principiile comune ce ne-a
călăuzit în viaţa politică", cf. 8. A. O. R. Arad,fond citat, Dosar 74, f. 96-96v.
41

42
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Primii ani petrecuţi în oraşul de pe malul drept al Mureşului, cu atâtea
exemple şi dovezi ale mişcării românilor pentru dobândirea de drepturi naţionale şi
bisericeşti, îşi vor pune pecetea pe fizionomia spirituală a viitorului preot şi istoric.
Erau anii de mari frământări politico-naţionale pentru românii din monarhia austroungară şi atmosfera încărcată de după prezentarea Memorandului şi a procesului
care a urmat.
Nici în Institutul pedagogic-teologic atmosfera nu era mai blândă. La venirea
în Institut găseşte o stare foarte tensionată. Aici erau două partide, una a
episcopului Ioan Meţianu (1874-1898), care sprijinea pe arhimandritul Augustin
Hamsea „director al seminarului", pe care-l dorea ca urmaş în scaunul de episcop al
Aradului. Cealaltă partidă avea în frunte pe profesorii Vasile Mangra, Roman
Ciorogariu şi Romul Nestor, grupare pe care, după cum mărturiseşte Gh. Ciuhandu,
„îi idolizam pentru atitudinea lor românească hotărâtă". Era în anul următor
procesului Memorandului şi „noi tineretul, în partea covârşitoare am fost de partea
naţionaliştilor şi nu ne conveneau lucrurile directorului A. Hamsea". Acesta era
acuzat de studenţi şi de faptul că a reuşit să dezbine Societatea de lectură, în „una a
teologilor şi alta a preparanzilor". Pentru că directorul A. Hamsea ţinea cu orice
preţ a fi preşedintele societăţii studenţilor teologi, la încercarea acestora de a se
constitui, în toamna anului 1893, de teamă că va fi ales rivalul său Roman
Ciorogariu, s-au produs multe frământări în şcoală. Directorul voia să fie ales, nu
după Statutul din 1880, ci după cel din timpul episcopului Procopie Ivaşcovici
(I 853-1873).
Ameninţat de studenţi că se vor plânge episcopului Ioan Meţianu, directorul
a încuiat porţile Seminarului. Urmarea a fost, că tinerii au forţat o altă poartă decât
cea principală mergând la episcop. Pentru că A. Hamsea era un „agreat al
episcopului", abia în luna februarie a anului 1894 Societatea s-a putut constitui în
conformitate cu Statutul din 1880 şi după dorinţa studenţilor. ,,În chipul acesta, o
seamă de seminarişti", între care şi Gh. Ciuhandu, au fost „deocheaţi şi priviţi cu
ochi răi',4 5 . În acest fel intră într-un prim conflict cu directorul Augustin Hamsea,
contrar sfaturilor primite acasă de la tatăl său. De fapt, cazul disciplinar al tânărului
Gh. Ciuhandu, nu reflectă decât starea de spirit întreţinută în Institut de către
director, frământat permanent de dorinţa de a ajunge episcop. ,,Exploatând această
împrejurare" prin scrisoarea din l ianuarie 1894, directorul aducea la cunoştinţa
preotului Petru Ciuhandu că fiul său a fost „admoniatu pentru negliginţia [ ... ] şi
pentru purtarea necorectă',4 6 . Scrisoarea directorului era urmată de cea a prefectului
45
Timişoara - Arhiva Jqmiliei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. lnsemnări în prealabil: Vântoasele Societăţii literare a elevilor dela
lnstit11t11l pedagogic-teologic din Arad, f. 2.
46
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Scrisoarea lui Augustin Hamsea din I ianuarie 1894
adresată preotului Petru Ciuhandu din Roşia-Bihor. lată textul scrisorii: ,.Nr. 55 ex 1893/4. Onoratului
D. Petru Ciuhandu parochu în Rossia. Am onore a Ve inconoscienţia prin acesta cumca fiulu Dvostra
Georgiu Ciuhandu elevu în cursulu I alu institutului nostru theologicu din conferinţia profesorale
ţicnută astadi a fostu admoniatu pentru negligintia din theologia fundamentale precum şi pentru
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de seminar Ioan lgnatie Papp şi cea a unsprezece colegi seminarişti care, la 5/24
februarie 1894, scriau preotului Petru Ciuhandu din Roşia că vinovăţia ce i se
atribuia fiului Gheorghe nu este întemeiată.
,,Sânţite Părinte!
Pătrunşi

de durerea în care sufere fiul Dvoastră şi iubitul nostru coleg
de la Dvoastră, venim şi pe această cale
desfăşurându-se chestia respective cauza pentru ce el şi cu el dinpreună
aproape toţi teologii au devenit anunţaţi pe la părinţi, voim să vă eliberăm
de sub tutela supersitiţiuni/or în care va aruncat referor directorului.
Noi subscrişii parte ca foşti colegi ai lui Georgiu încă de prin
gimnaziu, parte numai ca actuali colegi am avut ocasiunea a ne convinge
despre buna conduită esemplară moralitate şi neobosita lui diligenţă; şi
chiar aceste nobile însuşire a lui ni-a dat impulsul respective şi un plus
împlinirea unei datorinţi mai mult morală, ca colegială, când jurându-ne pe
paroiu de onoare voiu a 'I scusa, voiu a-l scoate din ispita în care Io isbit
directorul.
De mai multe ori in corpore am demonstrat contra procedurei
necualificabile a directorului, ba odată ne mai putându-i suferi durele
tractamente am mers cu toţii la Eppul şi ne-am plâns contra lui, apoi
aflându-l Eppul de vinovat de bună seamă i-a dat peste nas de aici a isvorât
răutatea răzbunării ? ce şi a manifestat-o directorul prin referandele sale le
de însemnat că Georgiu fiind el un om moderat parte activă niciodată n-a
luat! Din forma referendei credem că veţi fi cugetând că ea e espedată cu
consensul întreg corpului proff. Aceasta însă nu e adevăr. Spre mai marea
convingere Ve rugăm să binevoiţi a cere desluşiri asupra purtărei şi
diligintei lui Georgiu de la prof de curs Dlui Romul Ciorogariu, care, fiind
om de caracter /ce lui Hamsea îi lipseşte/ suntem siguri că Vă va produce o
bucurie prin o referendă contrarie celei dintâi dar adevarată şi nu minciună.
Atât în favorul dvoastră cât şi alui Georgiu şi cu el dinpreună în favorul
nostru Ve repetăm rugarea să scrieţi un cuvânt Dlui Ciorogariu.
Poate omul să fie şi iubit înaintea directorului dacă va esecia
în urma unei

mustrări primită

următoarele condiţiuni:

I. La tot momentul de convenire să-i sărute mâinile şi să-l adore ca pe
un idol.
li. Să-l laude cu cel puţin cu jumătate din laudele jubileului să-l facă
învăţatul lumii.
III. Adesea să acuse şi să vândă când pe unul când pe altul.
portarea necorectă. La cesta imprejurare-ţi-aducemu atenţiunea cu observare că în casu de repetire se
va aplica asupra densului rigorea regulamentului institutului. Aradu, din confcrinţia profesorale
ţienută în I lanuariu 1894. Augustin Hamsea director seminarialu."
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IV. În rea dispoziţia sa, să se lase să-l facă obeală etc.
Aceste şi alte multe de felul acestora sunt nobile la însuşiri ce cere
Hamsea de la viitorii preoţi.
Voiţi Dvoastră ca Georgiu împlinind aceste condiţiuni să fie iubit de
directorul şi de societatea noastră să fie izolat pentru totdeauna ? Dacă e
mai repetaţi cele scrise în proxima epistolă, apoi el va fi silit la obligare
orabă iar noi conform condiţiunei III îl vom privi de „Iuda".
Noi rămânem în speranţa ca cultura ce o posedaţi Ve va face să daţi
credământ sincerilor şi conscrientilor noastre mărturisiri aceea cultura mai
departe de la noi presupunerea că din oarecare punct de vedere am deveni
desoperiti cu această dechiarare pe care legile ne dictă să o tinem de secretif'
47

'

'

Despre starea de spirit agitată din cadrul Institutului se arată şi în scrisoarea
de mai mulţi elevi seminarişi, la care se aliază şi Gheorghe Ciuhandu,
adresată la 1/13 noiembrie 1894, celui mai iubit profesor din şcoală, Roman
Ciorogariu.
semnată

,,Domnule Profesor!
Decând ne aflăm în acest institut am observat un lucru, în fond
destul de dureros; în loc de resultatul iubirii evanghelice şi al ajutoriului
moral reciproc - două principii aici propagate - ne a întâmpinat urgia
separatismului, carea nu de eri de a/altă eri domnesce între elevii acestui
institut. Boia aceasta ni-a făcut şi ne face dilnic imposibilă unirea în
cugete şi simţiri nu numai în cause private, de mai puţin interes, ci şi în
celea, cari ne interesează pre toţi deopotrivă; - şi acesta va dura - suntem
siguri, - până când nu se va afla şi nu se va aplica în mod raţional mijlocul
potrivit pentnt sanarea din rădăcină a acestui separatism a acestor
diverginte fără raţiune.
Ba cei mai mult, acest separatism a ajuns între împrejurările actuale
la treapta de: ură pesonală.
Pentru a înţelege legalitatea plângerii noastre, ni-am permis să Vi le
aducem aceste premerse, ca pregătire pntru ca din combinaţiune cu cele ce
se vor espune mai la vale se reiasă în mai deplină chiaritate tristul adevăr,
şi anume:
Când unul din ai noştri, pentru anumite trebuinţe îşi cere concediu
dela Dl prefect, ca să poată eşi în oraş, acesta într-un mod absolutistic, ca
Timişoara - Ar/riva familie Ci11/rand11. Scrisoarea din 5/24 februarie 1894 a unui număr de
11 colegi seminarişti (Ştefan Domocoş - anul III, Traian Cucu - anul III, George Ardelean - anul I,
Miron Botişel, Traian Teaha, Vasile Fărcuţ - anul II, Alexandru Munteanu a lui Vasilie - anul I, Ioan
Popovici - anul III, Teodoriu Vidu - anul I, Atanasiu Todan, Ioan Sabău) adresată preotului Petru
Ciuhandu din Roşia (Bihor).
47
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un „ totum factum " ., dispune" ca respectivul să nu iasă în oraş căci nu-i
ieşire regulată şi pentrucă Dsa aşa voesce. Să servească de esemplu casul
cu Miron Botişel.
De se întâmplă însă ca unul ca acela, căruia i se interdice ieşirea, să
iasă în oraş, se pedepsesce; - sau dacă obţinând careva concediu, peste
tennin întârdie cu câteva minute, i se impută greu, ori chiar i se interdice
ieşirea pe de altă dată, când întru înţolesul disciplinei este eşire liberă.
Sunt însă alţi elevi, cari cunosc şi nu sunt supuşi nici unui feliu de
disciplină, între cari jocă rolul principal Domnii: Givulescu, Roşiescu,
Lugojan şi Gerga, şi acesta e atât cu privire la diuă cât şi la restimpul de
48
nopte. [... '].
Domnule Profesor!
Aducându-Vi-le tote aceste la cunoscinţă, Ve rugăm cu tot respectul,
ca cum venind plângerea nostră după sânta dreptate, să faceţi paşii
necesari pentru aplanarea dreptului moral - legii morale, călcate, fie chiar
prin disciplinare pentru vătămarea în caracterul nostru, mai ales căci noi
suntem gata - în interesul adevărului - să stăm cu fruntea deschisă la cele
susţinute de noi prcum şi la acele acuse, cari eventual s 'ar rădica contra
nostră şi iar pute dovedi pre deplin de adevărate.
Deobligându-ne încă odată, că la cas de lipsă, vom dovedi tote cele
subscrise de noi şi mulţumindu-Vă înainte de sprijinul moral al Dvoastre,
49
de care suntem siguri, ne semnăm, în Arad la 1 Noiembrie st. v. 1894" .
După semnătura celor 17 elevi seminarişti, urmează mesajul scris al lui
Gheorghe Ciuhandu către profesorul Roman Ciorogariu, în care îşi exprimă
profunda nemulţumire faţă de starea de lucruri din şcoala clericală. Semnatarii
scrisorii erau foarte scandalizaţi de faptul că seminariştii grupaţi în jurul
directorului erau favorizaţi şi de prefectul semninarial Ioan I. Papp, viitorul
episcop, şi nu erau supuşi „nici unui feliu de disciplină". Mai erau indignaţi şi de
faptul că studenţii indisciplinaţi au catalogat pe ceilalţi cu epitetul de „proşti [ ... ] în
special la adresa celor din Bihor, că suntem selbateci, vite încălţate, care intră în
teologie cu 1 sau 2 clase gimnaziale şi preparandia, cari nu sciu nici vorbi cu
omul". Toate aceste calomnii erau puse în seama lui Procopie Givulescu, student în
anul I şi un favorit la directorului şi al prefectului seminarial. Considerând că toate
acestea atingeau personalitatea celor calomniaţi, Gheorghe Ciuhandu cerea
48
49

Din păcate, o parte din scrisoare lipseşte.
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu. Scrisoarea din 1/13 noiembrie 1894, a unui număr de

17 elevi seminarişti, adresată profesorului Roman Ciorogariu. Scrisoarea este semnată de: Mihai
Caba, Georgiu T. Petroviciu, Teodor Papp, George Ardeleanu, Teodor Vidu, Maximilian Miclean,
George Popovici, Nicolae Sirca, Constantin Leuca, Augustin Moga, Miron Botişel, Atanasie Todanu,
Petru Pulleac, Demetriu Pascu, Ioan Dariu, Partenie Roman, Ioan Morariu.
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profesorului Roman Ciorogariu să înceapă „cercetare disciplinară contra numitului
Domn, ca acesta să-şi dea samă de faptele sale şi să suporte consecinţele"50 .
Neînţelegerile se datorau, în primul rând, liniei oficiale pe care episcopul
Ioan Meţianu, împreună cu arhimandritul Augustin Hamsea, căutau să o impună,
iar în al doilea rând, datorită „naţionaliştilor", reprezentaţi de Roman Ciorogariu,
Vasile Mangra şi Romul Nestor. ,,Noi tineretul, în partea covârşitoare, am stat de
partea nationaliştilor" - după cum mărturisea Gheorghe Ciuhandu într-una din cele
două vari~te ale notiţelor autobiografice51 • În felul acesta, mulţi studenţi nu au fost
priviţi cu ochi buni de reprezentanţii oamenii directorului.
La şedinţele Sinodului eparhial care au avut loc imediat alegerilor
preşedintelui Societăţii de lectură, a luat parte şi protopopul Elia Moga al
Beiuşului, unul dintre oamenii directorului Hamsea. Prin protopop, directorul
transmite preotului Petru Ciuhandu că fiul său este un „escesiv destrăbălat"52 . În
neconcordanţă cu epistola amintită, profesorul Roman Ciorogariu, la 14 august
1895, scria preotul paroh din Roşia, Petru Ciuhandu, că fiul său nu a avut un
comportament nepotrivit unui student teolog.
,,Arad 14 august 1895
Stimate părinte!
Fiul

Dvoastră

Dvoastră caşi

un

George mi se jălbeşte că ar fi calomniat înaintea
excesiv, cercetător de locuri necinstite şi

destrăbălat,

birturi.
Eu ca profesorul său de curs, despre toate aceste n-am nici o
cunoştinţă, din contră, eu pe fiul Dvoastră l-am ţinut întotdeauna şi îl ţin de
om solid, serios şi de caracter, carele ca atare promite a să face un
folositoriu bărbat al naţiunii şi bisericei.
Altcum în viitoriu voi fi cu deosebită atenţie la purtarea lui şi încă voi
observa un inconvenient în purtarea sa, sigur voi interveni să-l îndrept.
Încât supravegherea mea vă oferă destul garanţă, vă rog a vă linişti şi
a nu lipsi băiatul de iubirea părintească, la care, după mine are titlu.
În sfârşit, băiatul are lipsă de părinteşti poveţe, chiar şi când greşesc.
Nedreptăţirea îi poate îndâ,ji, şi eu cred că ar fi o nedreptăţire să fie judecat
so „Domnule Profesor I Întrucât câteva din calomniile arătate mai sus, deşi nu în mod direct - ating personalitatea mea prin acesta îmi esprim indignarea simţindu-me ofensat prin
de „sălbateci" a dlui Givulescu cu carele abia în două rânduri am schimbat vorbe vorbe
în viaţă-mi. Din acest motiv cu toată supunerea Ve rog se binevoiţi a începe cercetare disciplinară
contra numitului domn, ca acesta seşi dea samă de faptele sale şi să suporteze consecinţele. Arad la I
Noiembrie n. 1894. Remân Al Dvoastre George Ciuhandu".
51
Timişoara-Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Caiet: E11 la şcoală în sat şi în Beiuş, Arad şi după aceea, f. 4.
52
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viata mea. Făcute şi pătite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. "Disciplinarele" mele: 1896 şi 1897-9. Înse:nnări în prealabil: Vântoasele
Societăţii literare a elevilor dela Institutul pedagogic-teologic din Arad, f. 4

dar

totuşi

caractcrisările
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pe baza co/portagiului în faţa constatări/or făcute de mine aici, în calitate de
diriginte al disciplinei din cursul frecventat de Jiul Dvoastră.
Întrn altele primiţi cordialele salutări de la
vechiul stimatoriu
Romul Ciorogariu
prof teol. " 53

Atras şi el în „vâltoarea dezbinărilor din seminar", a fost văzut rău în toţi cei
trei ani de către directorul A. Hamsea şi „profesorii adicţi lui", în schimb Roman
Ciorogariu, Vasile Mangra şi Romul Nestor îl apreciau pentru „studiu şi conduită".
Neputând fi de acord cu praticile antipedagogice şi anticonstituţionale ale
directorului, tânărul Gheorghe Ciuhandu a avut mult de suferit în anii de şcoală. Cu
directorul Augustin Hamsea făcea Istoria bisericească şi la una din orele de curs îi
spune că tratamentul pe care îl aplică nu-l „încurajează la studiu". Urmarea a fost că
la sfărşitulu anului şcolar 1894-1895, Ciuhandu este lăsat corigent (,,ma trântit din
istorie") la Istorie bisericească. Nemulţumit de tratamentul la care a fost supus, se
adresează în scris şi directorului A. Hamsea amintindu-i că a fost nedrept cu el şi a
mai „tulburat şi pacea familiei" şi „că prin asemenea proceduri niciodată nu va
putea creşte membri folositori Bisericii şi mai puţin preoţi buni", cerându-i să-i
dovedească vinovăţia. În septembrie 1895 când se prezintă la examenul de
corigenţă, cere profesorilor Roman Ciorogariu şi Romul Nestor să asiste la
examinare. După examen a fost notat de director doar cu „suficient", dar se putea
înscrie în anul al treilea. Odată cu deschiderea noului an şcolar reîncep problemele
alegerii noului preşedinte al Societătii de lectură. Se reeditează alegerile din anul
şcolar precedent, directorul încălcând din nou Statutul episcopului Ioan Meţianu. În
luna noiembrie 1895, alături de alţi colegi, Gh. Ciuhandu, în calitatea sa de
vicepreşedinte al Societătii, cere o revenire la cadrele statutului episcopului Ioan
Meţianu, dar fără nici un' rezultat. În această situaţie demisionează, şi cu el toţi cei
care fuseseră aleşi în conducerea Societăţii, fiind nevoie de o noi alegeri. Şi de
această dată acestea s-au făcut prin „aclamaţiune" şi nu în forma prevăzută de
Statut. Rezistenţa lui Gheorghe Ciuhandu, deşi întemeiată, s-a adus decât adâncirea
54
prăpastiei dintre el şi director care ,,nu voia nici să mă suferă prin seminar" Pe
când se afla în ultimul an la Institutul pedagogic-teologic din Arad, cu prilejul
serbării „mileniului"55 , viitorului teolog absolut i se intentează un „proces
disciplinar" pe motivul absentării de la festivitătile organizate la 27 aprilie/9 mai
1896 în şcoală, prilej cu care directorul Augustin Hamsea a ţinut un discurs. În
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, scrisoarea lui Roman Ciorogariu din 14 august 1895
preotul Petru Ciuhandu din Roşia.
54
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. "Disciplinarele" mele: 1896 şi 1897-9. Însemnări în prealabil: Vântoasele
Societăţii literare a elevilor dela lnstit11tul pedagogic-teologic din Arad, f. 5, 6.
55
„Mileniul" sau serbările de mari proporţii pregătite în luna aprilie 1896, în Ungaria, pentru
comemorarea împlinirii a o mie de ani de la aşezarea poporului maghiar în Pannonia.
53

către
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temeiul cercetărilor întreprinse de director, Gh. Ciuhandu este eliminat din şcoală
pe timp de doi ani pentru „retinenţă şi nesubordonaţiune", atât de conducerea
Institutului pedagogic-teologic cât şi de către Consistoriul eparhial. Au urmat
presiunile făcute asupra sa pentru a-şi recunoaşte vina. După multe greutăţi, ,,scăpat
ca prin pene", prin ocrotirea profesorilor Roman Ciorogariu şi Romul Nestor56 , de
eliminarea hotărâtă, i se cere să-şi ceară iertare de la directorul „ofensat", A.
Hamsea, iar până atunci să i se interzică intrarea în institut şi participarea la
cursuri 57 • În urma absentării mai îndelungate putând să fie eliminat definitiv. La
urmă a împăcat situaţia, declarând în scris. că recunoaşte faptul că a greşit şi îi pare
rău că a fost „nesupus" faţă de conducerea institutului 58 . Mai mult decât atât, în
8/20 mai 1896, în „cancelaria Direcţiunei institutului", Gh. Ciuhandu a fost obligat
să dea o declaraţie prin care se arăta că nu a avut intenţia de a „vătăma" cu nimic pe
directorul Augustin Hamsea.

,Jn cor!formitate cu decisul consistorial dec/arez, că-mi place şi vreu
se fiu de omenie; că cu intenţiunea şi din reutate nu vatim pe nimeni şi
datoriu sum cu atât mai vertos a declara bărbătesce, că n-am avut
intenţiunea a vătăma pe Reverendisimul Domn Director seminarial, ca pe
superior al meu.
În cât înse pate din nepricepere am vătămat, şi respective încât
Reverendisimul Domn Director s-a simţit vătemat prin purtarea mea,
manţfestată în 12 Mai a. c., cu supunere me rog se fiu ertat. Georgiu
59
Ciuhandu"
Despre acest incident, după numai un an, într-un articol publicat în „Tribuna
Poporului" din Arad 60, mărturisea: ,,Din consideraţia, că vedeam tăindu-mi-se calea
de la carieră numai cu zile mai înainte de terminarea studiului, am cedat silei
sufleteşti şi mi-am cerut iertarea [ ... ] Preacuvioşia Sa dl director n'a fost mulţumit
până-ce P. S. Sa dl Episcop mi-a zis, că am satisfăcut îndatoririi impuse prin
resoluţiunea amintită. Am mers apoi a doua oară să mă rog, iar Preacuvioşia Sa,
fără a mă asculta, ca pe un făcător de rele m'a alungat de la sine, iar la câteva zile

Nestor Romul ( 1864-1925), originar din comuna Bata, a studiat la gimnaziul din Braşov, iar
teologia la Arad şi Cernăuţi. A fost secretar consistorial ( 1881-1892), apoi profesor la Institutul
Teologic până în I 895 şi din nou în anul I 905-1906. Până în I 920 a fost paroh în Cenad, iar după
această dată profesor la Institutul Teologic din Arad.
57
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Adresa nr. 2420 a episcopului Ioan Ignatie Papp
către direcţiunea Institutului Teologic din Arad.
58
Idem, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite, spuse ca să înveţe şi alţii din ele.
„Disciplinarele" mele: I 896 şi I 897-9, 11. .. Mileniu/" unguresc şi primul meu proces disciplinar
(1896), f. 7-9.
59
Idem, doc. Protocol luat în cancelaria Direcţi1111ei institutului pedagogic-teologic gr. ort.
rom. din Arad în 8120 Maiu 1896.
60
Pentru venerabilul Consistor ariidan, "Trib. Pop.", anul I, nr. 94, 17/29 mai 1897, p. 449.
56
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însuşi m'a chemat la sine, când mi-a şi întors mărturisirea protocolară că: 1)
recunosc că am fost nesupus (nu însă vinovat precum P. C. Sa cerea); 2) simţesc
părere de rău şi 3) că promit îndreptare".
În cele din urmă, după ce a reuşit să facă „pe placul şi voia" Preacuvioşiei
Sale, în vara aceluiaş an reuşeşte să-şi termine cursurile teologice. Îmbolnăvindu-se
însă, şi „nefiind încă deplin restaurat cu sănătatea", se reîntoarce la Roşia, unde stă
până în toamna anului 189861 •
La numai trei luni de la susţinerea examenului de calificare preoţească,
nemulţumit de situaţia care încă persista în şcoala clericală unde bântuiau „aceleaşi
vântoase cari tulburau rosturile educative ale institutului", mai mulţi absolvenţi se
hotărăsc a acţiona în public pentru instaurarea unui regim mai bun în institutul.
Soarta a căzut pe Gh. Ciuhandu a cărui capacitate intelectuală era unanim
recunoscută de către colefii săi. Acestea sunt premisele articolului Pentru
Veneratul Consistor arădan 2, în care prezintă toate nedreptăţile pe care le-a avut
de suferit în perioada studiilor teologice, mai ales din partea directorului Augustin
Hamsea. Urmarea a fost, un nou proces disciplinar „care s-a tratat şi la mitropolie
în aug(ust) 1898" de unde s-a transpus Consistoriului eparhial din Oradea „pe al
cărui teritoriu mă găseam cu domiciliul"63 •
La 21 august 1898, Consistoriul mitropolitan „pe baza actelor
investigaţionale", aducea la cunoştinţa Consistoriului aprahial de la Oradea
următoarea sentinţă luată împotriva lui Gh. Ciuhandu:

,J)eoarece în firul cercetărei efectuite prin propria recunoascere a
acusatului candidat de preoţie Georgiu Ciuhandu este constatat, cumcă însuşi
este autorul articulului apărut în diarul „ Tribuna Poporului" din 17129 Maiu
1897 Nr. 94, intitulai Pentru Venerabilul Consistoriu arădan, în care artic/u
acusatul s-a folosit de unele espresiuni nepotrivite cari insolvă în sine lipsa în
sine lipsa reverinţei faţă de superiori şi purtarea bruscă la adresa
Consistoriului corpului profesoral şi directorului seminarial din Arad; - dară
considerând că din incidentul neînjăţişării acuzatului ca teolog la o întrunire a
corpului profesoral şi a elevilor ţinută la 27 Aprilie (9 Maiu) 1896, în sala
seminarială din Arad, na fost cu tact îndestulătoriu aplanată causa din partea
direcţiunei institutului; - dreptacea, candidatului de preoţie Georgiu Ciuhandu
pentru eJpresiunile nepotrivite folosite pe calea jurnalistică, i se reprobă
64
procedura faţă de superioritatea şi să admoniază'' .
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 60. Încă din
timpul cursurilor clericale, Gh. Ciuhandu s-a îmbolnăvit de piept fiind nevoit să locuiască la o gazdă
în oraş. Timişoara - Arhiva .familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca sâ înveţe şi alţii din ele. Caiet: Eu la şcoală în sat şi în Beiuş, Arad şi după aceea, f. 4.
62
"Trib. Pop.", anul I, nr. 94, 17/29 mai 1897, p. 449.
63
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 59.
6
~ Timişoara - Arhiva .familiei Ci11hand11, doc. Copie a sentinţei Consiliului mitropolitan din
21 august 1898 transmisă Consistoriului eparhial de la Oradea.
61
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Acţiunea disciplinară se stinge definitiv doar în unna schimbărilor survenite
în luna octombrie la conducerea Episcopiei Aradului, prin numirea episcopului
Ioan Meţianu (l 874-1898) în scaunul de mitropolit al Ardealului, eveniment care
dezlănţuie o înverşunată mişcare pentru alegerea noului episcop. Lunga păstorire a
episcopului Ioan Meţianu era larg criticată şi se dorea o nouă orintare în conducerea
eparhiei. Naţionaliştii din Arad îl susţineau pe arhimandritul Iosif Ioan Goldiş, fost
profesor de Limba română la Liceul de stat din Arad, iar din vara anului 1892 vicar
episcopesc al Consistoriul eparhial din Oradea.

1.3. INTRAREA ÎN VIAŢA PUBLICĂ
1.3.1. Învăţător În Căbcşti, apoi În Şiria
După absolvirea cursurilor teologice la sfârşitul anului şcolar 1895-1896, ,,a
stat la casa părintească, prestând comunei parohiale de acolo serviciile, pentru cari
a fost admisibil" 65 •
În sesiunea din februarie 1897, alături de alţi 13 colegi, se prezintă la
examenul de „cualificaţiune preoţească" în unna căreia este „cualificat pentru
parohiile din clasa prima". Din comisie au făcut parte: protosincelul Augustin
I Iamsea - preşedinte, asesorul consistorial Ignatie Papp - notar, protopopii Vasile
Beleş (Arad), dr. Ioan Trăilescu (Chişineu-Criş), dr. Traian Puticiu (Timişoara) şi
preotul profesor Ioan Petranu de la Institutul pedagogic-teologic66 •
După susţinerea examenului, urma să solicite o parohie. La Consistoriul
eparhial arădean nu îndrăznea să apeleze pentru că era sigur că va fi refuzat atâta
timp cât mai dura procesul disciplinar. Cu toate că tatăl său îl dorea capelan în
parohia Roşia, tânărul Gheorghe Ciuhandu era conştient că nu puteau amândoi
mânca „o singură pită" iar în altă parohie nu dorea să fie numit 67 .
În această situaţie este nevoit să o ia pe calea învăţământului confesional, pe
de o parte datorită tradiţiei că absolvenţii de Teologie la început trebuiau să
funcţioneze în învăţământ, pc de altă parte, lipsa de învăţători se suplinea cu
absolvenţi teologi. Astfel, odată cu începutul anului şcolar 1898-1899, îl întâlnim
ca învăţător la şcoala confesională şi cântăreţ bisericesc la biserica din Căbeşti
(Bihor), iar în anul şcolar următor, 1899-1900, îl întâlnim la şcoala confesională din
68

Şiria .

Perioada cât a functionat în

învătământul

confesional îi va servi referentului

şcolar de mai târziu. În învăţământul 'confesional a funcţionat până la începutul
6

Ibidem, doc. A tesla/ oficios (copie) din 7/20 septembrie 1900.
Ibidem, doc. Testimoniu de c1wlificaţi11ne (Arad, 5/17 februarie 1897); 'Trib. Pop.", anul I,
nr. 26, 9/21 februarie 1897, p. 123.
67
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Bursă. Catedră. Acces în Consistoriu şi primii ani în administraţia
parohială, f. 20.
68
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiogrqfice, dosar 132, f. 60.
6

;

c,
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anului 1900, când, la propunerea episcopului, este transferat în administraţia
Consistoriului eparhial arădan „în calitate de cancelist dovedind peste tot o
69
diligenţă lăudabilă şi o purtare morală escepţionară" .
1.3.2. Începutul activităţii la Consistoriul eparhial

În octombrie 1898 moare mitropolitul Miron Romanul (1874-1898) de la
Sibiu, în locul său fiind ales episcopul Ioan Meţianu al Aradului (1874-1898),
eveniment ce dezlănţuie o înverşunată luptă pentru alegerea viitorului ierarh în
scaunul vacant al Aradului. Lunga păstorire a episcopului Ioan Meţianu era larg
criticată şi se dorea o nouă orientare în conducerea eparhiei. Naţionaliştii din Arad,
susţineau pe fostul profesor de Limba română de la Liceul de Stat din Arad,
arhimandritul Iosif Ioan Goldiş, unde a funcţionat până în vara anului 1892, când,
Sinodul eparhial îl numeşte ca vicar al Consistoriului ortodox de la Oradea7°.
Intelectual de o aleasă cultură, arhimandritul Iosif Ioan Goldiş, era bine
cunoscut la Arad, pentru întreaga activitate desfăşurată pe tărâm bisericesc, naţional
şi cultural. Vacantarea scaunului episcopal a dat prilejul organizării unor largi
manifestaţii în sprijinul alegerii sale. La această mişcare ia parte şi tânărul
Gheorghe Ciuhandu, pe atunci funcţiona ca învăţător în Căbeşti. În „Tribuna
Poporului" (anul III, nr. 137, 1899, p. 4) publică Odă la suirea în tronul episcopesc
al Ilustrităţii sale prea !>jinţitului domn Iosif Goldiş. Prin alegerea acestuia ca
episcop, Gh. Ciuhandu vedea restabilirea ordinei în rândurile clerului şi ale
credincioşilor. În şedinţa din 14 mai 1899, Sinodul eparhial arădean îl alege de
episcop iar la 16 iulie, să fie instalat cu mare fast în biserica catedrală din Arad,
prilej cu care, pe străzile oraşului de pe Mureş a fost organizată o mare manifestaţie
•
-71
romaneasca
.
Odată cu instalarea noului episcop, în persoana lui Iosif I. Goldiş(l 8991902), începe o nouă perioadă în istoria Episcopia Aradului. Iubit şi preţuit de
enoriaşii săi care şi-au pus mari speranţe în el, după mai puţin de doi ani de
episcopat, la 23 martie 1902 trece la cele veşnice. Cu toate că a păstorit puţin, el a
ştiut încă de la început să-şi apropie colaboratori destoinici.
Remarcând încă din perioada studiilor teologice zestrea intelectuală, bogăţia
şi varietatea cunoştinţelor dobândite de către Gheorghe Ciuhandu, la sfărşitul lunii
ianuarie a anului 1900, episcopul Iosif I. Goldiş îl aduce ca „practicant" la
Consistoriul eparhial. Aici, din iulie i se încredinţează redactarea protocoalelor
şedinţelor consistoriale, muncă pentru care era retribuit cu 100 coroane lunar72 • Era
69
10
71

Timişoara-Arhiva familie Ci11handu, doc. Atestat oficios (copie) din 7/20 septembrie 1900.
Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, 2007, pp. 165-183.
T. Botiş, op. cit., p. 654; 'Trib. Pop.", anul 111, nr. 141, 1899, p. I; P. Vesa, op. cit., pp. I 73-

183.

n Redactarea protocoalelor de către Gheorghe Ciuhandu începe cu Nr. 4 571 /1900, cf. B. A.
O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice. 1897-/923, dosar 132, f. 61. Vezi şi
scrisoarea din 12/25 iunie 1900 a episcopului Iosif Goldiş către Gheorghe Ciuhandu.
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,,plătuţă bună şi episcopul ne dădea gratuit masa la sine"73 • Lucra „în cancelarie",
alături

de preotul Cornel Popescu din Păuliş. Episcopului Iosif I. Goldiş îi purta
peste ani o frumoasă amintire. În însemnările autobiografice aminteşe despre
„familiaritatea episcopului" cu toţi colaboratorii, nu putea uita că uneori, episcopul
invita funcţionarii consistoriali să ia masa împreună, tradiţie pe care urmaşul său,
episcopul Ioan I. Papp (1903-1925) a desfiinţat-0 74 •

1.3.3. Facultatea de Teologic de la

Cernăuţi

(1900-1902)

Prin străduinţele depuse în slujba de la Consistoriul eparhial, Gheorghe
Ciuhandu a atras din nou atenţia episcopului, care îi propune să-şi continue studiile
teologice. În toamna anului 1900, cu o bursă de 1 OOO de coroane anual, părăseşte
Aradului pentru a-şi desăvârşi pregătirea la Facultatea de Teologie a Universităţii
din Cernăuţi, unde trebuia „să facă doctoratul" iar la reîntoarcere să fie numit
profesor la Institutul pedagogic-teologic din Arad. Pe neaşteptate însă, i se
deschidea o perspectivă nouă, neaşteptată, dar care, aşa după cum avea să
mărturisească peste ani: ,,nu o puteam refuza, fiindcă îmi tăcea cinste şi mă ducea
pe ceva cale mai firească, cătră gândul meu deodinioară, pentru care suferisem în
Seminar: de a vedea acolo altă rânduială, mai bună, să colaborez, cândva şi eu, astă
75
dată de la înălţimea unei catedre" •
Aşa ajunge, cu sprijinul episcopului Iosif Goldiş, ca viitorul preot şi istoric
să-şi completeze studiile universitare în frumosul oraş din Bucovina, înglobată, în
1775, Imperiului habsburgic. Ca pentru orice român şi pentru Gheorghe Ciuhandu,
Bucovina se prezenta ca o „ţară dumnezeiască, un adevărat sobor de mănăstiri ce se
îngrămădesc una lângă alta, fiecare din câte o Domnie glorioasă", aşa după cum o
definea Nicolae Iorga 76 .
Înfiinţată în toamna anului naşterii lui Gh. Ciuhandu, 1875, Universitatea
austriacă
din Cernăuţi (Deutschsprachige Nationalitaten-Universitat), sub
patronajul împăratului Franz Joseph (,,Alma mater Francisco-Josephina"),
menţinută cu acest nume până în 1918. Facultăţilor de Drept şi Filozofie li s-a
adăugat Facultatea de Teologie, prin încorporarea Institutului Teologic şi
încadrarea profesorilor de la institut la noua facultate 77 . Institutul Teologic înfiinţat
de Vartolomeu Măzăreanu de la mănăstirea Putna, s-a transformat în Facultate pe
lângă această Universitate şi a devenit cea mai reputată Facultate de Teologie din
73

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, Gh. Ciuhandu, Însemnări mărunte. 1915-/9/6, f.

7
~
75

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, Gh. Ciuhandu, Notife autobiografice, f. 61.
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din via/a mea. Făcute şi păfite spuse

519.

ca să

înveţe şi alţii

di11 ele. Bursâ,

catedră,

acces în Consistor şi primii ani în administra/ia eparhială,

f. 21 . V czi şi scrisoarea din 14/27 august 1900 a lui Vasile Mangra către Gheorghe Ciuhandu.
76
Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, 1968, p. 154.
77
Sorin Şipoş, Silviu Dragomir - istoric (Ediţia a II-a adăugată. Prefaţă de Ioan-Aurel Pop),
Oradea-Chişineu, 2009, pp. 38-39.

29
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

sud-estul european, dând nu numai Bucovinei ci şi Transilvaniei, Ungariei,
României, dar şi Dalmaţiei, Serbiei, Bosniei şi Bulgariei, clerici de seamă şi
78
renumiţi teologi .
Chiar dacă la înfiinţarea Facultăţii de Teologie limba de predare a fost
româna, treptat, autorităţile au impus limba germană, cu excepţia Teologiei
practice, care se preda în limbile română şi ucraineană. Era singura Facultate de
Teologie ortodoxă cu caracter universitar din fosta monarhie austro-ungară.
Primind, în 1919, caracter curat românesc, Universitatea din Cernăuţi a dezvoltat o
rodnică activitate ştiinţifică şi culturală.
Dotat cu o memorie excepţională, tânărul student teolog a uimit adeseori pe
profesori, s-a întrecut pe sine în însuşirile unui program pe care l-ar fi dorit mai
potrivit cu aspiraţiile sale. Despre această primă perioadă a studiilor universitare
(1900-1902) avem informaţii puţine. În prima variantă a notiţelor autobiografice
consemna:
,,Am avut doi ani grei de învins deoarece trecuseră patru ani de la
terminarea seminarului din Arad şi pe lângă acest interval, nu cunoşteam
limba germană în care mi se predau studiile principale la facultate. Mi-am
dat însă seama serios de vârsta pe care o aveam atunci de 25 de ani, de
misiunea ce mi-o doream: de a fi profesor seminarial şi, mai ales educator
.
.· 1a treapta preoţeasca...,,79 .
pentru asp1ranţ11

În primul an de studii a avut şi momente de „clătinare" încât dacă nu era
bursier al Episcopiei Aradului, ,,aş fi întors acasă" după cum mărturiseşte în
Memoriile sale. Se simţea însă obligat şi faţă de cei care-şi puseseră mari speranţe
în el, episcopul Iosif I. Goldiş şi mentorii săi spirituali, Vasile Mangra şi Roman
Ciorogariu. ,,Dar nu m-am lăsat", menţionează Ciuhandu în 1927, ,,un an întreg, nu
m-am culcat nainte de miezul nopţii, afară de vreo 4-5 cazuri când eram bolnav". În
acest fel a reuşit să treacă toate examenele cu calificativul „foarte bine", iar în 1902
şi-a luat şi „absolutoriul"80 .
La prestigioasa Universitate din Bucovina, tânărul Gheorghe Ciuhandu,
inteligent şi cu o inepuizabilă sete de cunoaştere, pe lângă cursurile cu tematică
strict teologică, mai audiază o serie de cursuri la Facultatea de Drept şi Filozofie,
unde în mod deosebit îl interesau cele ale profesorului Ion G. Sbiera (1836-1916).
La Facultatea de Teologie a studiat sub directa îndrumare a profesorilor Eusebiu
Popovici ( 183 8-1922), Constantin-Clementie Popovici ( 1846-193 8), Emil ian
Voiutschi (1859-1920), Vasile Găină (1868-1907), Teodor Tamavschi (18591914), Vasile Tamavschi (1859-1945), Ştefan Saghin (1859-1920) şi Vasile
78

Bucureşti,
79

80

Ion Nistor, Istoria Bucovinei (Ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe),
1991, pp. 51,212, 217-218.
8. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 63.
Ibidem.
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Gheorghiu (1872-1959), care au aşezat temelia ştiinţelor teologice, la izvorul cărora
îşi stinseseră setea de cunoaştere atâtea promoţii de teologi, operele lor servind
multă vreme îndrumar în disciplinele teologice.
Anii petrecuţi pe băncile Universităţii din Cernăuţi au contribuit mult la
lărgirea orizontului cunoaşterii în multe domenii şi i-au îmbogătit, mai ales
cunoştinţele din domeniul istoriei bisericeşti. Îndemnul spre cercet~rea istorică,
primită încă din perioada studiilor teologice de la Arad de la fostul său profesor
Vasile Mangra, aici a continuat sub îndrumarea ilustrului Eusebiu Popovici, despre
care Nicolae Iorga afirma că „între câţi preoţi au urmat cursurile Facultăţii de
Teologie bucovinene nu este unul singur care să nu pomenească cu evlavie numele
acestui venerabil bătrân, care e pentru dânşii şi pentru oricine-I cunoaşte un sfânt al
ştiinţii şi al bisericii sale" 81 •
Sub îndrumarea profesorului Eusebiu Popovici şi-a perfecţionat metodele de
investigaţie şi punere în valoare a izvoarelor istorice, şi-a îmbogăţit cunoştinţele
aprofundând fapte, evenimente şi fenomene ale istoriei româneşti şi universale. În
cei doi ani de studii, Gheorghe Ciuhandu a fost conştiincios şi a dovedit o deosebită
înţelegere a disciplinelor predate. A păstrat cu grijă din această perioadă
manuscrisele cursurilor după care a învăţat, multe dintre ele afându-se în Fondul de
documente rămas în urma sa82 .
1.3.4. Profesor la Institutul pedagogic-teologic din Arad (1902-1903)

Reîntors de la Cernăuţi, la propunerea directorului Roman Ciorogariu, la
17/30 august 1902, tânărul teolog Gheorghe Ciuhandu a fost instituit profesor
suplinitor şi prefect la Institutul pedagogic-teologic din Arad. A funcţionat până în
31 august/13 septembrie 1903, când, ,,la propria cerere a fost dispensat de oficiu",
pentru a-şi putea pregăti şi susţine „rigoroasele"83 .
La institut a funcţionat la catedra de Istorie bisericească condusă, până
atunci, de Roman Ciorogariu, numit în 1901 director al Institutului, înlocuindu-l pe ·
arhimandritul Augustin Hamsea. A mai predat Catehetica la anul III şi i se
încredinţează conducerea biroului directorului Roman Ciorogariu, agendele de
81
Nicolae Iorga, O luptă literară (Ediţie îngrijită de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu,
studiu introductiv, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu), voi. II, Bucureşti, 1979, p. 72.
82
Gheorghe Ciuhandu a tradus din limba germană cursul de Teologie morală al profesorului
Emilian Voiutschi de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, traducere care se păstrează în Fondul de
documente dr. Gheorghe Ci11hand11 (dosar 109). A mai tradus şi cursul de Drept bisericesc al
profesorului Constantin Clemcntie Popovici care în scrisoarea sa din 17 iulie 1905, expediată din
Cernăuţi, îi mulţumeşte lui Gh. Ciuhandu pentru osteneala traducerii, dar, pentru că manuscrisul era
"prea defectuos•· şi având "multe de îndreptat", autorul îl considera în nepublicabil (Idem.fond citat,
dosar 74, f. I5 I- I 52v.). Cu deosebit grijă a păstrat şi Întrebări apologetice actuale, prelegeri după
profesorul dr. Vasile Găină, scrise de tânărul student Gh. Ciuhandu în perioada studenţiei de la
Cernăuţi (Idem.fond citat, dosar 126, f. 27-60).
SJ Timişoara - Arhiva familiei Ci11hand11, doc. Atestatul oficios eliberat la 25 octombrie/?
noiembrie 1903 de directorul Roman Ciorogariu.
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prefect seminarial şi „purtarea socoţilor gospodăreşti ale intematului teologic" 84 • O
mare parte a profesorilor Institutului pedagogic-teologic erau tineri: Teodor Botiş
(1873-1940), Ioan Nicorescu (1868-?), Iustin I. Suciu (1873-1953), aflaţi şi ei în
primii ani de activitate didactică.
„Eram vesel de catedră, ajuns unde mă doream", mărturisea Gheorghe
Ciuhandu. Cu toate acestea, nu după multă vreme încep din nou greutăţile. Multele
obligaţii îl ţineau departe de pregătirea ,,rigoroaselor" pentru doctorat, motiv pentru
care, la sfărşitul anului şcolar cere să fie lăsat „profesor extern, cu leafă
corespunzătoare" dar, nu găseşte înţelegere la noul episcop Ioan I. Papp (19031925) care-l sfătuia să rămână profesor extern cu numai 25 de coroane lunar. Ca
profesor intern, pe lângă cele 25 de coroane lunar, mai beneficia şi de „întreţinere".
Acestea sunt motivele pentru care, în primele zile ale lunii septembrie 1903,
demisionează de la catedră, plecând cu „amărăciune în suflet" fără să ştie că nu va
mai ajunge niciodată la „catedra seminarială". După cum însuşi Gh. Ciuhandu
mărturiseşte, episcopul Ioan I. Papp „desconsidera făţiş, sfidător chiar, învăţătura
de carte şi pe oamenii care o aveau" 85 •
Cazul nu era singular. În Memoriile sale, Gh. Ciuhandu aminteşte de
comportamentul episcopului Ioan I. Papp faţă de Aurel Crăciunescu. ,,Ce s-a întâmplat
86
însă cu dr. Aurel Crăciunescu după ce s-a întors cu studii în regulă de la Cernăuţi ?
Vlădica Ioan I. Papp nu i-a dat acces la cetedră, ci la băgat la administraţie: l-a pus
registrator şi arhivar eparhial la Consistor. Era foarte nemultumit, chiar şi după ce
vlădica-I luase, gratuit, la masa sa, pentru a-şi mai ţinea de urât. 'În cele din urmă, când i
s-a dat prilej, Crăciunescu a plecat de profesor la Institutul Teologic Andreian, ş-acolo a
rămas până să treacă de Consilier Central Bisericesc din Bucureşti"87 .
În 10 septembrie 1903, nemulţumit că rămânerea sa la catedră „nu e
rezolvată de forul competent", Gheorghe Ciuhandu s-a adresat conducerii
Institutului pedagogic-teologic, episcopului Ioan I. Papp şi „Venerabilului său
Consistor". În toată perioada cât a funcţionat la catedră, nu a primit „nici măcar un
leuţ în acest an şcolar" pentru activitatea desfăşurată la institutu88 . În cele din urmă
B. A. O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 64;
- Arhiva familiei Ci11hand11, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făc11te şi păţite sp11se ca să
alţii din ele. Bursă. Catedră. Acces î11 Consistor şi primii ani în administraţia eparhială, f.

84

Timişoara

înveţe şi

21.
85
B. A. O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 64. Gh.
Ciuhandu, Memorii (1907-1925), p. 106.
86
Preot dr. Aurel Crăciuncscu ( 1877-1943) s-a născut în Satchinez unde tatăl său era preot. A
studiat Teologia la Arad şi Cernăuţi, unde şi-a luat şi doctoratul. Profesor la Institutul Teologic din
Sibiu, de unde a fost numit consilier patriarhal în Bucureşti. A murit la 19 manie 1943, fiind
înmormântat la Băile-Herculane.
87
Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925). Din viaţa mea. Făcute şi păţite, sp11se ca să î11veţe şi
alţii (Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Constantin Jinga, Postfaţă de conf. Dr. Gheorghe
Ciuhandu), Timişoara, I 999, p. I 06.
88
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu. Scrisoarea din I O septembrie n. 1903 adresată lui
Roman Ciorogariu, directorul Institutului pedagogic-teologic din Arad.
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însă, neprimind nici un răspuns din partea celor cărora s-a adresat, îşi înaintează
demisia. Directorul Roman Ciorogariu, în Atestatul oficios eliberat, la 25
octombrie/7 noiembrie 1903, menţiona că, în perioada cât a funcţionat la catedră,
Gh. Ciuhandu „s-a distins prin eminentele calităţi educative, zel neobosit şi
exemplară purtare morală, binemeritând stima generală, cu care s-a îndepărtat de la
acest institut"89 •

1.3.5. Reîntoarcerea la

Roşia

(1903)

După

demisia din învăţământ se rîntoarce în satul natal Roşia doar cu
mulţumirea obţinerii „certificatului de serviciu" semnat de directorul Roman
Ciorogariu care se pronunţa „în termeni foarte măgulitori despre scurta mea
activitate la catedră şi ca educator"90 .
Din intervalul de timp cuprins între demisia din învăţământ şi cea de-a doua
plecare la Cernăuţi pentru susţinerea „rigoroaselor", deţinem preţioase date din
dialogul epistolar pe care-l poartă cu Roman Ciorogariu. Acasă la Roşia se pregătea
pentru examenele ce le avea de susţinut la Cernăuţi. ,,Progresez cu studiile şi sperez
că, cunoscând cum am început, cu 12-13 ore la zi, voi pute să mă supun examenului
pe la jumătatea lui ianuarie", scria la 13 noiembrie 1903 profesorului său Roman
Ciorogariu91 • Primirea bursei însă întârzia, motiv pentru care, în aceeaşi scrisoare îi
cerea sfatul mentorului său din Arad, ,,să numesc în cerere vreo sumă sau să cer în
genere taxa obicinuită ?". Roman Ciorogariu îl sfătuia să ceară pentru „rigorosul I"
suma de 400 coroane, ,,precum s-au dat şi antecesorilor".
În decembrie 1903 cere Consistoriului eparhial „taxele de rigoroase". Acesta,
prin adresa nr. 7752/1903 din 2 februarie 1904, îi răspunde că i-a oferit 400 de
coroane „deşi nu s-a angajat" la aceste taxe dar le dă „pentru ca întârzierea
riguroaselor să nu se motiveze cu lipsa de bani". Gh. Ciuhandu considera aceasta o
jignire „vrednică a sta alături de cea a şicanării la îndepărtarea de la catedră ! Mi se
cerea, prin actul de stipendiare, să fac şi riguroasele şi totuşi spesele mi se refuzau;
iar dându-mi-se, sunt ghiontit. Se vede, că prea eram cusut cu aţă roşie înaintea mai
marilor mei !" consemneză în notiţele autobiografice92 . Acum avea să înţeleagă de
ce şi bursa din anul 1900 a fost hotărâtă în şedinţa Senatului şcolar nu în cel
bisericesc, deşi era vorba de un bursier pentru studiile teologice. Referentul
Senatului bisericesc de atunci, protosinghelul Ioan I. Papp, ,,n-a văzut cu ochi buni
trimiterea mea la studii", pe seama lui punând toate necazurile care s-au abătut
91
asupra sa·.

89
Ibidem, doc. Atestat oficios eliberat la 25 octombrie/7 noiembrie 1903 de Roman
Ciorogariu.
90
B. A. O. R. Arad,fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 64.
91
A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 452-453.
92
B. A. O. R. Arad, Gh. Ciuhandu, Notite autobiografice, dosar 132, f. 65.
~
Ibidem, f. 62.

.
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Ca şi în cazul primei plecări la Cernăuţi din 1900, şi de această dată sprijinul
oferirii unei burse vine din partea profesorilor Roman Ciorogariu şi Vasile Mangra,
care au insistat pentru oferirea banilor de bursă. Vasile Mangra, care vedea în
Gheorghe Ciuhandu un viitor profesor al Institutului pedagogic-teologic din Arad,
îl recompensa şi pentru ajutorul dat la redactarea revistei „Bisericii şi Şcoala", dar
şi pentru sprijinul oferit cu prilejul cercetărilor unor vechi manuscrise şi „inscripţii
bisericeşti de prin Bihor"94 . Nu era numai atât, Vasile Mangra, care încă de pe
atunci aspira la un scaun episcopesc, vedea în Gheorghe Ciuhandu un posibil
colaborator punându-şi mari speranţe în el, atât în domeniul cercetărilor istorice, cât
şi pentru cariera didactică.
Sprijinul lui Roman Ciorogariu nu a fost numai acela de a ajuta la primirea
banilor pentru bursă, îl sprijină şi moral, îndemnându-l să-şi susţină examenele cât
mai repede posibil, ,,crede-mi că se poate numai voinţă tare să ai", îi scria într-o
scrisoare din noiembrie 1903 95 . Spera şi el într-o reîntoarcere cât mai grabnică a lui
Gheorghe Ciuhandu pentru că „biserica are lipsă de oameni harnici", văzând în el
un destoinic cadru didactic la Institutul pedagogic-teologic, unde situaţia cadrelor
,,o cârpogim cum putem", îi scria Roman Ciorogariu96 •
1.3.6. Doctoratul la

Cernăuţi

(1904-1905)

După sărbătoarea Bobotezei din 1904, Gh. Ciuhandu se pregăteşte pentru
plecarea în capitala Bucovinei pentru susţinerea examenelor de doctorat. La
Cernăuţi ajunge la 7/20 februarie 1904, de unde, la numai o săptămână îi scria lui
R. Ciorogariu că primul examen îl va avea de susţinut „vineri înainte de Florii"
când „voiu intra în unicul şi ortodoxul purgatoriu"97 .
În ziua de 6 aprilie 1904 susţine primul examen obţinând numai calificativul
„distincţie-parţială" pentru că profesorul Emilian Voiutschi nu fusese de acord cu
nota „distincţiune", motivându-şi atitudinea cu nu putea înţelege cum unul care
atunci când a venit la Cernăuţi nu cunoştea limba germană şi numai în doi ani şi-a
acumulat atâtea cunoştinţe „ca alţii în patru ani", cu toate că „după răspunsuri s-ar
fi cuvenit să fiu clasificat cu distincţiune generală sau unanimă", mărturisind în fata
comisiei examinatoare că ,,nu am venit la Cernăuţi după note ci după cunoştiinţe"9k.
În anul următor, la 24 februarie/9 martie 1905, când cere taxele şi cheltuielile
de „rigoros şi de promoţie" i se răspunde de către episcopul Ioan I. Papp că ele i se
votează „în mod escepţional", acordându-i-se suma de 400 coroane „pentru
prevederea speselor cu rigorosul al doilea". Situaţia bursei i-a fost hotărâtă în

94

Ibidem.
Ibidem, dosar 74, f. 98-99. Scrisoarea din noiembrie 1903.
96
Ibidem, dosar 74, f. 97-97v. Scrisoarea din 8 februarie 1904.
97
A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 454-455. Scrisoarea din
14/27 februarie 1904.
98
8. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 66.
95
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şedinţa consistorială din 24 februarie/9 martie 190599 • Răspunsul Consistoriului îl
primeşte acasă

la Roşia, iar în zilele următoare pleacă la Cernăuţi.
Prin bunăvoinţa arhimandritului Teofil Pătraş, stareţul mănăstirii Putna, în
toată perioada Postului Mare a anului 1905, îl petrece la ctitoria lui Ştefan cel Mare,
unde îşi pregătea „al doilea riguros", pe care-l susţine la 12/25 aprilie 1905, în
miercurea din Săptămâna Patimilor. După susţinerea examenului se reîntoarce la
Putna, unde se afla pentru a petrece sărbătoarea Învierii Domnului se afla şi Nicolae
Iorga. Despre întâlnirea cu marele istoric avea să-şi amintească peste ani: ,,Paştile
din acel an le-am petrecut la Putna; după amiază am mers cu d. Iorga la ruinele
mănăstirii vechi de la Putna şi i-am făcut o plăcută surpriză cum descifram
100
inscripţii de pe petrile de mormânt" • Întâlnirea şi discuţiile cu Nicolae Iorga nu
au putut să nu-l sensibilizeze pe viitorul doctor în Teologie, fiindu-i stimulent
pentru examenul pe care avea să-l susţină doar peste câteva zile. În după amiaza
zilei de Paşti, Ciuhandu a plecat să-l viziteze pe istoricul Dan Dimitrie (1856102
1927)101, parohul din Straja
.
La 23 aprilie/6 mai 1905, în ziua când implinea vârsta de 30 de ani, se
prezintă în faţa comisiei examinatoare de doctorat, formată din profesorii: dr.
Teodor Tarnavschi, rectorul Universităţii din Cernăuţi, dr. Eusebiu Popovici,
decanul Facultăţii de Teologie şi dr. Emilian Voiutschi, declarându-l doctor în
Teologie. După susţinerea examenului, comisia examinatoare s-a întreţinut „foarte
afabil" cu proaspătul doctor în Teologie, întrebându-l ce gânduri de viitor are.
Răspunsul lui Gh. Ciuhandu a fost scurt: ,,La nici un caz nu voi umbla după măriri
ci numai să-mi fac datoria la catedră" 103 .
Studiile lui Gheorghe Ciuhandu desăvârşite la Facultatea de Teologie a
Universităţii din Cernăuţi au fost strălucite. Bursa acordată îl ajută pentru pregătirea
şi susţinerea doctoratului dovedind contrariul celor care nu voiau să i-o acorde
considerându-l „inapt" pentru susţinerea acestor examene. Legătura înfiripată între
studentul Gheorghe Ciuhandu şi profesorul Eusebiu Popovici încă din prima
perioadă a studiilor, îl determină să-şi susţină doctoratul la marele istoric, cu o teză
de istorie bisericească: Ritul răsăritean pe teritoriul ungar 104 •

99
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f. 23; Idem, doc. Adresa nr. 316/1905 a episcopului Ioan I. Papp către Gheorghe Ciuhandu.
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 66-66v.
101
Dimitrie Dan (1856-1927), membru corespondent al Academiei Române, a publicat studii
etnografice din Bucovina asupra evreilor, lipovenilor, armenilor, ţiganilor; monografii asupra
comunelor Straja şi Lujeni, precum şi a mănăstirilor Putna, Suceviţa şi Cronica Episcopiei de Rădăuţi.
Pentru amănunte vezi: Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a doua, revăzută şi
întregită, Bucureşti, 2002, pp. 149-150.
102
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 66-66v.
103
104

(Cernăuţi,

Ibidem.
Teza a fost publicată în revista „Candela" (nr. 7 din 1907) din Cernăuţi şi în extras
1907).
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În ultima variantă a însemnărilor autobiografice menţiona: ,,Aveam acum
unor studii academice încheiate frumos; silinţele îmi erau încununate cu
rezultat; iar întrebarea ce-mi persista în gând, după promoţie, era: când şi în ce
condiţii voiu putea reveni la catedra ce mi-o dorisem şi o părăsisem din pricina
tratamentului cunoscut?!" 105 Gheorghe Ciuhandu nu avea de unde să ştie ce
surpriză îl aştepta la reîntoarcere în Arad unde soarta sa fusese deja hotărâtă. Postul
de la catedra Institutului pedagogic-teologic nu-l va mai ocupa niciodată.
satisfacţia

1.3. 7. Reîntoarcerea la Arad

Pierzând tot mai mult speranta ocupării unei catedre la Institutul pedagogicteologic, în 1906, ajuns la vârsta d~ 31 de ani, Gh. Ciuhandu se întreba: ,,Încotro ?
Spre starea de preot mirean ori spre călugărie ? Dacă aş fi ajuns la catedră m-aş fi
împăcat şi cu gândul de călugărie". După serioase „chibzuiri", ajunge la concluzia
că „decât un călugăr nemulţumit, muncit poate de ambiţii ce-i întrec puterile, ori
zdruncinat în nizuinţele lui bune, mai bine preot de mir; dacă nu pot ajunge la
catedră, să am măcar mulţumirea vieţii familiare, alături de jugul administraţiei".
Aşa ajunge să încline tot mai mult spre viaţa de familie, conştient fiind că „şi ca
preot de mir îmi pot sluji cu bine Biserica", cu toate că tatăl său mai bucuros l-ar „fi
văzut [ ... ] pe cărarea vieţii de călugăr". Chiar episcopul Ioan I. Papp, în două
rânduri i-a cerut să-l însoţească la mănăstirea Hodoş-Bodrog unde, ,,aluziile ce mi
s-au făcut la călugărie au fost prea fine şi prospectele prea puţin măgulitoare" 106 •
Atât gândul de a intra în monahism, cât şi cel de a-şi întemeia o familie, îl
frământau. Era la o vârstă pe care o considera mai nepotrivită pentru căsătorie,
gândindu-se la faptul că şi tatăl său a fost în aceeaşi situaţie. ,,Tatăl meu, care[ ... ]
întârziase cu studiile şi căsătoria şi simţea acum povara vieţii în forma îngrijorării
sale de soarta fraţilor şi surorilor mele mai mici, nevrînd să fiu expus aceloraşi
îngrijorări - şi avea toată dreptatea, căci prevăzu-se bine în viitorul meu - m-ar fi
107
văzut bucuros călugărit" • Mulţi dintre cunoscuţii săi gândeau la fel, după cum am
văzut chiar şi episcopul Ioan I. Papp.
În cele din urmă îmbrăţişează calea vieţii de familie. La stăruinţa
episcopului, logodna cu tânăra Octavia Popovici-Desseanu 108 , profesoară la Şcoala
105
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106
B. A. O. R. Arad,fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 69; Gh.
Ciuhandu, Memorii (1907-1925), p. 29.
107
Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 69; Gh. Ciuhandu, Memorii (1907/925), p. 29.
108
Octavia Popovici-Desseanu ( 1879-1949) s-a născut în 1879 la Arad, fiica lui Ioan Popovici
Desseanu şi a Henninei Popovici-Desseanu. Octavia a rămas orfană de mamă în 1889 şi de tată în
1892. A unnat şcoala primară la Arad iar în anul şcolar 1895-1896 a absolvit cursurile Preparandiei
din Arad ca elevă particulară (singura modalitate pentru fete). La început a funcţionat ca învăţătoare în
Săliştea Sibiului, după care, primind o bursă, şi-a completat studiile la Budapesta, la "Erzsebet Noi
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civilă de fete, fiica avocatului Ioan Popovici-Desseanu (1831-1892) 109, a avut loc în

ziua de Sfânta Mărie Mică (8 septembrie) din anul 1907, în casa preotului Iancu
Ştefănuţ din Mândruloc, preoteasa fiind soră cu Octavia. Cununia religioasă a fost
săvârşită tot de către episcopul Ioan I. Papp, la 28 octombrie 1907, în paraclisul
reşedinţei episcopale, după care, a dat o masă, la reşedinţă, în cinstea celor doi miri
şi a invitaţilor. ,,La masă, episcopul a toastat - am dat şi de textul cuvântării ca şi de
lista bucatelor şi beuturilor servite la masă pentru noi, făcând amintire şi de aceea
că prin ceea ce a săvârşit acum se achită în parte şi de obligaţii vechi, către
ospitalitaliera casă a avocatului Ioan P. Desseanu şi soţia sa, care de multe ori îl
găzduiseră şi ei pe dânsul, când era mai tânăr" 110 •
La 20 aprilie/3 mai 1908 este hirotonit diacon iar la 20 martie/2 aprilie 191 O
preot, în paraclisul reşedinţei episcopale, prin punerea mâinilor episcopului Ioan I.
Papp. După hirotonire, tatăl său Petru Ciuhandu, l-ar fi dorit în postul de protopop
al Beiuşului. ,,M-a şi cercetat curând după preoţire, o delegaţie de fruntaşi
bisericeşti din Beiuş, invitându-mă să primesc candidatura la protopopiatul lor".
Tot la el s-au gândit şi timişorenii. După moartea protopopului Traian Putici al
Timişoarei i-a fost oferit postul de protopop al oraşul de pe Bega, dar şi pe acesta îl
refuză, mai ales că propunerea venea din partea lui Vasile Goldiş, pe atunci secretar
al Consistoriului eparhial arădean şi despre care nu avea cele mai bune păreri 111 •

lskola" (Şcoala de fete Elisabeta), trimisă cu o bursă a Eparhiei Arad ( 1904-1907) în vederea aplicării
ca profesoară la Şcoala civilă de fete susţinută de Reuniunea femeilor române din Arad, aflată sub
egida Episcopiei. La I septembrie 1903 a fost numită profesoară la Şcoala civilă de fete din Arad,
unde, între 1907-1919, îndeplineşte şi funcţia de director. La această şcoală a predat limbile română,
maghiară şi istoria, fiind şi directoare între 1907-1913. Cu toate acestea definitivarea ei la catedră a
întârziat, ca şi plata "cvincvenalelor" (sporurile de vechime cincinale), motivarea fiind probabil
deficitul financiar al şcolii. În 1914 Octavia Ciuhandu era profesoară definitivă, dar postul de director
a fost scos la concurs şi ocupat de Victor Stanciu până în 1919, când s-a transferat la Universitatea din
Cluj. Octavia Ciuhandu şi Hermina Ciorogariu reclamau în continuare acordarea "cvincvenalelor". În
unna fuzionării în 1919 a Şcolii civile de fete cu Liceul de Stat, a funcţionat ca profesoraă de
geografie la Liceul de fete "Elena Ghiba Birta" din Arad. A fost prima preşedintă a Reuniunii
Femeilor Române din Arad. În urma căsătoriei au avut şase copii: doi au murit de mici; Simina (n.
8/21 martie, la I ½ ani „după un morb de zece zile" trece la cele veşnice (vezi: ,,Bis. şi Şc.", anul
XXXVII, nr. 11, 17/30 martie 1913, p. 86); Gheorghe ajuns profesor universitar, doctor în chimie(+
1983); Neaga (căsătorită Stinghie) profesoară în Braşov şi gemenele Stanca şi Smaranda, actualmente
în Los Angeles (S. U. A.). Octavia Ciuhandu a murit în anul 1949. ("Biserica şi Şcoala", XXXVII, nr.
17 din 28 aprilie/11 mai, p. 130 şi nr. 19 din 12/25 mai 1913, p. 147; XXXIX, nr. 20 din 13/30 mai
19 I5, p. 168; "Anuarul Şcoalei dicezane civile de fete cu caracter de publicitate şi împreunată cu
internat din Arad pe anul şcolar 1914/15", red. Victor Stanciu, Arad, 1915, pp. 6, 11).
109
Ioan Popovici-Desseanu ( 1831-1892), cunoscut fruntaş politic, cultural şi bisericesc al
românilor din Episcopia Aradului. Vezi: Eduard I. Găvănescu, Ioan Popovici-Desseanu. Vieaţa şi
activitatea sa, Arad, 1932.
110
Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), pp. 30-31.
111
Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 32.
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Pe

lângă funcţia

de asesor referent consistorial, Gheorghe Ciuhandu mai

deţinea şi demnitatea de deputat mirean 112 al Sinodului eparhial în cercul Vaşcăului.
Odată

cu hirotonirea sa întru diacon, i-a încetat mandatul de deputat mirean, în
prima şedinţă a Sinodului eparhial arădean, locul său este declarat vacant
dispunându-se efectuarea unei noi alegeri 113 .
Cel care era atât de bine pregătit spre a fi un distins profesor al Institutului
pedagogic-teologic arădean, indicat prin calitatea cunoştinţelor sale, prin pasiunea
ce o aducea întru apărarea Bisericii, dar mai ales, prin acel nobil imbold al scrisului,
a fost destinat unei funcţii birocratice în admnistraţia bisericească. ,,Astfel, dacă în
sufletul celui ce-şi simţea chemarea pentru nobila misiune dăscălească un profesor
fusese ucis" - după cum mărturisea în 1939, mai tânărul său colaborator în
domeniul cercetării istorice, profesorul Eduard I. Găvănescu 114 •

Deputat sinodal mirean din partea cercului Vaşcăului era din aprilie 1904, cf. Protocol
Sinodului eparhial din dieceza română greco-orientală a Aradului ţinute în sesiunea
ordinară din anul /904, Arad, 1904, pp. 10, 18.
113
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română greco-orientală a
Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul /908, Arad, 1908, p. 9.
114
Ed. I. Găvănescu, Un neobosit cercetător istoric: părintele Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi
Şc.", anul LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, p. 312.
112

despre

şedinţele
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II.
Activitatea desfăşurată în cadrul
Episcopiei Aradului

II.I. ACTMTATEA DE LA CONSISTORIUL EPARHIAL
(1905-1921)
11.1. În slujba şcolii româneşti. Referent şcolar
La numai zece zile de la susţinerea examenului de doctorat, proaspătul doctor în
Teologie, reîntors la Arad, este numit de episcopul Ioan lgnatie Papp în postul de
referent şcolar provizoriu, cu o retribuţie anuală de ,;2 400 coroane şi 500 criţari bani de
cartel" 115 • Pregătit temeinic pentru a ocupa o catedră la Institutul pedagogic-teologic din
Arad, vedem că răutatea unor oameni l-au desemnat pentru un post birocratic.
Timp de nouă ani de la moartea lui dr. George Popa (1841-1897), un
admirabil organizator al învăţământului din eparhie, postul de referent şcolar nu a
mai avut „un aplicat stabil". Numirea nu era făcută de Consistoriul eparhial cum era
normal ci pe cale prezidială de către episcop. Explicaţia acestei numiri precipitate,
Gheorghe Ciuhandu, o află mult mai târziu. Episcopul nu voia să-i ofere prilejul de
a se reîntoarce la catedră, doar a fost un răzvrătit. Ierarhul motiva că experienţa
câştigată de acesta în perioada cât a funcţionat ca învăţător la şcoala din Căbeşti,
unde, timp de un an a lucrat şi în cancelaria notarială la care se adăuga cea din
cancelaria directorului Roman Ciorogariu, putea în acest mod să o pună în serviciul
eparhiei arădene. Era convins că nu acestea erau motivele adevărate. Lucrând în
administraţie, în cadrul Consistoriului eparhial, era sub directa supraveghere şi
putea fi mai uşor de câştigat de partea episcopului 116 •

115

Timişoara -Arhivafamiliei Ciuhandu, doc. 2461/1906, din 26 aprilie/9 mai 1906 prin care

episcopul îl
116

spuse ca

anunţa

pe Gh. Ciuhandu de numire.

Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din via/a mea: Făcute şi păfite,
să Înveţe şi alţii

administraţia eparhială,

din ele.

Bursă,

Studii,

Catedră,

Acces În Consistor

f. 25.
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Ciuhandu nu era încă decis să rămână în administraţia bisericească câtă
vreme gândul său era tot la „catedra seminarială". În cele din urmă însă, nu refuză
postul oferit pentru a nu intra într-un nou conflict cu episcopul. În al doilea rând,
criza financiară declanşată la sfârşitul secolului al XIX-iea, avea să sporească
lipsurile şi greutăţile oricărui început de drum, iar salariile profesorilor de la
Institutul pedagogic-teologic suferise serioase diminuări. Profesorii ,,nu puteau să
iasă odată din îndelungata nesiguranţă, căreia i se mai adăuga şi leafa de miserie.
Episcopul le-a zădărnicit dorinţa de definitivare". El spera ca numirea în
administraţia consistorială să fie „numai transitorie cătră altă aplicare [ ... ] potrivit
pregătirilor" sale 117 • Dorinţa de a ajunge profesor şi îndrumător al tinerilor teologi îl
va obseda încă multă vreme.
Realitatea este că Gh. Ciuhandu era persoana cea mai indicată pentru a
prelua conducerea Senatului şcolar al Consistoriului eparhial arădean, unde se
simţea nevoia unui conducător pe măsura personalităţii înaintaşului său dr. George
Popa (1841-1897), care a activat în acest post între 1872-1897, după moartea lui,
postul fiind numai suplinit 118 • Nu de aceeaşi părere era şi Ciuhandu. ,,Treburile
administrative şi de specialitate pedagogică ale şcolilor suferiseră înainte de venirea
mea în fruntea lor; iar eu însumi nu eram cel mai indicat pentru a înlătura
neajunsurile învechite, deoarece nu eram pedagog după studiile mele, ci teolog" 119 •
Numit provizoriu, la 16 mai 1905, ajunge ca la 1 septembrie să i se fixeze o
retribuţie anuală de 2 OOO coroane. Spre surprinderea lui, începând din toamna
anului, ,,episcopul m-a primit cu multă bunăvoinţă şi m-a ţinut şi la masa sa - cu
prânzul - din toamna anului 1905 până aproape de căsătoria mea, urmată în
1907" 120 •
După cum mărturiseşte în Memoriile sal'e, atunci când a fost numit referent
suplinitor, avea o oarecare experienţă „în privinţa manuării hârtiilor oficiale, dela
oficiul parohial al tatălui meu, din cancelaria notarială din Căbeşti unde încă
lucrasem, apoi din cancelaria consistorială unde eram chemaţi, uneon, studenţii
117
B. A. O. R. Arad.fondul citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 67-69;
Ed. I. Găvănescu, Preotul dr. Gheorghe Ciulrandu. la centenarul naşterii sale (1875-1947), în "M.
A.", anul XX, 1975, nr. 9-10, p. 677.
118
Primul referent al Senatului şcolar a fost George Crăciunescu ( 1870-1872), urmat de dr.
George Popa ( 1872-1897). După moartea lui G. Popa, până la numirea lui Gh. Ciuhandu, postul a fost
suplinit de: Ioan Petrovici (1897-1900), Roman Ciorogariu (1900-1903), Sever Secuia (1903-1904),
Vasile Goldiş (1904), Caius Brediceanu (1904-1905), iar pentru încă o lună de zile revine Vasile
Goldiş. Cf. Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite
spuse ca să înveţe şi a/fii din ele, V/11. Cum am început a lucra în Consistor ?, f. 2; vezi şi V.
Popeangă, Senatul şcolar al Consistoriului român ortodox din Arad în lupta pentru progresul şcolii
na/ionate (1870-1918), în "M. B.", anul XXXII, 1983, nr. 9-10, p. 574.
119
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din via/a mea: Făcute şi păfite spuse
ca să învete şi altii din ele. Cum am învătat a lucra în Consistor, f. I.
12
d B. A. O. R. Arad, fond ciiat, Gh. Ciuhandu, Notife autobiografice, dosar 132, f. 67;
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, doc. ad nr. 667/1905 din 1/14 octombrie 1905 a episcopului
Ioan I. Papp.

40
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

teologi să dăm mână de ajutor, apoi la urmă din biroul pe care-l conduceam însumi
al Directorului seminarial când eram acolo profesor" 121 • Avea deja o oarecare
experienţă în administraţia bisericească. De aceasta să fi ţinut cont episcopul Ioan I.
Papp, sau pur şi simplu nu era dorit la catedra Institutului Teologic de unii profesor
cu mai mult influenţă la vlădică?
Ajuns în acest post pe care nu şi l-a dorit, încă de la început s-a confruntat cu
problemnele administrative şi cele pedagogice, iar el, în continuare, nu se considera
un „pedagog" ci un „teolog". Cu toate acestea, am văzut că avea ceva practică în
domeniul pedagogiei, funcţionând ca învăţător la şcolile din Căbeşti, apoi la cea din
Şiria, şi profesor, un an şcolar, la Institutul Teologic din Arad. ,,Astfel, ceea ce numi putea da un studiu de specialitate pedagogică, a trebuit să-mi deie râvna pentru
slujba ce mi-o dădea eparhia, mie fostului ei bursier" 122 •
Încă de la început, pe lângă ,,referenda actelor curente" a reuşit să cunoască,
din rapoartele protopopilor şi ale „comisarilor" consistoriali, situaţia învăţământului
primar, care nu era din cele mai bune. La 28 februarie 1906, alături de Roman
Ciorogariu, Procopie Givulescu, Gherasim Sârbu, Petru Miculescu, Teodor Botiş,
participă la o conferinţă a protopopilor şi intelectualilor arădeni, prilej cu care au
fost dezbătute problemele ameliorării învăţământului şi progresului cultural al
poporu1m·123 .
În mai 1906 urmau să se facă din nou alegeri pentru postul de asesor referent
şcolar. În şedinţa a IV-a a Sinodului eparhial, ţinută la 12/25 aprilie 1906, Gh.
Ciuhandu este ales în postul de la Consistoriu cu o majoritate de 42 de voturi 124 •
Episcopul Ioan I. Papp îl chemă la el pentru a-l întreba cu privire la o nouă alegere.
Ciuhandu îi mărturiseşte că încă nu s-ar „putea decide pentru cariera
administrativă" atâta timp cât nu putea renunţa definitiv „la gândul catedrei
seminariale". În cele din urmă acceptă o nouă alegere în postul de referent, dar, în
şedinţa Sinodului eparhial, în calitatea sa de deputat, declară că a acceptat din nou
postul de referent şcolar numai pentru că „dieceza nu are momentan altă pesoană
mai potrivită, dar că această aplicare a mea să fie numai transitorie, cătră altă
aplicare, pe care să mi-o pot reclama mai târziu, potrivit pregătirilor mele de
specialitate". Îşi rezerva dreptul de a renunţa la numire, socotindu-se şi absolvit de
„angajamentul către dieceză" în ceea ce privea restituirea „stipendiului", pentru că
aşa cum motiva, ,,eu primisem să fiu trimis la studii pentru a ajunge la catedră şi nu
la administraţie". Declaraţia lui a fost consemnată în procesul-verbal al şedinţei,
dar, la insistenţele episcopului nu a mai fost trecută şi în protocol 125 • După
realegerea sa în postul de la consistor, au fost publicate„ pentru concurs, şi
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să învete şi alţii din ele, VIII. Cum am început a lucra în Consistor ?, f. I.
l2i Ibidem, f. 2.
m V. Popeangă, op. cit., p. 578.
124
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-orientală a Aradului
ţinute în sesiunea ordinară din anul I 906, Arad, 1906.
125
B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 70.
121
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catedrele de la Institutul pedagogic-teologic care erau deţinute de profesori
suplinitori 126 •
În toată perioada cât a funcţionat ca asesor referent şcolar al Consistoriului
arădean, până la statificarea şcolilor confesionale, Gh. Ciuhandu mărturiseşte că a
„făcut examinarea amănunţită a actelor de examene anuale, le-am înfăţişat în
rapoarte, uneori scrise, cuprinzând în ele nu numai luminişurile ci şi umbrele
127
culturale, propunând remedierea scăderilor" •
Ca asesor referent deplin, avea argumente suficiente pentru a elabora o broşură
de orientare în viaţa şcoli. Comparând rapoartele protopopilor, în calitatea lor de
inspectori şcolari şi ale comisarilor pentru examenele finale, Gh. Ciuhandu a putut
ajunge la o privire de ansamblu asupra realiz.ărilor dar şi ale scăderilor învăţământului
confesional. De aici porneşte iniţiativa de a publica o broşură de îndrumare didactică
pentru protopopi şi învăţători. Bazat pe situaţia şcolară din anii 1904-1905 şi 19051906, redacteaz.ă un material pe care-l prezintă pentru dezbatere în şedinţa consistorială
a Senatului şcolar în 1 octombrie 1906, apoi a fost tipărit sub titlul: Instrncţiuni şi
dispoziţiuni

pentrn
confesionale de sub

îmbunătăţirea
jurisdicţiunea

învăţământului şi a stărilor şcolii poporale
Consistoriului român ortodox din Arad (Arad,

1907). Prin materialul publicat, urmărea, în primul rând, să prevină „dezastrul spre care
se împingeau ordonanţele ministrului ungar dr. Lu.kas Gyorgy 128 pentru introducerea
limbii ungureşti în şcolile noastre româneşti, din 1905, lucru pe care nu-l putem afişa
deschis, dar încercăm să-i prevenim urmările" 129 • Broşura a fost distribuită învăţătorilor
de sub jurisdicţia eparhiei arădene. În prima parte a broşurii, se cuprind, constatări
privitoare la situaţia învăţământului primar, iar în cea de-a doua parte urmau dispoziţii
privitoare la controlul rezultatelor didactice, frecvenţa şcolară, obiectele de învăţământ
(religia, limba română, cântarea, desenul, educaţia fizică), inspectarea şcolilor,
înlăturarea neajunsurilor din administraţia şcolară.
Activitatea de referent şcolar o începe într-o perioadă de înrăutăţire a situaţiei
politice a românilor din monarhia austro-ungară, de intensificare a persecuţiilor
împotriva învăţământului confesional. Şcolile româneşti aveau să se confrunte tot
mai mult cu politica ungurească, devenind din ce în ce mai agresivă faţă de
naţionalităţi. În 1904-1906 se discuta proiectul de lege şcolară a ministrului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Albert Bereviczy. Apogeul politicii de
126

ca

Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse

să înveţe şi alţii

eparhială,

din ele.

Bursă. Catedră.

Acces în Consistoriu

şi

primii ani în

administraţia

f. 25.

127
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să învete şi altii din ele, Vll/. Cum am început a lucra în Consistor ?, f. 3.
12
g În caiitate de succesor al lui Albert Berzeviczy, Lukăcs Gyorgy, a continuat în alte forme
legislative politica şcolară a predecesorului său. El n-a mai recurs la elaborarea de proiecte de legi
care să fie discutate în dietă, ci a ales calea trimiterii de ordine ministeriale cu caracter executoriu spre
inspectoratele şcolare. V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada /867-/9/8,
Arad, 1976, p. 21.
129
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Cum am început a lucra la Consistor ?, f. 3.
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maghiarizare prin şcoală l-au atins două legi şcolare din l 90i 30 , elaborate din
iniţiativa şi sub îndrumarea directă a contelui Apponyi Albert (1816-1933), pe
atunci ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1906-1910), viitorul şef al
delegaţiei ungare la Conferinţa de pace de la Trianon (1920). Prin articolul de lege
XXVII din 1907, unele şcoli confesionale au fost transformate în şcoli de stat sau
comunale, cu învăţământ exclusiv în limba maghiâră. În acest fel a crescut numărul
131
analfabeţilor prin nefrecventarea de către elevi a acestor şcoli •
Încă de la începutul activităţii sale în senatul şcolar, Gh. Ciuhandu a căutat
îmbunătăţirea situaţiei învăţământului confesional. Era foarte nemulţumit că în anul
1905, din 301 comune cu şcoli confesionale şi respectiv din 429 astfel de şcoli, s-a
catehizat doar în 90 de comune, la 127 de şcoli printr-un număr de 100 preoţi. El
cere intervenţia Sinodului eparhial pentru reglementarea situaţiei, făcând şi
propuneri pentru îmbunătăţirea învăţământului confesional 132 •
Era preocupat, ca pe lângă aprofundarea materialului de învăţământ şi lărgiea
cercului de cunoştinţe deja dobândite, propunea iniţierea tinerimii de 13-15 ani în
cunoştinţele economice, scopul ca elevii, ca viitori economi, să-şi poată administra
averile, eventual ca lucrători agronomi să-şi „potenţeze capabilitatea câştigului", iar
fetele, ca viitoare gospodine şi mame, să cunoască şi să ştie conduce afacerile
casnice care fac parte din sfera activităţii lor. Elaborarea unui plan a acestor şcoli a
fost determinată de o anchetă organizată de Consistoriul eparhial arădean în 18
septembrie/I octombrie 1906, la care au luat parte protopopii Voicu Hamsea
(Lipova), Ion Georgia (Buteni), Procopie Givulescu (Radna), referentul şcolar
Gheorghe Ciuhandu şi învăţătorii: Nicolae Boşcaiu (Rădeşti), Ion Vancu (Arad),
Petru Vancu (Măderat), Iosif Moldovan (Arad), Ioan Ardelean (Ineu), Damian
Sebeşan (Secusigiu) şi George Torni (Cuveşdia). Cu acest prilej s-a decis înfiinţarea
şcolilor de repetiţie orientate într-o direcţia economică propusă de Gh. Ciuhandu.
Tot cu acest prilej s-a mai propus înfiinţarea unei şcoli superioare economice în
Arad, care să fie încadrată cu personal de specialitate. Din păcate, ideea n-a putut fi
dusă la bun sfârşit în anii grei care au urmat 133 •
130
Erau două legi, prezentate, ca proiecte, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 februarie
1907: unul privea îmbunătăţirea salariilor învăţătorilor de la şcolile de stat, iar al doilea se ocupa de
.,raportul de drept şi salariile învăţătorilor de la şcolile comunale şi confesionale". Mircea Păcurariu,
Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului (18671918), Sibiu, 1986, p. 152.
131
În 1910 are loc o schimbare o schimbare de guvern, încât, Apponyi nu şi-a putut vedea
realizată opera în întregime. Noul guvern avea în frunte pe contele Tisza Istvan, preşedintele
Partidului Muncii. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a fost încredinţat lui Zichy Janos, căruia
i se datorează ,.Articolul de lege XVI din 1913" (legea lui Zichy), potrivit căreia salariul de bază al
unui învăţător s-a ridicat la I 200 coroane, iar gradaţiile la 2 OOO coroane (în timp de 35 de ani), plus
bani pentru locuinţă. Erau sume enorme care afectau din nou Biserica românească, întrucât învăţătorii
confesionali trebuia să fie plătiţi cu aceleaşi salarii ca şi cei de stat. M. Păcurariu, op. cit., p. 160.
132
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română ... din anul 1906, p. 116.
133
Ibidem. A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Acte şcolare, grupa IV,
dosar I05/ 1906.
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Gh. Ciuhandu, şi în anii următori se arăta îngrijorat de starea învăţământului
confesional. Neliniştit de această situaţie, într-un raport din 14/27 martie 1909,
consemna „ca unul cari face profesiune de oficiu din administrarea afacerilor
şcolare ale senatului deie-mi-se voie a mărturisesc cu o sinceritate ce mă doare că
realitatea nu mi-a părut niciodată mai îngrijorătoare decât acum şi în forma cum am
aflat-o din actele de examene ale celor 427 şcoale populare ce le avem". În raport
scotea în evidenţă şi nemulţumirile create de legislaţia şcolară pe care organele
locale căutau cu orice preţ să o pună în aplicare „chiar şi cu restrângerea drepturilor
de autonomie ale susţinătorilor de şcoale" 134 •
În raportul său din 1913 către Sinodul ~arhial, arăta că odată cu intrarea în
vigoare a articolului de lege XXVII din 190?1 5, situaţia administraţiei şcolare s-a
complicat şi a devenit mai anevoioasă, ,,nu numai din cauza creării unor relaţii nouă
de drept ale şcoalei confesionale, ci şi din pricina agendelor administrative şcolare".
Protopopii se plângeau că din cauza agendelor de natură şcolară prea încărcate, le
ocupă aproape tot timpul, ei nu mai avea timp şi pentru celelalte activităţi
administrative bisericeşti ale oficiului protopopesc. Situaţia nu era mai bună nici la
centrul eparhial „unde de ani de-arându! s-a simţit necesitatea de a spori personalul
de birou cu un referent ajutăror, toată povara administrativă este lăsată unui singur
funcţionar. Gh. Ciuhandu cerea Sinodului eparhial să găsească soluţii pentru
administraţia şcolară, centrală şi provincială 136 •

Referentul şcolar Gh. Ciuhandu s-a orientat destul de sigur în problemele
oficiului său, deşi vremurile erau deosebit de grele pentru şcoala confesională
românească, începând, cel puţin, din 1905 până în 1918. Era mereu preocupat să
asigure existenţa şcolilor confesionale pentru a împiedica creşterea ratei anuale de
analfabeţi 137 .
Aplicarea legii ministrului Albert Apponyi, a lăsat urmări nefaste care s-au
resimţit puternic în viaţa şcolii româneşti pe mai multe planuri: scăderea
contingentelor şcolare, anchetarea învăţătorilor şi sancţionarea lor, închiderea unor
şcoli, interzicerea utilizării unor manuale şcolare, intensificarea controlului statului.
Legile ulterioare care au urmat, dar mai ales revenirea în 12 iulie 1917 în fruntea
ministerului a lui A. Apponyi, s-au înăsprit măsurile represive faţă de şcoala
românească. Toate au dus implicit şi la creşterea analfabetismului în rândul copiilor
de şcoală. Dacă şi până atunci rata analfabeţilor „în sânul bisericii noastre" atingea
cote îngrijorătoare, Gh. Ciuhandu era conştient că prin „perspectiva care ni se
deschide cu noua şcoală", analfabetismul, în loc să scadă, avea să crească.
Îngrijorat de această situaţie, Sinodul eparhial, prin concluzul nr. 32 din 1917,
A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Acte şcolare, grupa IV, dosar
45/1908, Dosar: Afacerea şcoalelor.
135
Instrncţiune pentrn executarea articolului de lege XXVII din /907, despre referinţele de
drept şi salariile învăţătoriloir dela şcoalele poporale comunale şi confesionale, Sibiu, 1907, 14 p.
136
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-orientală a Aradului
ţinute în sesiunea ordinară din anul /9/ 3, Arad, 1913, p. 147.
137
V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada I 867-19 I 8, p. 37.
134
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dispune senatului şcolar să redacteze o situaţie completă asupra situaţiei
analfabetismului în rândul populaţiei româneşti din Episcopia Aradului, iar la
sesiunea următoare să prezinte cele constatate, ,,spre a se putea lua demersurile
recerute" 138 .
În martie 1918, pe baza datelor statistice primite de la protopopi, Gheorghe
Ciuhandu înainta Sinodului eparhial un documentat studiu, intitulat
Analfabetismu/1 39 , în care şi-a „impus nu numai să erueze cauzele analfabetismului"
ci şi să-l prezinte în date statistice făcând şi propuneri de remediere. Dorea
înfiinţarea unui „oficiu statistic central, care să statorească formularele şi procedura
după care să se adune din întreaga provinţă mitropolitană date statistice după
acelaşi metod unitar". Considera oportună şi publicarea periodică, cel puţin din
cinci în cinci ani a unor şematisme istorico-bisericeşti „de care aveam în vremea
comuniunii cu sârbii". Propune ca prin circulare şi predici să fie prezentate
credincioşilor de sub jurisdicţia Consistoriului arădean ,,marele rău al
analfabetismului în sine şi în urmările sale". Considera că acolo unde „poporul e
mai înţelegător şi mai deprins cu cartea" să fie reactivate şezătorile literare pentru
popor „la care să se producă cititorii din popor cu eclamaţii sau cu citiri de piese
scurte şi pe înţelesul poporului". Cerea şi activarea cursurilor pentru analfabeţi,
îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi difuzarea cărţilor de popularizare.
Alături de aceste măsuri, prevedea iniţierea unei activităţi culturale
sistematice, care „ar consta din potenţarea efectelor culturale ale şcolilor noastre
poporale ca ele să fie mai productive pentru viitor de cât cum au fost pentru trecut".
Preoţii aveau obligaţia ca activitatea liturgică pastorală „s-o pună în legătură mai
strânsă cu necesităţile de ordin cultural".
Era preocupat şi de predarea religiei în şcoli. Pentru a reveni „la firul rupt al
vechilor tradiţii şi tendinţe ale Bisericii lui Hristos", cerea ca „studiul religiunii" să
fie predat numai de preoti. În acest sens, cere Consistoriului eparhial să emită
Circulara nr. 2634 din i906. În anul următor ia măsuri ca prin mijlocirea
conferinţelor catehetice să ofere preoţilor prilej de contact şi edificare reciprocă
pentru a îmbunătăţi predarea religiei în şcoli. Conferinţele urmau să se ţină la
sediile protopopiatelor unde erau invitaţi preoţii şi învăţătorii confesionali care
aduceau întreaga lor experienţă pedagogică. Din anul 1907 s-au ţinut în fiecare an
până la declanşarea primului război mondial când, au fost interzise. Au fost reluate
numai după terminarea războiului şi realizarea României Mari 140 •

138
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română gr.-ort. a Aradului ţinute
în sesiunea ordinară din anul 19/ 7, Arad, I917, p. 30.
139
Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale
prin educaţie şi cultură (/784-/9/8). Documente referitoare la Episcopia ortodoxă a Aradului
(Prefaţă P. S. Episcop dr. Timotei Seviciu, Studiu introductiv, note şi comentarii de prof. dr. Vasile
Popeangă), Arad, 1986, doc. 211, pp. 355-356.
140
Gh. Ciuhandu, Învăţământul religios predat de preoţi. O experienţă din Ardeal, în "B. O.
R.", Seria 111, anul L, nr. 7 (616), 1932, pp. 466-468.
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După 1918 problemea catehetică a întâmpinat multe neajunsuri, în primul
rând „lipseau formele de solidaritate şi de acţionare în comun" pentru realizarea
acestui ideal religios care trebuia desfăşurat în mijlocul poporului dreptcredincios.
Cu toate acestea, după „ani de frământări în jurul gândului de a vedea realizări
progresive în învăţământul religios" prin mijlocirea unei organizaţii protopopeşti
bine fundamentate, organizarea catehetică putea fi considerată aproape împlinită 141 •
Pe Gheorghe Ciuhandu îl neliniştea perspectiva educării unor tineri români în
şcolile străine, motiv pentru care a întreprins numeroase acţiuni pentru micşorarea
numărului elevilor români din aceste şcoli. A militat pentru îndreptarea tuturor
tinerilor români spre şcoli cu caracter naţional, considerând că întreaga comunitate
românească trebuie să se ocupe de educaţia lor, mai ales a fetelor care atunci când
vor deveni mame vor ataşa tânăra generaţie de şcoala naţională. În articolul Rane
dureroase, publicat în mai multe foiletoane din „Tribuna" 142 , în care prezintă
situaţia dezastruoasă a educaţiei fiicelor de români în şcolile civile străine.
Articolul a determinat intervenţia ministrului Albert Apponyi care voia cu
orice preţ să-l pedepsească pe Ciuhandu pentru îndrăzneală. Ministrul îl acuza că
instigă împotriva „culturei ungureşti, că batjocoreşce cultura aceasta prin aceea că
spuneam despre fetele noastre că la şcoala ungurească ciripesc în limbă străină". La
. cererea ministrului, episcopul Ioan I. Papp „a cerut o justificare şi, cu concursul lui
V. Goldiş, i-a dat ministrului răspuns de înţelesul următor: Ceea ce a scris
inpricinatul, n'a făcut-o ca asesor şi referent consistorial, şi nici nu a semnat în
această calitate a sa; deci a lucrat ca persoană particulară, în afară de serviciul său,
deci nu-l pot trage la nici o răspundere pentru activitatea sa particulară. Ministrul a
tăcut, pentrucă el însuşi fusese interpelat în parlamentul ungar puţin mai înainte
vreme, pentru activitatea particulară a unui subaltern al său, în publicistică. Astfel
am scăpat fără de urmărire" 143 .
Poziţia lui Gh. Ciuhandu venea în urma intervenţiei guvernului în problema
catehizăii tinerilor elevi români care urmau cursurile unor şcoli străine. Catehizarea
lor se făcea sub oblăduirea Bisericii. Guvernul a dispus ca actul catehizării elevilor
români de la şcolile străine să se facă în modul următor: ,,în clasele inferioare în
limba maghiară dar cu ajutorul explicaţiilor şi în limba maternă a elevului, iar în
clasele superioare, exclusiv în limba maghiară, pentrucă din contră, catiheţilor li-se
va detrage remuneraţia dată de stat". La fel se pretindea şi celorlalţi catiheţi români
de la şcolile ,,mai înalte" ale statului, ca sub „aceleaşi urmări", să catehizeze numai
m 1·1mba maghi ara-144 .
A

Idem, Pagina catehetică, în "Bis. şi Şc.", anul LIII, nr. 8, 17 februarie 1929, p. 2.
Anul XII, nr. 168, 169, 170, 172, I 908.
143
Timişoara - Arhiva familie Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să învete şi alţii din ele. Cum am început a lucra în Consistor ? , f. 5-6.
144
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-orientală a Aradului
ţinute în sesiunea ordinară din anul /908, Arad, 1908, p. 152.
141
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Procedeul impus de guvern conţinea în sine două primejdii sub aspect
în primul rând catehizaţia devenea o armă de deznaţionbalizare prin
efectuarea ei în limba maghiară, iar în al doilea rând se aducea ştirbire autonomiei
bisericeşti, întrucât Biserica era îndreptăţită să asigure catehizaţia în limba maternă
a elevilor. Sinodul eparhial din 1908 a constat că în anul şcolar 1906-1907, şcolile
străine erau frecventate de 3 883 elevi cu limba română ca limbă maternă. Sinodul a
decis să se păstreze procedeul din anii precedenţi: catehizarea să se desfăşoare în
limba maternă a elevilor 145 . Nerecunoaşterea limbii române ca limbă de catehizare
se încadra în politica guvernamentală de limitare a autonomiei Bisericii Ortodoxe
Române.
Încercările de limitare a autonomiei bisericeşti au îmbrăcat forme diverse.
Sinodul eparhial din 1909 a reţinut din raportul senatului şcolar că inspectoratele
regeşti şi comisiile administrative, fără nici o bază legală îşi trec marginile
competenţei de inspecţie şi se amestecă în probleme de învăţământ care intră
însfera de activitate a Senatului şcolar. Este vorba de o imixtiune care viza acelaşi
obiectiv al limitării autonomiei bisericeşti 146 •
Sinodul eparhial din 191 O a reluat în dezbaterile sale problema catehizării
elevilor. Când guvernul insistă ca instrucţia religioasă să se desfăşoare în limba
maghiară, conducerea Episcopiei Aradului solicită catiheţilor să respecte
dispoziţiile Congresului Naţional Bisericesc şi să asigure învăţarea rugăciunilor în
limba română. În această controvesră a Bisericii cu autorităţile de stat, eparhia
arădeană a manifestat consecvenţă şi principialitate. Remarcăm atitudinea
constructivă a lui Gheorghe Ciuhandu, care a alcătuit numeroase situaţii statistice
pentru a cunoaşte dimensiuniler procesului catehizării elevilor români care
frecventau şcoli cu altă limbă de predare decât cea maternă. Referentul şcolar al
Consistoriului arădean a intervenit direct, sprijinind pe preoţii şi învăţătorii angajaţi
în activitatea de catehizare a tineretului. În cele din urmă autorităţile
guvernamentale au retras în întregime retribuţia catiheţilor ortodocşi de la şcolile de
stat.
A redactat numeroase situaţii statistice pentru a cunoaşte dimensiunile
procesului catehizării elevilor români din şcolile cu limba de predare alta decât cea
maternă. De multe ori a intervenit în sprijinul preoţilor şi învăţătorilor angajaţi în
activitatea de catehizare a tinereului. A iniţiat organizarea de conferinţe
metodologice ale catiheţilor de la şcolile cu altă limbă de predare decât cea română,
îndrumarea catihetilor de către protopopi pentru a se asigura valoarea pedagogică
dorită actului catehizării 147 . În 1913, Consistoriul eparhial a împărţit în mod gratuit
şcolarilor din centrele urbane în care catehizarea întâmpina dificultăţi 400 de
naţional:

145

Ibidem.
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-orientală a Aradului
ţinute în sesiunea ordinară din anul 1909, Arad, 1909, pp. 43-44.
147
Vasile Popeangă, Ion B. Mureşianu, Aradul cultural în lupta pentru înfăptuirea Marii
Uniri (/908-/9/8) (Prefaţă de P. S. dr. Timotei Seviciu), Arad, 1991, p. 14.
146
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exemplare din Istorioare biblice. Scopul urmărit era cultivarea dragostei faţă de
limba română a elevilor de la şcolile respective 148 •
O altă problemă cu care se confrunta învăţământul confesional ortodox erau
manualele şcolare, care, după aplicarea legii Apponyi, devine tot mai dificilă din
cauza restricţiilor impuse. La 23 septembrie 1910 informa senatul şcolar despre
unele anomalii ivite în editarea manualelor şcolare pentru care unii autori „atrag
puterea şi influenţa statului la editarea" manualelor. Ei încălcau principiul
autonomiei şcolilor difuzând o serie de manuale fără a avea aprobările necesare.
Alţi autori de manuale cereau direct guvernului aprobare pentru tipărirea lor,
ocolindu-se în acest mod autorităţile şcolare româneşti, un procedeu încurajat de
guvernul ungar. Gh. Ciuhandu considera aceste practici ca pe o primejdie naţională.
Pentru remediere, cere să fie elaborat un regulament în privinţa editării de manuale
şcolare, urmărindu-se prin aceasta a-i face „inofesnivi pe autorii care cu orice preţ
149
şi fără vreo consideraţie vânează după aprobări guvernamentale" •
Regulamentul de aprobare a manualelor elaborat în 191 O din iniţiativa lui
Gh. Ciuhandu, stabileşte prevederi cu caracter normativ: dreptul de a stabili ce
manuale vor fi utilizate în şcoli aparţinătoare Consistoriului; aprobarea manualelor
şcolare se face tot de către senatul şcolar prin comisia de aprobare a manualelor
şcolare. Senatului i se recunoştea numai dreptul de aprobare a manualelor de limba
maghiară, aritmetică, geografie, istorie şi constituţie utilizate în şcolile care primeau
ajutor de la stat. Asupra celorlalte manuale, statul avea numai dreptul de
excepţionare, adică de interzicere de a fi utilizate în şcoală a acelor manuale pe care
el el considera contrarii intereselor sale. Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică
de la Budapesta a fost foarte zelos în aplicarea dreptului de excepţionare,
interzicând utilizarea în şcolile româneşti a numeroase manuale elaborate de
pedagogi români din Arad, Braşov sau Sibiu. Regulamentul lui Ciuhandu stabilea şi
condiţiile tehnice şi grafice pe care trebuiau să le îndeplinească manualele şcolare.
Regulamentul a intrat în vigoare la începutul anului şcolar 1910-1911 şi prin
aprobarea lui, iar actul elaborării manualelor a dobândit o orientare pedagogică şi
naţională mai evidentă I so.
Regulamentul lui Gheorghe Ciuhandu, din 1910, privind elaborarea
manualelor şcolare, nu trebuie considerat ca un act confesional prin care Biserica
încerca să-şi consolideze poziţia şi influenţa ei asupra unui act pedagogic atât de
important cum era elaborarea manualelor şi stabilirea listei cu manualele ce vor fi
utilizate în şcoli. Prin acest regulament, urmărea protejarea şcolii româneşti şi actul
elaborării manualelor de imixtiunea tot mai insistentă a statului în complexitatea
vieţii şcolare cu scopul de a supune integral şcoala scopurilor sale politice.
Nu-i era indiferentă nici „lectura privată a dascălului", pentru care, din lipsa
„unui organ de specialitate, lucrat de bărbaţi cu garanţii în ale ştiinţei şi practicii
148

Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română ... anul 1913, p. 13.
V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, p. 67.
150
Ibidem, pp. 67-68.
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pedagogice", milita pentru editarea unei reviste pedagogice care să vină în sprijinul
învăţătorilor dar şi al preoţilor în activitatea lor de la catedră 151 • În raportul său din
28 decembrie 1909, dă date interesante despre lectura presei pedagogice de către
învăţătorii arădeni, care erau abonaţi la: ,,Foaia scolastrică" (1 cititor), ,,Pedagogia
experimentală" (4), ,,Revista generală a învăţământului" (3), ,,Reuniunea
învăţătorilor arădeni" (189), ,,Vatra şcolară" (91). Gh. Ciuhandu relevă faptul că
aproximativ 85 % dintre învăţători dispuneau de biblioteci, iar unii dintre ei aveau
biblioteci cu peste 1 OOO de volume 152 .
Referindu-se la „terenul activităţii învăţătorilor noştri" şi la rezultatele
obţinute, referentul şcolar Gh. Ciuhandu, în raportul său, cu caracter sociologic ce a
stat la baza raportului 8471 din 1909, face o caracterizare a contextului socialcultural în care activau învăţătorii români în anii premergători primului război
mondial.
În anul 1918, în luna ianuarie, autorităţile politice ungureşti au dat dispoziţie
să se introducă imnul maghiar în cultul ortodox. La 6/ 19 ianuarie 1918, cu prilejul
sărbătorii Bobotezei, i-a parte şi orchestra „miliţiei din garnizoana" Aradului care
voia să intoneze imnul maghiar. Preoţii slujitori 153 s-au opus spre dezamăgirea
ungurilor participanţi. Cazul a avut urmări în „presa locală maghiaro-evreistică" 154 .
În primii ani ai celui dintâi război mondial, situaţia învăţământului
confesional românesc s-a agravat considerabil, iar în arcul carpatic din Transilvania
se introduce „zona cultuală". În această situaţie, Ciuhandu publică lucrarea Şcoala
noastră poporală şi darea cultuală. Un raport oficios (Arad, 1918, 51 p. + o
anexă). Este un raport despre situaţia şcolilor româneşti, dotaţia preoţimii şi starea
contribuţiilor băneşti ale românilor din anii 1906-1912 şi 1916, cu dorinţa de a arăta
cât de apăsătoare era pentru ei povara materială pe care o aveau de suportat pentru
susţinerea şcolilor prin aşa numita „dare cultuală". Autorul face o statistică a trei
ani cultuali: 1906, 1912, 1916. După statistici, anul 1906 are o dare cultuală ce
oscilează între 11-50%. În aceste condiţii a venit legea lui Apponyi, care în loc să
ajute, era, numai în 1906, să sucombe 2/3 din şcolile confesionale. Ca urmare a
acestor legi, în 1912, procentajul contribuabililor se ridica la 21-80%, ceea ce
îngreuna mult comunele, pentru că ajutorul de la stat nu se prea dădea. Din cauza
acestor legi, multe şcoli confesionale au fost închise. În anul 1916, în loc de o
uşurare, limita se ridică între 21-100% 155 . Lipsa ajutoarelor de la stat face ca
salariile învăţătorilor să nu poată fi completate, făcând astfel ca învăţătorii să plece
de la şcoli. Un alt motiv ar fi şi teama acestora în faţa exigenţelor legii.
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A. A. O. R. Arad, grnpa IV, dosar 5111909, doc. 8471/1909.
Iosif Moldovan (Arad), Pavel Dârlea (Ineu), Iuliu Vuia (Comloşul Mare).
153
Cu acest prilej au slujit preo!ii: Gheorghe Ciuhandu, Mihai Păcă!ianu, Vasile Debu - preot
militar, Comei Lazăr şi diaconii: dr. Lazăr Iacob şi Ioan Cioară.
154
Pentru amănunte vezi: Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 161-164.
155
Gh. Ciuhandu, Şcoala noastră poporală şi darea cultuală. Un raport oficios, Arad, 1918,
pp. 14, 15, 17, 18, 21, 31.
152
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Situaţia dificilă

pe care Gh. Ciuhandu o prezintă în lucrarea sa, duce la o
a însăşi existenţei şcolilor confesionale, el nu se opreşte numai la
constatarea acestor neajunsuri, face şi propuneri pentru remedierea lor. Propune ca
Biserica să-şi ceară drepturile ce i se cuvin de a primi ajutor fără de restricţii pentru
susţinerea şcolilor. Cerea să se arate că & 11 din legea de la 1868 a dus la o
contribuţie cultuală disproporţionată. De aceea solicita să fie cerut ajutorul de la
stat, de la acelaşi procent cultual de la care se dădea şi şcolilor comunale 156 .
Era convins că starea în care au ajuns şcolile se datora şi principiului
„autonomie al constituţiunei noastre bisericeşti". În virtutea acestuia, fiecare
comunitate îşi susţinea şcoala fără ca o parohie să poată plăti şi contribuţia alteia,
mergând şi la nivel de protopopiate sau eparhii. De aceea propune de a se adopta
„principiul unei dări unitare pentru întreaga Biserică sau cel puţin pentru fiecare
eparhie". Dacă se reuşea acest lucru, ar fi împărţire egalitară a greutăţilor asupra
157
credincioşilor. Această idee ar promova şi ideea unităţii conştiinţei publice .
La începutul anului 1918, s-a hotărât trimiterea unui comisar al guvernului
care să asiste la lucrările Sinodului eparhial. De această dată, episcopul Ioan I. Papp
a dat dovadă de multă diplomaţie. Sinodul eparhial, în prezenţa lui Barabaş Bela în
calitate de comisar guvernamental, a hotărât, în unanimitate, amânarea şedinţelor
„şi trimitrerea unor reprezentanţi cătră Coroană, cerând revocarea acestei
dispoziţii"; posibilitatea preşedintelui să convoace Sinodul „când va afla-o de bine
şi potrivit momentului", iar Consistoarele eparhiale, de la Arad şi Oradea, să
primească „autorizaţiile cuvenite de a lucra mai departe" 158 •
Legat tot de situaţia grea a învăţământului confesional românesc, în cursul
anului 1919, pregăteşte pentru tipar studiu intitulat: Prigonirea şcolii confesionale
în decursul războiului mondial, pentru care în toamna anului solicita concursul
publicului românesc pentru a o putea tipări în broşură 159 . Cu toate că a cerut şi
Consistoriului epahial sprijin pentru.tipărirea studiului, ,,n'arn fost ascultat". După
realizarea României Mari, a solicitat Sinodului eparhial, căruia i-a prezentat
manuscrisul, să aprobe tipărirea, dar, ,,la propunerea lui Vasile Goldiş, dorinţa mi-a
fost refuzată şi m'am ales cu manuscrisul" 160 •
ameninţare

***

Încă de la începutul activităţii de asesor referent şcolar al Consistoriului

eparhial, Gheorghe Ciuhandu se plângea de imensul volum de muncă pe care-l
avea, în timp ce celelalte resorturi consistoriale (bisericesc şi epitropesc), dispuneau
de câte un secretar, pe când el trebuia singur să ducă la bun sîarşit toată activitatea
ca referent şcolar rară nici un ajutor. ,,Iată la ce cifre (absolute şi în procent)
156

Ibidem, pp. 41, 42.
Ibidem, 44, 45, 46.
158
Ibidem, pp. 126-130, 161-164, 168-170. Despre acest incident vezi: Roman R. Ciorogariu,
Zile trăite, Oradea, 1926, pp. 105-112.
159
"Românul", anul VIII, 1919, p. 2.
160
Timişoara -Arhiva familie Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea: Făcute şi păţite spuse
ca să înveţe şi alţii din ele. Cum am început a lucra în Consistor ?, f. 7.
157
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ajunsese referenda şcolară a mea [ ... ]; în 1908: 3022 acte curente - 34,3 % din
totalul actelor intrate la Consistor; în 191 O; 277 l acte - 34,5 % din total; în 1911:
2669 acte - 34,6 % din total" 161 .
Ţinând cont de sesizarea lui Gheorghe Ciuhandu, în anul 1907, Sinodul
eparhial a decretat înfiinţarea unui post de revizor şcolar diecezan (referent şcolar
162
ajutător) . Instituirea acestui post devenise o necesitate vitală pentru şcoala
românească, aflată sub incidenta legii şcolare din 1907 şi supusă presiunilor
inspectorilor regeşti şi a organel~r administrative. În 1911, Senatul şcolar arădean a
organizat consultări pentru a cunoaşte opinia unor intelectuali şi pedagogi
referitoare la îndrumarea învătământului. În acest sens, în 1911 a numit o comisie
alcătuită din Roman Ciorogariu, Gheorghe Ciuhandu, Iosif Moldovan, Traian
Puticiu şi Vasile Goldiş. Ultimii doi au absentat de la dezbateri. Au fost invitaţi şi
învăţătorii Iuliu Grofşoreanu (Galşa), Nicolae Nicorescu (Timişoara) şi Dimitrie
Boariu (Nădab). Roman Ciorogariu şi Gheorghe Ciuhandu care au militat pentru
numirea unui referent şcolar ajutător 163 , iar Iosif Moldovan a făcut propunerea ca
acesta să fie şi un organ de control şi execuţie al senatului. Acestui referent ajutător
îi revenea şi sarcina să îndrume pe învăţători în activitatea lor didactică 164 •
Pentru postul de revizor şcolar au concurat învăţătorul Coriolan Mursa din
Ostrov (Arad); învăţătorul Ion Simu pensionar în Arad; Sabin Opreanu, Ion Mateiu,
Candid Muşlea şi Romul Frateş, directorul Şcolii civile de fete din Braşov. Până la
1 septembrie 1912 nu a fost numit nimeni. Abia atunci a fost numit Romul
Frateş 165 , ,,un preţuit colaborator şi bun prieten" 166 . În felul acesta, Gheorghe
Ciuhandu, a fost dispensat de anumite atribuţii, fiindu-i în acest fel uşurată munca
în postul de asesor referent şcolar al Episcopiei Aradului.
În toată perioada cuprinsă între 1905 şi 1918, referentul şcolar Gheorghe
Ciuhandu s-a confruntat cu legislaţia şcolară maghiară care pereclita existenţa şcolilor
confesionale româneşti. Rapoartele întocmite pe parcursul acestor ani, reflectă pagini
zbuciumate din istoria românilor. În raportul prezentat în Sinodul eparhial din 1920,
despre activitatea din anii 1918 şi 1919, pe lângă satisfacţia pentru introducerea, în
studiul şcolilor româneşti, a studiului limbii române, geografiei şi istoriei românilor, îşi
exprimă însă regretul că nu se mai acordă destulă atenţie şcolilor confesionale, ba
dimpotrivă, se căuta desfiinţarea lor. În plenul sinodului afinnă că „Dreptul Bisericii de
161

Ibidem, f. 4.
Protocol despre şedinţele Sinodului eparchial din Diecesa română gr.-orientală a
Aradului, tinute în sesiunea ordinară a anului 1907, Arad, 1907, concluzul 54.
162

Ideea instituirii unui rezizor şcolar a fost emisă în 1876, în Adunarea generală a
sub preşedinţia lui Vincenţiu Babeş.
164
V. Popeangă, op. cit., p. 42.
165
Frateş Romul ( 1876-1945). S-a născut la Prejmer (Braşov). În 1899 a absolvit
Universitatea gennană din Praga. Director al Şcolii civile de fete din Braşov, iar din 1912, inspector al
şcolilor confesionale din Episcopia Aradului. După Marea Unire a îndeplinit funcţii de îndrumare şi
control în cadrul Inspectoratului şcolar regional Timişoara.
166
Timişoara -Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Din viaţa mea. Făcute şi păţite spuse
ca să i'nveţe şi alţii din ele, Vili. Cum am Îllceput a lucra în Consistor ?, f. 4.
163

învăţătorilor, ţinută
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a avea şcoli e un drept inerent al ei, ce derivă din fiinţa şi scopul Bisericii ca instituţiune
per eminamentiam didactică. Dreptul acesta trebuie să facem să fie respectat de
orişicine, mai ales acum şi de acum înainte, când în viaţa lumii stăm la nişte mari
răscruci, unde vin în discuţie şi drepturile de viitor ale Bisericii, şi când refacerea vieţii
noastre publice reclamă atâtea forţe şi acţiuni, câte nu poate să le asigure singură
puterea Statului Român, în prefacere şi el însuşi". Totuşi, remarcă o uşoară
îmbunătăţire a învăţământului religios din şcolile secundare, propunând o inspecţie de
specialitate, căci ,,Altminteri, fără de un control bun şi fără de o povăţuire şi mai bună,
catehizarea nu ne va putea aduce acele roade morale pe care le aşteptăm spre a lega pe
viitorii intelectuali într-un mod şi mai strâns de biserică şi mai ales de credinţa
strămoşească vie". Pentru învăţământul religios primar din oraşele Arad şi Timişoara,
propune sistematizarea posturilor de învăţători de religie, ,,aplicaţi de biserică şi dotaţi
de aceste două oraşe" 167 .

11.1.2. Candidat la scaunul de protopop al

Chişineului-Criş

(1910)

După trecerea la cele veşnice a protopopului dr. Ioan Trăilescu ( 1862-1909)
al Chişineului Criş, întâmplată în 2 august 1909 168 , Gheorghe Ciuhandu reflecta tot
mai mult la postul rămas vacant. Propunerea venea de la preotul Gheorghe Turicu
din Otlaca (azi Grăniceri) 169 , ,,unul dintre preoţii memorandişti, care colindaseră cu
memorandumul pe la Viena" 170 .
După publicarea concursului în revista „Biserica şi Şcoala", şi-a „prezentat
cererea şi documentele necesare". Gestul de a candida nu a fost pe placul
episcopului Ioan I. Papp, acesta luându-i atitudinea „în nume de rău" pentru că nu la înştiinţat în prealabil. Gh. Ciuhandu credea că postul de protopop avea să-i dea o
171
situaţie „mai liberă şi neatâmătoare de superiorii săi de la distanţă, numai !"
După depunerea dosarului, Ciuhandu a vizitat „aproape toate comunele
bisericeşti din protopopiat cu excepţie doar vreo două trei comune, mai puţin
accesibile". Concurent îl avea pe preotul Vincenţiu Pantoş de la Vărşand, căsătorit
cu fiica preotului de acolo. V. Pantoş avea legături de rudenie cu „codreneştii" de la
Şiclău, cu protosinghelul Roman Ciorogariu şi cu dr. Sever Ispravnic, avocat în

167

A. A. O. R. Arad, Protocolul şedinţelor Sinodului eparhial 19/8-/920, pp. 212-228, la
Episcopia Aradului în vremuri de răscnice istorică 19/8-/948. Colecţie de documente (Prefaţă de P.
S. S. Episcop dr. Timotei Seviciu, Studii introductive, Vasile Popengă şi pr. Vasile Pop, Note şi
comentarii Vasile Popeangă), Arad, 2006, doc. 6, pp. 87-99.
168
Vezi: Pavel Vesa, Episcopia Aradului. fslorie. Cultură. Mentalităţi (1706-/9/8), ClujNapoca, 2006, p. 550.
169
Este tatăl preotului profesor caius Turicu ( 1895-1968), unnaşul lui Gh. Ciuhandu în postul
de consilier cultural al Episcopiei Aradului.
170
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-/925), p. 44.
171
Ibidem, p. 37.
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Arad, care, era căsătorit cu o fiică a preotului Ioan Codreanu din Şiclău şi „nepoată
de soră cu protosinghelul" 172 .
Legătura de rudenie a contracandidatului V. Pantoş cu R. Ciorogariu, explică
de ce acesta, atunci când Gh. Ciuhandu i-a cerut sfatul (22 martie 191 O),
protosinghelul l-a îndemnat să nu candideze, considerând că locul său era la
„Consistor, ori în fruntea Institutului Pedagogic-Teologic". R. Ciorogariu îi imputa
că trăieşte prea retras de lume, că era „prea puţin pronunţat în chestiunea
românească şi în politica românească de atunci". Alţii îi imputau că e bihorean ca şi
vlădica; alţi că era prea aspru, ca referent şcolar, cu învăţătorii, ,,cu cei slabi da, însă
173
învăţătorii harnici, ca Dinu Boariu din Nădab şi Iuliu Pagubă din Socodor". Era
acuzat că nu face „politică militantă românească", mai ales că, după afirmaţiile lui
Vasile Goldiş, protopopiatul Chişineu-lui Criş trebuie să aibă un protopop
„naţionalist" care să fie implicat în „domeniul social şi politic !" Gh. Ciuhandu era
acuzat ca fiind „mangrist", deci nevrednic de a fi protopop acolo „unde candidase
Octavian Goga". Aşa considerau duşmanii lui Gh. Ciuhandu. Unul dintre ei, alături
de Vasile Goldiş, era şi avocatul dr. Ioan Suciu (adică „Suciu Ianoş", căci aşa îi
ziceau lui dezmierdându-l), care, ,,candidat de drept naţional" la Ceica în Bihor,
într-un cerc el<.!ctoral din care făcea parte şi parohia Roşia, unde, ,,tatăl meu nu l-a
sprijinit, nici găzduit", fiind şi el acuzat de ,,mangrist". În realitate însă, lucrurile nu
.
174
au stat c h iar aşa .
Petru Ciuhandu, prin scrisoarea sa din 8/21 iunie 191 O, scria fiului Gheorghe,
despre incidentul de la Roşia cu dr. Ioan Suciu nu a existat, aşa cum cum susţineau
denigratorii 175 • Gh. Ciuhandu primeşte de la tatăl său chiar şi o declaraţie, ,,din care
rezultă cu provocare la cuvântul de onoare al tatălui meu şi al mamei mele,
următoarele:

„Suciu şi I/arie Crişan se prezentaseră în satul meu, în 30 mai /9/0, la
casa mea părintească, pentru a vizita pe tatăl meu. Erau orele nouă seara I
Tatăl meu, după ce s-a sfătuit cu mama mea, le-a grăit invitându-i să
rămână la cină şi peste noapte la dânşii. Doctor Suciu însă tăgăduieşte
invitarea; la ea dr. Suciu mi-a răspuns (spune tatăl meu) că nu poate rămâne
aici, că-şi are lucrurile sale, iar domnul Crişan a zis că el nu poate să
rămână în nici un caz, deoarece trebuie să fie acasă marţi 31 mai, la şase
ore dimineaţa (deci să facă până la Beiuş, zic eu, 19 km !). Astfel, cei doi
drumari s-au decis să nopteze la birtaşul Kohn, cu care se înţeleseseră în
Cristina Ciorogariu a fost căsătorită cu preotul Ioan Codreanu din Şiclău, iar fiica lor
Adriana, era căsătorită cu dr. Sever Ispravnic. Cf. Caietele Herminei (Scoae la lumină şi adnotate de
Rodica Ţabic şi Adriana Popescu), Bucureşti, 2010, pp. 27, 75. Vezi şi Rodica Ţabic, Rememorări
despre Adriana şi dr. Sever Ispravnic, în ,,Ziridava", XXII, 2000, pp. 339-345.
m Este vorba de Dimitrie Boariu.
174
Pentru amănunte vezi: Ibidem, pp. 39-43.
175
Timişoara - Arhiva familie Ciulrandu. Scrisoarea din 8/21 iunie 191 O a lui Petru Ciuhandu
către Gheorghe Ciuhandu.
172
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prealabil. Dar tot cu acest prilej, spune tatăl meu, că la întrebarea
candidatului Suciu i-a răspuns că nu crede să poată face ceva pentru reuşita
candidatului naţional, deoarece acesta venise prea târziu, iar Manra, care
17
îl precedase, i-a angajat pe votanţi cu câte zece coroane de vor f'
Faptul cu lucrurile aşa au stat, este susţinut şi de însoţitorul lui Ioan Suciu,
Ilarie Crişan din Beiuş 177 . Cu toate acetea, la Chişineu-Criş se colporta informaţia
calomnioasă cum că musafirii au fost refuzaţi de la găzduire, ba mai mult, Petru
Ciuhandu i-ar fi scos pe cei doi din casă în puterea nopţii, refuzându-le sălaş peste
noapte.
Preotul George Ardelean din Erdeiş (azi Pădureni), scria lui Gh. Ciuhandu,
că de la Arad „veniseră anumite scrisori în protopopiat, în vremea de până la
alegere, că eu nu aş oferi garanţie suficientă de bun român. Apoi, mai în concret: mi
se aducea vină că, la o alegere de învăţător recentă, eu nu m-am ţinut cu
intelectualii din Arad, grupaţi în jurul candidatului Gheorghe Popovici, în frunte cu
secretarul general al băncii Victoria din Arad, Sava Raicu, cumătrul meu de
cununie" 178 . Erau acuzaţii nefondate însă, care, se întorceau împotriva lui Gh.
Ciuhandu 179 •
În 17 iulie 191 O, Sinodul protopopesc electoral, întrunit sub preşedinţia
administratorului protopopesc Dimitrie Muscan, paroh în Nădab, a fost votat,
aproape în unanimitate preotul Vincenţiu Pantoş, obţinând 17 voturi, pe când
Ciuhandu numai 7. După câteva zile, în Sinodul protopopesc electoral, de această
dată sub preşedintia lui Roman Ciorogariu, din 65 de voturi exprimate, Ciuhandu a
obţinut 23, V. Pa~toş 35, iar preotul Alexa Popovici de la Bichiş doar 7 voturi. În
perioada cuprinsă între Sinodul protopopesc electoral şi şedinţa consistorială,
preotul Vincenţiu Pantoş a umblat pe la asesorii consistoriali pentru a le obţine
voturile. Cu toate că era sfătuit de apropiaţi să facă tot posibilul să obţină siguranţa
voturilor asesorilor consistoriali, Gheorghe Ciuhandu însă refuză. În şedinţa
consistorială s-a petrecut ceva la care Ciuhandu nu se aştepta. Episcopul I. I. Papp
nu putea să fie bucuros să ştie că la Chişineu-Criş era un apropiat al
protosinghelului Roman Ciorogariu. În acelaşi timp, arhimandritul Augustin
Hamsea „potrivnicul meu de odinioară", cu susţinătorii săi, sa alăturat aderenţilor
episcopului pentru reuşita lui Gh. Ciuhandu. Astfel, ,,chestia protopopiatului era
decisă, acum, în favorul meu: Chiar îmi repugna şi mă gândeam cu îngrijorare: ce
sprijin voi avea - mergând ca protopop - de la reprezentanţii constituţionali ai
protopopului, după ce reuşisem peste socotelile lor ?!" 180
176

Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-/925), p. 40.
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu. Scrisoarea din 2 iulie 191 O a lui II arie Crişan către
Gheorghe Ciuhandu; vezi şi: Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 31, 38, 39, 126.
178
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 40.
179
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu. Vezi şi Scrisoarea din 13/26 iulie 1910 a
învăţătorului Iulian Pagubă din Socodor.
180
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-/925), pp. 42-43.
177
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În toamna anului, la 10/23 octombrie 1910, la Sfânta Liturghie arhierească
de către episcopul Ioan I. Papp, în biserica din Cenadul unguresc, Gh.
Ciuhandu a fost hirotesit protopop al Chişineului-Criş, funcţie pe care, în cele din
urmă, o refuză urmând să rămână pe mai departe în serviciul Consistoriului
eparhial 181 • În locul său a fost ales preotul dr. Dimitrie Barbu, până atunci preot în
Pecica, care a funcţionat în demnitatea de protopop între anii 1912-1930 182 •
săvârşită,

11.1.3. Candidat de deputat sinodal în cercul electoral al
(1916) şi de asesor referent bisericesc (1917)

Birchişului

Până

în anul 1918, preotul Gheorghe Ciuhandu a avut multe de îndurat multe
183
• În anul 1916, la îndemnul unor apropiaţi,
a candidat ca deputat sinodal în cercul electoral al Birchişului. În urma discuţiilor
pe care le-a avut cu preoţii din zonă, din cei 33, cei mai mulţi i-au scris că îl „vor
onora cu votul". În cele din urmă, administraţia politică a intervenit, iar după
mărturia protopopului Fabriţiu Manuilă al Lipovei, ,,alegerile pentru sinod s-au
făcut după calapodul alegerilor de pe urma cărora fusese ales mitropolit V.
Mangra". Protopopul F. Manuilă îşi exprima regretul că „dorinţa oamenilor s-a
frânt în faţa terorismului şi mârşăviei unor preoţi !" 184 A fost ales Teodor Botiş 185 ,
care avea vechi legături cu familia Mocioni de la Căpălnaş şi Birchiş. Această
familie, în mod sigur l-a sprijinit pentru a ajunge deputat sinodal în cercul
neplăceri şi din partea „fraţilor" clerici

Birchişului.

La sfârşitul anului şcolar 1916-1917, Roman Ciorogariu se retrage de la
conducerea Institutul pedagogic-teologic din Arad 186 , ajungând, în 1917, vicar
consistorial la Oradea. În şedinţa care trebuia să aleagă vicarul, trebuia ales şi
asesorul referent bisericesc de la Consistoriul eparhial din Arad. Până atunci, în
acest post a funcţionat George Popovici, fost protopop al Şiriei, care, la începutul
anului 1917 s-a pensionat. Gheorghe Ciuhandu îşi dorea acest post, pentru că aşa
după cum motiva el „avea ingerinţa şi posibilităţi de a mă interesa şi de şcoala
Pentru mai multe amănunte vezi: Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 37-44.
Dr. Barbu Dimitrie ( 1912-1946). S-a născut în comuna Pecica în anul 1862 şi a absolvit
cursurile Institutului Teologic din Arad. Remarcându-se încă din perioada studiilor clericale,
episcopul Ioan Meţianu 1-a trimis ca bursier al Episcopiei la Facultatea de Teologie din Cernăuţi,
unde, în 1891, şi-a luat doctoratul. În acelaşi an a fost hirotonit pentru parohia natală, de unde, în 1912
trece ca protopop al Chişineului-Criş, în fruntea căruia a rămas până în anul 1930 când se
pensionează. După pensionare s-a retras la Arad, unde, în urma unei îndelungate boli, la I aprilie
1946, a trecut la cele veşnice fiind înmormântat în cimitirul din Pecica.
183
Pentru mai multe amănunte vezi: Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 159-160.
184
Ibidem, p. 160.
185
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-ort. a Aradului ţinute
în sesiunea ordinară din anul /9/6, Arad, 1916, pp. 30, 70.
186
În şedinţa Consistoriului plenar din 29 august n. 1917, a fost ales director protosinghelul dr.
Iosif Olariu de la Caransebeş, un teolog distins. După anul şcolar 1917-1918, a demisionat şi s-a întors
la Caransebeş. În locul vacant a fost numit preotul profesor Teodor Botiş.
181
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eparhială,

de seminar". De fapt, episcopul I.I. Papp îi promisese postul când se
Era convins că postul de referent bisericesc îi dădea o siguranţă, mai
ales că era pe viaţă, pe când în cel de referent şcolar trebuia, odată la trei ani
'
reales 187 .
,,Alegerea" pentru postul vacant a fost stabilită pentru l 1/24 aprilie 1917,
fiind trecută pe ordinea de zi a Sinodului eparhial (concluzul 62 şi 63). După
alegerea unei comisii „scrutinătoare", din care au făcut parte Roman Ciorogariu, dr.
George Popa şi Sava Raicu, cei 36 de deputaţi au votat: 18 voturi pentru Gheorghe
Ciuhandu şi tot 18 pentru Mihai Păcăţian. AjW1gându-se la balotaj, după o a doua
votare, Mihai Păcăţian a obţinut 22 de voturi, pe când Gheorghe Ciuhandu numai
15. Astfel, în baza acestui rezultat, ,,prezidiul declară pe asesorul onorariuMihai
Păcăţian de ales aseor ordinariu, referent la senatul strâns bisericesc" 188 •
Mai târziu, conflictul pe care-l va avea cu episcopul Ioan I. Papp, îi vor
scădea şansele de a intra în Sinodul eparhial. În cele din urmă însă, conflictele au
dus la cunoscutul act de solidarizare, din 1917, al profesorilor de la Institutul
pedagogic-teologic şi funcţionarilor consistoriali.

vacantează.

111.1.4. Un act de solidaritate (1917)

în toamna anului 1917, Gheorghe Ciuhandu a fost alături de
consistoriali şi profesorii de la Institutul pedagogic-teologic, ,,pe urma
politicei înguste a episcopului I. I. Papp, care nu avea de fel grijă de existenţa
189
noastră materială, în mijlocul stărilor financiare grele provocate de războiu" •
Episcopului se opunea împotriva majorării salariilor (,,îmbunătăţirii sorţii lor").
După mai multe intervenţii la episcop, soldate cu tot atârea respingeri, a fost
încheiat un „act de solidarizare pentru apărarea „intereselor de existenţă şi să
acţionăm şi pentru îndreptarea multor neajunsuri din viaţa şi administraţia
bisericească precum şi împotriva unor acte de abuz şi de absolutism ale
episcopului" 190 .
Atunci când semnatarii documentului s-au prezentat în anticamera
episcopului pentru audienţă, aceştia au fost daţi afară. ,,Procedeul şi ţinuta
Preasfinţiei Voastre ne-a silit să renunţăm la prezentarea înaintea Preasfinţiei
De

menţionat că

funcţionarii

187

Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), pp. 126-129.
Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr.-ort. a Aradului ... din
anul /917, pp. 39-40.
189
8. A. O. R. Arad.fondul citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 71.
190
Documentul a fost semnat de Vasile Goldiş, Gheorghe Ciuhandu, Aurel Călnicean, Romul
Frateş, Vasile Olariu, Septimiu Sever Secuia - de la Consistor; Comei Lazăr - de la Tipografia
Diecezană; Teodor Botiş, Nicolae Mihulin, Silviu Beşan, Sabin Evuţian, Lazăr Iacob, Iustin Suciu,
Damaschin Ioanovici, Atanasie Popa şi Nicolae Irimie - de la Institutul pedagogic-teologic şi
învăţătorul Ioan Ardelean de la şcoala de aplicaţie. ibidem.
188
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Voastre, căci cultura şi bunul simt ne-a reţinut a folosi contraforţă faţă de astfel de
tratament neusitat şi neexplicabil" 191 •
La 8/21 februarie 1918 au revenit asupra cererii lor, acuzându-l pe episcop că
aduce ,jigniri grave, una de ordin constituţional împotriva spiritului liberal al
Statutului organic, şi al doilea de ordin personal care taie în existenţa noastră
materială şi morală". Îi cereau să intre în legalitate iar înlocuirea hotărârilor
consistoriale şi sinodale „cu dispoziţiuni prezidiale" să înceteze din practica sa 192 •
Cererea lor urmând să fie discutată în şedinţa consistorială din 26 februarie 1918 193 .
În 11 martie 1918, a avut loc o şedinţă „de Consistor plenar" care constată cu
indignare că petenţii în cererile lor au adus „expresiuni vătămătoare şi atacuri grave
la adresa Consistoriului şi mai vârtos la adresa P. Sf. Sale". Cu toate aceste acuze,
„Consistoriul plenar" a fost nevoit să recunoască „nedreptatea şi mizeria" ce s-a
194
făcut petenţilor . Mai târziu, când consistorialii s-au dresat episcopului pentru a li
„se întregi adaosul pentru veşminte", au fost refuzaţi, ba mai mult, au fost „trataţi
pe cale disciplinară. Nemulţumirile faţă de atitudinea episcopului au continuat, aşa
după cum menţionează Gheorghe Ciuhandu în memoriile sale. ,,Revendicări am
mai formulat, şi în martie 1919. Dar de ce să ne mai ocupăm de aceste triste stări
cari, cu oarecari bunăvoinţă şi înţelegere, puteau fi moderate, împăcate chiar, dar în
loc de asprime nemeritată, ni s-a arătat oarecare bunăvoinţă ... " 195 .
11.2. CONSILIER CULTURAL (1921-1939)
După 1918, învăţământul confesional avea să se confrunte cu alte probleme,
mai ales cea a „statificării" şcolilor confesionale. La începutul anului 1921 se
adresează Consistoriului eparhial cerând un răspuns „ca în cazul de statificarea
şcoalelor confesionale ce serviciu bisericesc ar putea P. S. Sa şi Ven. Consistor să-i
încredinţeze pre mai departe şi în ce condiţii de beneficiu ? şi dacă ar putea or nu fi
penzionat în sarcina diecezei la cazul că s-ar statifica şcoalele confesionale sau dacă
ar trece în serviciul Mitropoliei şi sub ce condiţii ?" În şedinţa Consistoriului plenar
din 22 aprilie/5 mai 1921 ţinut sub preşedinţia episcopului Ioan I. Papp 196 , se
hotărăşte, că în cazul statificării şcolilor confesionale, Consistoriul eparhial „se va
191
Timişoara - Arhiva familiei Ci11hand11, doc. Adresa din 4/17 decembrie 1917 către
episcopul Ioan I. Papp. Textul a fost semnat de: Vasile Goldiş, Gheorghe Ciuhandu, Romul Frateş,
Vasile Olariu, Aurel Călnicean, Cornel Lazăr, Teodor Botiş, Lazăr Iacob, Nicolae Mihulin,
Damaschin loanovici, Iustin Suciu, Sabin Evuţian.
192
Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, doc. Adresa din 812 I febrnarie I 9 I 8 către episcopul
Ioan I. Papp, Vezi şi Gh. Ciuhandu, op. cit., pp. 136-137.
19
· Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu, doc. Scrisoarea din 22 martie/3 aprilie 1918 a
episcopului Ioan I. Papp către Gheorghe Ciuhandu.
194
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 136-137.
195
Ibidem, p. 137.
196
Au participat asesori consistoriali: Mihaiu Lucuţa, Fabriciu Manuilă, Traian Văţian, dr.
Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Crişmariu, Dimitrie Muscan, Aurel Călnicean, Iosif Moldovan,
Gheorghe Popovici, Petru Truţia, Mihai Păcăţian şi un notar.
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îngriji să-i dea un post corespunzător poziţiei ce ocupă în organismul bisericesc şi
luându-se în considerare şi serviciile bune prestate bisericei şi şcoalei române" 197 .
Gheorghe Ciuhandu este menţinut în continuare în cadrul Consistoriului eparhial în
postul de consilier cultural, post în care funcţionează până la I august 1939 când se
pensionează.

Câmpul de activitate a sectorului cultural eparhial era unul foarte larg, dacă
se are în vedere întreaga activitate desfăşurată între sectorul administratiuvbisericesc şi cel economic-gospodăresc al eparhiei. Sectorul cultural avea între
atribuţii două ramuri principale: elementul propriu-zis cultural, ,,sau acela care
urmăreşte de a propovădui lumina de carte, cu un obiectiv creştin" - cum sunt
aşezămintele şi unele din problemele care au făcut parte din activitatea „senatului
şcolar eparhial de odinioară". Cea de-a doua ramură o constituia propaganda
198
religioasă, adică activitatea misionară din eparhie •
Imediat după numirea în postul de consilier cultural, avea să se confrunte cu
o hotărâre a Consiliului Dirigent privitoare la schimbările pe care le plănuiau în
domeniul şcolar. În raportul Consistoriului eparhial către Sinodul eparhial din 1920,
se menţiona că cel puţin 99 de învăţători confesionali de pe teritoriul eparhiei, au
trecut de la şcolile confesionale la cele comunale şi de stat. Motivul, nesiguranţa
salariilor învăţătorilor confesionali. Consiliul Dirigent a încredinţat inspectorilor
şcolari să pună în aplicare normativul său de reorganizare a învăţământului frimar.
La Arad, inspector şcolar era învăţătorul confesional Iosif Moldovan 19 . Spre
nemulţumirea lui Gh. Ciuhandu, acesta a depus mult zel pentru desfiinţarea şcolilor
confesionale, numindu-l chiar ca fiind „cel mai agresiv între revizorii şcolari ai
statului". Astfel, s-a ajuns ca în toate comunele judeţului Arad au fost înfiinţate
şcoli de stat200 .
În Sinodul eparhial din 1922, Ciuhandu a cerut ca problema şcolilor
confesionale să fie înaintată spre desbatere Mitropoliei, care apoi să intervină la
Guvernul ţării pentru soluţionarea principală a problemei şcolilor confesionale în
sensul hotărârii Congresului Naţional Bisericesc din 1921 201 • Se cerea
Consistoriului mitropolitan să protesteze împotriva modului cum Statul înţelegea
„să rezolve cele mai dificile pobleme ... cu jignirea adâncă a drepturilor noastre
garantate de autonomia bisericească". În august 1922, a făcut parte dintr-o

197

B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 72, f. 430-430v.
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică /9/8-/948, doc. 72, p. 334.
199
Iosif Moldovan ( 1863-1940), a fost unul dintre învăţători ii a cărui contribuţie la activitatea
culturală a „Reuniunii învăţătorilor arădeni" a fost deosebită. A tipărit Monografia învăţătorilor
români (Arad, 1940) şi în colaborare manuale de citire pentru şcolile primare.
200
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-/925), p. 245.
201
Vezi: Protocolul Congresului naţional-bisericesc al Mitropoliei românilor ortodocşi din
Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramurăş, întrunit în Sibiu la 1/14 octombrie /92/, Sibiu, 1923, pp. 201202, concluzul 63.
198
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delegaţie202 , condusă de mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului (1920-1955), care

„a ajuns cu guvernul ţării la tratative directe", însă nu s-a terminat cu rezultatul
203
aşteptat de Biserică .
Cu toate intervenţiile Consistoriului mitropolitan, situaţia şcolilor
confesionale se afla în continuare „într-o lumină mohorâtă", fiindcă acordul
încheiat între Biserică şi Consiliul Dirigent nu s-a pus în aplicare, iar reprezentanţii
Ministerului Instrucţiunii Publice, au inaugurat o politică şcolară fără să ţină seama
de doleanţele Bisericii. Politica şcolară urmată, preconiza un sistem unitar de
învăţământ „statificat şi a găsit de bine să sacrifice prin măsuti nepotrivite şcoala
noastră confesională, care a fost un titlu de glorie a Bisericii noastre"204 •
În situaţia nou creată, Mitropolia ardeleană a pierdut aproape 17% din averile
sale adunate în ultimii cinci decenii, în condiţiile în care toate celelalte confesiuni
ardelene şi-au menţinut sistemul de învăţământ confesional autonom. Protestele
autorităţilor ortodoxe de la Sibiu au rămas fără răspuns, după cum a raportat şi
Senatul şcolar către Sinodul arhidiecezan de la Sibiu, în 1922: ,,învăţătorii instituiţi
din partea Consistoriului au fost scoşi cu forţa brahială (poliţienească) din şcolile
noastre confesionale şi au fost înlocuiţi cu învăţători statijicaţi pe loc ... În toate
cazurile concrete care ni s-au adus la cunoştinţă, am făcut remonstraţii energice,
atât la Ministerul Instrucţiunii Publice din Bucureşti, cât şi la Secretariatul General
din Cluj. Nici pe timpul celor mai sălbatice persecuţii a şcoalei române din partea
Guvernelor maghiare şoviniste, n-am înaintat atâtea proteste, ca în cei doi ani în
urmă. Protestele noastre prin care chemam organele Guvernului la legalitate n-au
fost luate în considerare, autonomia noastră bisercească a fost călcată în picioare,
legile şcolare au fost nesocotite şi, după cum reiese din rapoartele organelor noastre
subalterne, azi toţi învăţătorii şcolilor confesionale sunt statificaţi şi şcolile
confesionale rechiziţionate pe seama şcolilor de stat în curs de organizare. Până şi
preoţii, pe care i-am încredinţat în mod provizoriu cu provederea instrucţiunii, au
fost statificaţi şi au fost chemaţi la facerea jurământului ca învăţători de stat"205 •
În atribuţiile de consilier cultural intrau şi supravegherea şi îndrumarea
predării religiei în şcolile primare şi activitatea catihetică desfăşurată de preoţi. A
depus eforturi mari pentru îmbunătăţirea învăţământului religios, mai ales în anii de
criză pe care i-a traversat şcoala primară. Principala dificultate întâmpinată în viaţa
202
Din delegaţia Bisericii, alături de mitropolitul Nicolae Bălan au mai făcut parte: episcopii
Iosif Bădescu al Caransebeşului şi Roman Ciorogariua de la Oradea, apoi asesorii consistoriali
mitropolitani: dr. Valeriu Branişte, dr. Ioan Blaga, dr. Ioan Lupaş, dr. Gheorghe Ciuhandu şi Lazăr
Triteanu. În ultimele două zile a fost prezent şi ministrul dr. Constantin Angelescu.
203
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 245. Despre hotărârile acestei întâlniri vezi:
Pro10co/11/ Congresului naţional-bisericesc ordinar al Mitropoliei românilor ortodocşi din Ardeal,
Bănat, Crişana şi Maramurăş, întrunit în Sibiu, la 14 octombrie 1924, Sibiu, 1925 p. 137.
204
Protocolul Congresului naţional-bisericesc ordinar al Mitropoliei românilor ortodocşi din
Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramureş întrunii în Sibiu, la la 14 octombrie 1924, Sibiu, 1925, p. 132.
205
„Situaţia şcoalelor primare", în Protocolul sinodului ordinar ţim1t la anul 1922, Sibiu,
1922, p. 557-558.
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şcolară era generată de intelectualizarea manualelor care erau, prin date şi
vocabular, împovărate pentru şcolarii mici. Pe de altă parter, era îngrijorat de
„marea scădere a manualelor de religie în legătură cu lipsa unui plan analitic
religios" 206 .
Tot în calitatea pe care o deţinea în Episcopia Aradului, era preocupar şi de
reorganizarea administrativă. În în această direcţie a publicat lucrarea: Înapoi la
Apostolie ! sau Portiţele canonice ale Statutului Organic207 , în care pledează ca
Biserica sa-ş1 îndeplinească menirea, adică întreita lucrare (sacerdotală,
învăţătorească, administrativă) şi nu să se axeze doar pe partea administrativă, ci
aceasta să decurgă din lucrarea didactică şi sfinţitoare, să fie o deplină armonie
între ele. În alcătuirea studiului său, autorul porneşte de la faptul că „viaţa noastră
bisericească suferă de unele defecte de organizaţie şi chiar şi de unele greşeli de
concepţie ce trebuie înlăturate". Era comnştient că sistemul constituţional bisericesc
din cadrul Mitropoliei ardelene îşi avea multe defecte, ,,organice şi de interpretare
şi aplicare", stăruind în formule birocratice care nu duc la rezolvarea problemei
spirituale a Bisericii. Pune mai mult acceptul nu pe o reorganizare administrativă,
cât mai mult pe o restaurare morală.
În privinţa reorganizării administrative, propune, în primul rând, completarea
aparatului administrativ din centrele eparhiale, în al doilea rând, să fie revizuit
modul de funcţionare al acestui aparat. Făcând referire la funcţionarea Senatului
bisericesc, a cărui activitate lăsa de dorit, considerând că trebuie îmbunătăţită,
deoarece se observa o lipsă de preocupare pentru misiunea învăţătorească
(didactică) a acestui senat, a cărui preocupare principală ar fi trebuir să fi trebuit să
fie această misiune şi nu doar „chestii de administraţie sterilă". Ca urmare, propune
să fie găsite „cărările ce duc către spiritualizarea concepţiilor noastre despre
misiunea Bisericii şi administraţia bisericească". Altfel, se riscă să se ajungă
birocratism şi administraţia bisericească nu se mai deosebeşte de administraţia
politică sau îndrumarea unui institutu comnercial. Ori, misiunea Bisericii era cu
totul alta, iar „birocratizarea aceasta este directa negaţie a apostoliei, care trebuie să
se afirme în viaţa Bisericii chiar şi în cuprinsul actelor de regim constituţional".
Problemele puse în discuţie de către Gh. Ciuhandu prin lucrarea sa în
legătură cu misiunea învăţătorerască a Bisericii, şi în special cu activitatea
predicatorială, se datorau absenţei unei predici care să mulţumească nevoile
sufleteşti ale credincioşilor, ei cautând să-şi umple aceste lacune la alte confesiuni,
în special la cele neoprotestante. Pentru ca preoţii să poată face faţă diferitelor
probleme ce apăreau în viaţa parohială, îi îndemna să nu piardă contactul cu lectura,
,,singurul razim" prin care se poate păstra un anumit echilibru spiritual.
În viziunea lui Gh. Ciuhandu este importantă organizarea administrativă
bisericească, dar numai ţinându-se cont de „portiţele canonice" ale organizaţiei

206

Episcopia Aradului în vremuri de răscrnce istorică /918-1948, doc. 52, p. 280.
"R. T.", anul XIV, 1924, nr. 4, pp. 106-110; nr. 5, pp. 137-149; nr. 6-7, pp. 175-187; nr. 89, pp. 229-237; nr. 10-11, pp. 275-281.
207
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statutare, în sensul ca ea să nu se rezume nuimai la un formalism sec ci să dubleze
şi să sprijine adevărata şi principala misiune a Bisericii de a învăţa, sfinţi şi
conduce. Altfel spus, partea administrativă trebuie să decurgă logic din partea de
îndrumare spirituală, sprijinindu-se reciproc şi nedespărţindu-se, căci despărţirea
lor produce pagube amândurora, de pierdut având doar Biserica în misiunea ei.
Era preocupat şi de faptul că armata din cetatea Aradului nu avea un
confesor, la fel şi pentru spitale, azile, penitenciar „şi alte aşezăminte filantropice".
Chiar dacă la propunerile sale episcopul sau altcineva din anturajul ierarhului au
avut câte ceva de obiectat, consilierul eparhial şi-a urmat drwnui2° 8 •
La Penitenciarul Tribunalului din Arad, ,,răposatul capelan protopopesc
Gavril Badea, până era în viaţă, servea acolo, în lipsă de altar propriu, de-abia nişte
utrenii şi fără nici un cuvânt de învăţătură". După trecerea acestuia la cele veşnice,
considerând „ca pe o datorie de conştiinţă, Gh. Ciuhandu a cerut să „i se acorde
acest serviciu gratuit, pe care l-am îndrăgit tot mai mult". Din 1922, benevol, s-a
ocupat de asistenţa religioasă de la Penitenciar. După câţiva ani i s-au oferit, din
partea Ministerului Justiţiei, 80 de lei lunar. Banii însă, nu şi i-a însuşit, i-a destinat
pentru amenajarea unei capele unde să se poată sluji „vecernii, utrenii şi liturghii".
Amenajarea capelei s-a făcut în timpul său, iar dotarea cu cele necesare cultului s-a
definitivat în timpul preotului Simion Şiclovan, care i-a urmat preotului Gh.
Ciuhandu209 . Capela, amenajată după toate prevederile liturgice, a fost inaugurată
doar în anul 194?2 10 •
Voluntar s-a implicat în activitatea pastorală şi misionară la penitenciarul din
Arad, remunerat cu „anumite mulţumiri sufleteşti", primirea făcută de deţinuţi
„bucuria şi lacrimile lor". Ajunsese mulţumirea de a fi găsit „multe suflete
accesibile pentru o radicală îndreptare, dacă ar fi cine să le poarte sistematic grija
unei reculegeri sufleteşti". I-a făcut pe diţinuţi participanţi activi la slujbele
religioase, a colectat pentru ei broşuri religioase şi a obţinut permisiunea să li se
distribuie două foi „poporale"211 •
După aproape cinci ani de „serviciu preoţesc" în această instituţie, la 29
aprilie 1927, scria istoricului Ioan Lupaş21 2, care pe atunci deţinea portofoliul
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (30 martie 1926 - 3 iunie 1927), despre
necesitatea implicării Statului şi Bisericii în [re]construcţia morală a celor internaţi
în aşezăminte de ocrotire socială şi penitenciare, cu specială aplecare asupra
acestora din urmă. Îi trimitea ministrului şi un extras al unui articol al său în
materie, publicat în oficiosul Patriarhiei213 • Făcând un mic istoric, arăta acolo că
rugăciunea de la ectenii pentru „cei robiţi şi pentru mântuirea lor", ajunsă
208

Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-/925), p. 249.
Ibidem, p. 250.
210
„Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 18, 27 aprilie 1947, p. 131.
211
Gh. Ciuhandu, Pentrn cei robiţi şi pentrn mântuirea lor. Chestiunea penitenciarelor, în „8.
O. R.", Seria II, anul XLI, nr. 9 (507), iunie 1923, pp. 610-612, 614-615.
212
B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 132, f. 225-226.
213
Gh. Ciuhandu, op. cit., pp. 609-617.
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„obişnuinţă

mecanica rituală", se referea iniţial la primii creştini, supuşi
dar existau şi robi moderni, respectiv cei întemniţaţi „din cauza
lipsei de educaţie, din cauza uşurătăţii minţii", şi ei creştini, dar „cari zac în robia
păcatului", pedepsiţi şi de ,justiţia lumească pentru rătăcirile lor de ordin social".
Nici măsurile penale, nici simplele rugăciuni nu erau suficiente pentru recuperarea
lor socială, impunându-se ca „Biserica să-şi revină la misiunea sa de a purta de grijă
de atari victime ale păcatului ori a relei educaţii şi [... ] să caute a pune în aplicare
toate mijloacele practice pentru îndreptarea lor", cu concursul material al Statului,
animat în fond de alaşi interes, ,,altfel răul va creşte". Trebuiau deci mobilizate
pentru materializarea acţiunii, ,,întreaga opinie publică a Bisericii noastre, precum
214
şi atenţia şi sprijinul efectiv al Statului" .
Foarte interesante sunt propunerile de lege ferenda, după trecerea în revistă a
reglementărilor în materie de asistenţă religioasă în aşezămintele corecţionale din
Vechiul Regat şi Ungaria. Un nou regulemant penitenciar trebuia să promoveze
,,tendinţa de a spori mijloacele de educaţie religios-morală, culturală şi socială",
prevăzând înfiinţarea de posturi preoţeşti pe lângă penitenciare şi constituirea de
biblioteci educative, cu fonduri de la Stat, judeţe şi particulari.
Notabilă era şi maniera în care imagina prevenirea recidivelor prin facilitarea
reinserţiei sociale a deţinuţilor eliberaţi. Preoţii de penitenciar aveau a ţine legătura
cu cei din parohiile de provenienţă ale foştilot condamnaţi, care urmau să primească
acolo asistenţă duhovnicească specială şi sprijin material până a-şi face un rost, şi
acela cu concursul preoţilor enoriei respective215 • Aplicându-se propunerile sale,
socotea Ciuhandu, motivat de o nobilă „datorie morală de preot", Biserica ar fi
promovat tradiţia sa misionară, iar partenerul ei, Statul, câştiga prin reducerea
persecuţiunilor;

16

criminalităţii2 .

Nobilul demers al lui Gheorghe Ciuhandu nu a avut urmare, căci chiar
eventuala disponibilitate a lui Ioan Lupaş în acea direcţie nu s-ar fi putut
materializa, guvernul din care făcea parte pierzând la scurtă vreme puterea (3 iunie
1927).
La 1 ianuarie 1924 este numit şi preot misionar eparhiai2 17 , post în care
functionează până la 1 mai 1926, o bună perioadă, în paralel cu activitatea
misi~nară desfăşurată la penitenciarul din Arad. În această calitate avea obligaţia să
stea „în continuă legătură cu duhovnicii tractuali" cărora trebuia să le îndrumările şi
sfaturile „trebuincioase [ ... ] modalitătile mărturisirii şi cuminecării preotimei in
corpore". În fiecare an trebuia să pr~zinte un raport către Consistoriul ~parhial,
despre activitatea duhovnicilor protopopeşti şi despre rezultatele obţinute. După
numai doi ani în postul de misionar eparhial, îşi înaintează demisia, acceptată,
214

Ibidem, pp. 609-610.
Ibidem, pp.611-613, 617.
216
Ibidem, pp. 609,617.
217
Deşi numit cu data de 4 decembrie I 923, numai Ia I ianuarie 1924 îşi începe activitatea de
.,duhovnic central". Cf. Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 254.
215
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primind

şi mulţumiri

pentru felul cum a „condus agendele acestui post

şi

pentru

broşurile scrise şi tipărite în scopul propagandei religioase" 218 .
O atenţie deosebită a acordat şi bibliotecii eparhiale. Într-un memoriu

înaintat la 6/19 aprilie 1924 Consistoriului eparhial, face mai multe propuneri
pentru organizarea bibliotecii. În primul rând, cerea ca toate cărţile şi periodicele
rămase de la episcopii răposaţi, aflate în reşedinţa episcopală, toate publicaţiile din
arhiva veche şi cu cărţile cumpărate „în timpul din urmă" pentru bibliotecă, să fie
catalogate, apoi depozitate într-o încăpere „de lângă Consistor". Propunea şi
constituirea unei comisii care, între altele, să facă propuneri cu privire la „opurile
de procurat şi la înlăturarea piezelor cari eventual nu vor fi potrivite pentru a fi
încadrate în corpul unei biblioteci eparhiale". Fiind vorba de o bibliotecă eparhială,
„în locul prim vor trebui adunate opere de ştiinţă, de viaţă şi de administraţie
bisericească". Biblioteca, odată organizată şi „trecută într-un registru definitiv",
propunea să fie încredinţată unui bibliotecar, care să fie şi arhivarul Consistoriului,
sau unui profesor de la Institutul Teologic219 •
În ce priveşte bibliotecile parohiale, pune în discuţie înzestrarea şi organizarea
celor existente, iar acolo unde încă nu existau, să fie înfiinţate220 • În noiembrie 1935 ·
cerea tuturor preoţilor alcătuirea unui Catalog despre cărţile bibliotecii parohiale,
21
menţionând numărul, autorul şi titlul cărţilor2 • Mai cerea ca broşurile din ,,Biblioteca
Creştinului Ortodox", ,,apărută în 150 şi ceva de numere, se află risipită prin rafturile
Diecezanei şi prin arhiva Consiliului Eparhial. On. Secţie economică [... ] să formeze
din ele unităţi bibliotecare compactându-le (toate încap în 10-15 volume!) şi punândule pe un preţ convenabil la dispoziţia parohiilor şi directorilor şcolari pentru
augumentarea bibliotecilor existente ori acum formate"222 •
În timpul activităţii, lui Gheorghe Ciuhandu i s-au făcut multe propuneri
pentru a prelua o funcţie sau alta. De cele mai multe ori însă, a refuzat. I se oferise,
după moartea profesorului Eusebiu Popovici (1838-1922), catedra acestuia de
Istoria Bisericii şi Drept canonic. Odată cu începutul anului şcolar 1924-1925, la
Cluj, se dorea înfiinţarea unei facultăţi de teologie ortodoxă2 23 • Într-o consfătuire ce
a avut loc în cabinetul episcopului Nicolae Ivan ( 1921-1936), s-au făcut propuneri
pentru funcţia de conducere a facultăţii. În 12 ianuarie! 92422 4, istoricul Ioan Lupaş
scria lui Gh. Ciuhandu că episcopul dorea ca ,,Frăţia Ta să iei conducerea acestei
facultăţi". Cu toate că se promitea şi soţiei Octavia un „post corespunzător la
218

B. A. O. R. Arad.fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 118, 124;
Scrisoarea din mai 1926 a episcopului Grigorie Comşa (f. 124); Gh. Ciuhandu, Memorii (19071925),
254-255.
19
Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), pp. 256-257

vezi

şi

Pfi-

220

Actele şi desbaterile Adunării eparhiale din eparhia ortodoxă română a Aradului.
din anul 1931, Arad, I 931, pp. 43, 89.
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 96, p. 476.
Ibidem, doc. 96, p. 477.

ordinară
221

Sesiunea

222
223

224

Institutul Teologic din Cluj a fost inaugurat la 7 decembrie 1924.
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 80.
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vreuna din numeroasele şcoale de fete de aici", Gh. Ciuhandu, prin scrisoarea din
2/15 februarie l 924225 , scria colegului său I. Lupaş că, ,,după ce o seamă de energii
mi le-am consumat în serviciu administrativ şcolar, care m'a împedecat de a mă
ocupa sistematic cu cartea şi de a-mi face o pregătire pentru [o] misiune ca cea ce
mi se îmbie, am refuzat ofertul pentru catedra dela Cemăuţi22 6, mai ale că n'aveam
prospecte decât salariu începător".
Cu toate că era conştient că Clujul îi putea oferi mai multe satisfacţii
profesionale, iar pentru copii „avea la îndemână tot felul de şcoale", era nehotărât,
în cele din urmă însă refuză, simtindu-se mai util la Arad.
În calitatea sa de consili~r cultural eparhial, a avut preocupări diverse. În
şedinţa Sinodului eparhial din anul 1922 a făcut mai multe propuneri. În primul
rând, pune în discuţie serbarea centenarului Institutului Teologic din Arad.
Apropierea centenarului alegerii şi instalării primului episcop de neam român al
Aradului, a fost un bun prilej din care s-a încercat să se profite pentru scrierea
măcar a unor părţi din istoria eparhiei. Gheorghe Ciuhandu, la 30 septembrie 1927,
propune unele măsuri pregătitoare. El dorea ca împlinirea a 100 de ani de la urcarea
lui Nestor Ioanovici ( 1829-1830) în scaunul eparhial de la Arad, să fie sărbătorită
într-un cadru festiv. Deşi propunerea lui a fost trecută în procesul-verbal al şedinţei
Adunării eparhiale, ,,prin nu ştim care întâmplare şi fără nici un temeiu, a fost
scoasă din procesul-verbal al Adunării eparhiale şi astfel nici n-a fost trecut în
sumarul tipărit al desbaterilor". În cele din urmă, în şedinţa Consiliului eparhial din
28 iunie 1928 s-a propus să se facă toate demersurile necesare ca în toamna anului
1929 să poată fi sărbătorit.
Secţia culturală a Consistoriul eparhial, condusă de Gh. Ciuhandu, în şedinţa
din 6 martie 1929 a fixat „cadrele generale ale serbărilor" pentru data de 24
octombrie 1929. Într-un articol de fond publicat în ,,Biserica şi Şcoala"227 ,
Gheorghe Ciuhandu scria că nu se sărbătoresc realizări de seamă, ci „mai mult
triumful unei idei". Comemorarea centenarului a avut loc în 26 octombrie 1929, cu
două zile mai târziu decât fusese stabilit. Sufletul întregii manifestaţii a fost
consilierul cultural al Episcopiei, preotul Gheorghe Ciuhandu şi preotul profesor
Nicolae Popovici de la Institutul Teologic228 •
225
A. B. M. Sibiu, Fond Ioan Lupaş, nr. 501; Scrisoarea-concept în B. A. O. R. Arad,fond
citat, dosar 74, f. 81-82.
226
În concept urma un pasaj suprimat din scrisoarea expediată: "Din acest motiv am gravitat
spre referenţia mitropolitană unde de asemenea nu am putut ajunge până acum. Îmi ziceam şi-mi zic şi
azi că după premisele funcţiei mele de asesor referent şcolar de aproape 19 ani, azi şi pentru asta aş fi
mai folositor Bisericii şi neamului meu, dacă aş face ştiinţă aplicată la viaţa bisericească, după cum
cred că sfinţia ta n-ai prins [... pasaj ilizibil, n. n.] aceasta ce o urmăresc prin modestul meu condei.
Deci la repezeală ... " (urmează textul din scrisoarea trimisă). Conceptul la B. A. O. R. Arad,fond citat,
dosarnr. 74, f. 81.
227
În pragul unui jubileu al episcopiei Aradului, în „Bis. şi Şc.", an LIII, nr. 13, 24 martie
1929, p. I.
228
Pe lângă alte probleme organizatorice, cei doi s-au îngrijit de tipărirea volumului
comemorativ „Triumful Ortodoxiei la Arad" (280 p.), structurat în două părţi. Prima, cuprinde Acte
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Mereu l-a preocupat ideea scrierii unei sinteze istorice a Episcopiei Arădene.
În şedinţa Senatului şcolar al Consistoriului eparhial din 16 februarie/I martie
1923, a propus ca toate documentele neutilizate în monografia şcolilor2 29 să fie
230
tipărite în „Biserica şi Şcoala" şi în extras • Sinodul eparhial aprobă propunerea
lui Ciuhandu acordând şi suma de 5 OOO de lei anual din bugetul Consistoriului
arădean pentru alte cercetări în arhive. Din păcate, neangajându-se nimeni, nu s-a
întreprins nimic 231 •
Tot la propunerea lui Gheorghe Ciuhandu, în şedinţa din decembrie 1923 a
Consistoriului eparhial, se oferă un premiu de 20 OOO lei pentru cercetări în fondul
de documente rămas de la Moise Nicoară la Academia Română, iar pentru a
stimula cercetări în arhivele din Viena, Budapesta şi Carloviţ, swna de 1O OOO
lei2 32 • Din păcate, nu s-a angajat nici un cercetător istoric pentru realizarea unui
asemenea demers. Aşa după cum vom vedea, a încercat pe cont propriu să adune
material despre Moise Nicoară.
Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la sinodul de la Alba Iulia (14 februarie
1761 ), prezidat de călugărul Sofronie de la Cioara, în şedinţa a IV-a din 12 mai
1931, documentat, prezintă numele multor mucenici ardeleni, remarcând
„importanţa lor de pedagogie religioasă şi naţională din viitor, în care Românismul
nostru trebuie să rămână clădit pe aceeaşi peatră de temelie a credinţei ortodoxe,
pentru care ne-au murit, şi moşii şi părinţii". Propune canonizarea acestor martiri ai
„ortodoxiei româneşti: Brâncoveanu şi ardelenii, pentru a li se da şi lor cinstea ce li
se cuvine, şi pentruca şi prin cultul Sfinţilor româneşti, să mişcăm şi mai mult
sufletul poporului nostru şi să ne apropiem şi mai mult de Dumnezeu"233 . Din
păcate, numai după 24 de ani (1955) de la propunerea lui Gh. Ciuhandu, martirii
ardeleni 234 vor fi canonizaţi235 .

***
oficiale (pp. 5-132), îngrijită de Nicolae Popovici iar cea de a li-a, Studii şi articole (pp. 135-235),
îngrijită de Gheorghe Ciuhandu şi cuprinde şapte studii istorice: Gh. Ciuhandu, Disertaţie
comemorativă despre episcopul Nestor !oanovici, cu spicuiri nouă din istoria eparhiei Aradului în
veacul XVIII (pp.135-160); Idem, Vichentie loanovici episcopul Aradului (I 726-1731), apoi
mitropolit (pp. 222-227); Teodor Botiş, Pagini din istoria desrobirii (pp.161-190); Gr. Comşa,
Religiozitatea episcopului Nestor !oanovici (pp. 191-195); Roman Ciorogariu, Aradul de odinioară
(pp. 196-21 O); Vasile Goldiş, Trei făgărăşeni (pp. 21 1-218); Ştefan Lupşa, Episcopul unit Samuil
.
. . .
Vulcan ~'!;'fotriva episcopiei lui Nestor loanovici (~P- 228-2~2).
-- Este vorba de lucrarea: Teodor Botiş, Istoria Şcoale, Normale (Preparandiei) ş1 a
lnstitlllului teologic ortodox român din Arad, Arad, 1922.
230
A. A. O. R. Arad, grnpa IV, dosar 50/1917. Extras din şedinţa a III-a a Senatului şcolar.
231
Ibidem, dosar 411929, doc. 5 660, f. 414-415.
232
Ibidem.
233
Actele şi desbaterile Adunării eparhiale din eparhia ortodoxă română a Aradului.
Sesiunea ordinară din anul 193 I, pp. 3 7-42.
234
Cuvioşii Mărturisitori Visarion, Sofronie de la Cioara şi Mucenicul Oprea Miclăuş din
Săliştea Sibiului.
235
Vezi: M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, Ediţia a 3-a, laşi, 2008, pp.
456-457.
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Episcopul Ioan lgnatie Papp ( 1903-1925), fiind bătrân şi înaintat în vârstă,
pe unii sinodali arădeni să se gândească la succesorul în scaunul
episcopal. În viziunea lui Gh. Ciuhandu, moartea episcopului punea o problemă
majoră: ,,Să ne alegem episcop cu înţelegeri mai profunde şi mai largi, culturale şi
teologice"236 .
Într-o discuiţie pe care a avut-o cu Vasile Goldiş, cu puţin timp înainte de
moartea episcopului, s-au făcut referiri cu privire la candidatul la scaunul de
episcop după ce acesta ar deveni vacant. ,,Ioan Stroia nu e potrivit, iar Eusebie
Roşca pre bătrân". Atunci, Ciuhandu aduce în discuţie persoana arhimandritului
Iuliu Scriban237 • Aşa după cum au decurs lucrurile ulterior, se vede că Vasile Goldiş
nu a fost bine intenţionat atunci când a cerut şi părerea lui Ciuhandu. Aceasta se
poate deduce şi din discuţiile care au avut loc imediat după moartea lui Ioan I. Papp
şi alegerea noului episcop. Chiar dacă la început şi V. Goldiş a fost de acord cu
candidatura şi alegerea lui Iuliu Scriban, în cele din urmă, cu sprijinul liberarilor, în
urma intervenţiei lui V. Goldiş, a fost ales Grigorie Comşa 238 . Tot în perspectiva
alegerii noului episcop, s-au produs frământări din cauza presiunilor făcute asupra
39
alegătorilor de a opta pentru candidaţii liberali2 .
Gheorghe Ciuhandu a fost un excepţional preot, conştient de chemarea sa de
a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor. Bine pregătit profesional, a fost ancorat în
susţinerea Ortodoxiei româneşti. Deşi în viaţă nu a gustat din plăcerile oferite de
parohie şi ca atare n-a trăit de la altar, totuşi, a fost cel dintâi la toate slujbele de la
Sfântul Altar, devenind icoana ideală a preotului liturghisitor.
Trimis să-şi desăvârşească studiile universitare la Cernăuţi, cu scopul ca la
reîntoarcere să ocupe o catedră la Institutul Teologic, el a rămas în serviciul
administrativ al Episcopiei Aradului, chiar şi după ce i s-au „închis cărările spre
catedra teologică de aici, nu spre directoratul Institutului Teologic ci spre postul de
asesor-referent bisericesc. Am ţinut să rămân în serviciul eparhiei şi după ce mi-se
oferise o catedră la Cernăuţi şi mai apoi un resort de seamă la Academia Teologică
ortodoxă din Cluj şi nu m-am lăsat ispitit de nici una din multele posibilităţi
deschise prin reîntregirea Statului român, de a-mi fi căutat plasarea nouă aiurea". A
rămas în Arad, în mediul pe care îl cunoştea de peste „trei decenii petrecute în
acelaşi serviciu bisericesc", de care era mai legat şi prin cercetările istorice
efectuate până atunci2 40 •
Cuvântul rostit de pe amvon, conferinţele ţinute la catedră şi cuvântările
inaugurale ale congreselor preoţeşti, l-au pus între cei mai de seamă predicatori. Pe
lângă cele două calităţi, de liturghisitor şi predicator, preotul Gh. Ciuhandu a reuşit
determină

236

Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 307.

237

Ibidem, p. 268.

238

Pentru amănunte privind alegerea noului episcop vezi: P. Vesa, Episcopii Aradului. /706-

2006, Arad, 2007, pp. 238-239.
239
Gh. Ciuhandu, op. cit., facsimil, pp. 288-304.
240
B. A. O. R. Arad.fond citai, dosar 39, f. IO.
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să se impună ca un desăvârşit duhovnic, ţinând decenii la rând spovedania
tineretului clerical iar după Marea Unire a îndeplinit cu o mare responsabilitate şi
sarcina de consilier cultural. În această ultimă calitate a desfăşurat o bogată
activitate îmbogăţind, prin condeiul său, literatura teologică, dar, în special,
istoriografia ecleziastică.
Pentru calităţile şi meritele sale depuse în slujba Bisericii şi a Neamului, la
Praznicul Învierii Domnului din anul 1936, episcopul Andrei Magieru (1936-1960),
l-a ridicat la treapta de iconom-stavrofor, solemnitatea desfăşurându-se în catedrala
din Arad, la Sfănta Liturghie241 . În 24 martie 1940, episcopul Andrei Magieru îl
ruga să ia la „cunoştinţă că crucea pe care Ţi-am oferit-o deodată cu hirotesia întru
Iconom-Stavrofor, este proprietatea fondului Stavroforilor [ ... ]de aceea vei binevoi
a şti că poti să o porţi întreaga viaţă, iar după moarte, urmaşii [... ] o vor restitui
fondului" 242 • Presupunem că această ştire i-a provocat mare amărăciune. Nici de
primirea crucii celei mai înalte distincţii preoţeşti nu a avut parte.
Deşi nu mai era angajatul Episcopiei, între timp s-a pensionat (1939),
Gheorghe Ciuhandu s-a arătat mereu preocupat de soarta învăţământului românesc.
În 20 ianuariue 1945, alături de episcopul Andrei Magieru, Ioan Stârcea Mocsonyi,
Iustin Marşieu, Petru Şimăndan (prefectul judeţului Arad) şi Ioan Pălincaş
(primarul municipiului Arad), milita pentru înfiinţarea Universităţii de Vest la
Arad, cu un număr de 4 Facultăţi: Teologia, Dreptul, Filozofia şi Politehnica. Se
reluau în acest mod vechile deziderate din anul 18 70243 •
După numai câteva zile de la înaintarea acestui memoriu, alături de un grup
numeros de intelectuali arădeni, întruniţi în cabinetul primarului municipiului Arad,
pentru a discuta Decretul-Lege nr. 660 pentru înfiinţarea Universităţii de Vest
pentru „regiunea Banatului şi Aradului", cu sediul la Timişoar, având următoarele
Facultăţi: Drept, Litere şi Filozofie, Ştiinţe, Medicină umană, Medicină veterinară,
Farmacie şi Teologie. Pentru Facultatea de Teologie fiind desemnaţi următorii
profesori: Grigorie Pişculescu, Lazăr Iacob, Vasile Lochiţă, Nicolae Popescu Prahova, Nicolae Terchilă şi Nicolae Neaga. Din Arad era desemnat numai
Gheorghe Ciuhandu, ca reprezentant al Eforiei Universităţii2 44 . Participanţii la
întâlnire se arătau nemulţumiţi de faptul că „Aradul este cu totul desconsiderat,
umilit şi nedreptăţit când e vorba să i se judece trecutul şi săi se croiască viitorul".
Cu toate motivele invocate, dintre care amintim faptul că Aradului este cel mai
vechi centru cultural al Crişanei şi Banatului, invocând şi motive de ordin
geografic, istoric, bisericesc, juridic şi naţional, sperând în în cele din urmă la
45
înfiinţarea Universităţii2 . Cu toate acestea, visul arădenilor nu s-a împlinit.

"Bis. şi Şc.", anul LX, nr. 16-17, 26 aprilie 1936, pp. 2-4; ,.Legea Românească", anul XVI,
special, 17 aprilie 1936, p. 94.
242
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 434.
243
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 19/8-1948, doc. 164, pp. 701-704.
44
~
Comei Clepea, Episcopul Andrei Magier, continuator al proiectului de înfiinţare a unei
Universităţi în Arad, în ,,Ziridava", XXIII, 2002, p. 323.
245
Episcopia Aradului în vrem11ri de răscruce istorică 19/8-1948, doc. 165, pp. 700-711.
241
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11.3. GHEORGHE CIUHANDU

ŞI

MAREA UNIRE

Sfărşitul anului 1918 constituie stingerea treptată a primului război mondial.
Popoarele din Imperiul austro-ungar îşi căutau noile aşezări de viaţă întemeiate pe
principiul autodetenninării naţionale. La 2 noiembrie 1918, în Arad, şi-a început
activitatea Consiliul Naţionale Român Central ca organ de conducere a vieţii
politice din Transilvania. Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, condusă în
baza Statutului şagunian de către Sinodul mitropolitan alcătuit la acea vreme din
doi episcopi, Ioan I. Papp al Aradului, care gira şi scaunul mitropolitan vacant al
Transilvaniei şi dr. Miron Cristea al Caransebeşului.
În luna noiembrie 1918 are loc abdicarea lui Carol al IV-iea împăratul
Austriei şi rege al Ungariei. În noua situaţie creată, asesorul consistorial Gheorghe
Ciuhandu, ca unul dintre cei mai bine pregătiţi teologi ai vremii, primeşte sarcina
întocmirii unui referat cu privire la unele „dispoziţiuni canonice-liturgice
provizorie" care trebuiau luate pentru înlocuirea la serviciile divine a numelui
împăratului-rege abdicat. Era necesitatea introducerii unor „modificări în cultul
Bisericii noastre, în locurile unde Biserica îl pomenea pe rege ca domnitor"246 •
Gheorghe Ciuhandu a fost solicitat să facă propuneri în această direcţie.
Pentru aceasta, la începutul lunii noiembrie 1918, se adresează protopopului Ion
Oprea al Timişoarei pentru a cere lămuriri de la episcopul sârb Latici, în legătură cu
hotărârea luată de ei în ce priveşte înlocuirea textelor referitoare la rege şi familia
regală din ecteniile pentru conducători. Prin epistola din 18 noiembrie 1918,
protopopul I. Oprea scria preotului Gh. Ciuhandu că „biserica sârbă încă n-a luat
nici o dispopoziţie. Aşteaptă şi ei să primească dispoziţii de la Carloviţ", însă
comandantul trupelor sârbe staţionate în Timişoara, a cerut episcopului Latici, ca în
catedrală la ectenii să fie pomenit regele Petru al Serbiei. Pentru ei era greu a lua o
hotărâre, mai ales că sârbii „nu se organizează în stat independent de pe acum cum
fac aceasta românii cari vreau să-şi alcătuiască guvern român" 247 .
Referatul lui Gh. Ciuhandu, care mai târziu face obiectul unui „studiu
bisericesc" intitulat Traditia împărătească în ritul Bisericii Ortodoxe Române
(Arad, 1919, 102 file )24 1!, rămasă în manuscris, a fost prezentat Sinodului
mitropolitan în şedinţa din 10/23 noiembrie 1918 ce a avut loc la Arad sub
preşedinţia episcopului Ioan I. Papp. Deodată cu şedinţa Sinodului a fost convocată
o conferinţă la care au luat parte cei doi episcopi, vicarul consistorial de la Oradea,
Roman Ciorogariu, Gheorghe Ciuhandu, Lazăr Iacob, profesor de Drept canonic şi
asesorul referent bisericesc Mihai Păcăţianu249 .

246

Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 171.
B. A. O. R. Arad, fond citai, Gh. Ciuhandu, Notife autobiografice, dosar 132, f. 67.
Scrisoarea din 18 noiembrie 1918.
248
Ibidem, dosar 57.
249
Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925)i, p. 171.
247
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Conferinţa a acceptat propunerile lui Gh. Ciuhandu şi au fost înaintate
Sinodului mitropolitan. Acesta a acceptat şi el concluziile lui Ciuhandu şi emite
Circulara nr. 147/1918, Către iubitul cler al Mitropoliei ortodoxe-române din
Transilvania şi Ungaria 250 , semnată de episcopii Ioan I. Papp al Aradului şi Miron
Cristea al Caransebeşului. Circulara cuprinde o parte introductivă redactată de
episcopul Miron Cristea al Caransebeşului „pentru trebuinţele eparhiei sale",
aceasta, deoarece, preotii bănăţeni, datorită penetrării armatei sârbe, îl pomeneau pe
regele Petru al Serbieih 1• Episcopul Miron, încă în Pastorala adresată clerului şi
credincioşilor cu prilejul sărbătorii Sfântului Mucenic Dimitrie, cerea preoţilor să
nu-l mai pomenească la ectenii pe împăratul-rege Carol al N-lea cu mult înainte de
abdicarea acestuia252 .
În partea a doua a circularei se prevedea felul cum trebuie pomenită înalta
stăpânire românească în timpul serciviilor divine. Sunt concluzii din referatul
prezentat de preotul Gh. Ciuhandu. Se cerea ca pomenirea persoanei domnitorului
să fie omisă din toate „rugăciunile, cântările şi cetirile liturgice". La Vecernie,
Utrenie şi Sf. Liturghie, la ectenia mare să se rostească: ,.,Pentru înalta noastră
stăpânire naţională, şi pentru marele sfat al naţiunii române"; la ectenia întreită:
,Jncă ne rugăm pentru înalta noastră stăpânire naţională şi pentru marele sfat al
naţiunii române, pentru luminarea, îndreptarea, pacea, sănătatea, mântuirea şi
iertarea păcatelor lor - şi pentru ca Domnul Dumnezeu mai ales să le deie spor, şi
să le ajute întru toate lucrările lor spre binele obştesc"; la ieşirea cu Sfintele
Daruri: ,,Pe înalta noastră stăpânire naţională şi pe marele sfat al naţiunii române
- Domnul Dumnezeu să le pomenească întru împărăţia Sa".
În partea finală a Circularei, Sinodul mitropolitan a acceptat textul
· Rugăciunii de îngenunchere 253 întocmit de Gh. Ciuhandu, ce trebuia citită la Sfânta
Liturghie după Rugăciunea amvonului. Rugăciunea a fost citită în faţa altarului
bisericii de către episcopul Miron Cristea al Caransebeşului şi în toate bisericile
ortodoxe „până la statornicirea unor raporturi definitive în privinţa vieţii de Stat".
Originea rugăciunii trebuie căutată în Rugăciunea românului, o culegere de
texte biblice din Vechiul Testament, îndeosebi din Psalmii lui David, Prorocii mari

°

Circulara este publicată în „Românul", anul VII, Arad, joi, 15/28 noiembrie 1918, nr. 16, p.
2; I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, voi. II,
Timişoara, doc. 666, pp. 1009-1012; V. Popeangă, I. B. Mureşianu, op. cit., doc. 171, pp. 374-375.
251
B. A. O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Tradiţia Împărătească în ritul Bisericii
Ortodoxe Române, dosar 57, f. 71.
252
Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar
(1867-1918). După documente. acte şi corespondeţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, p. 167.
253
Rugăciunea de îngenunchere a fost publicată mai întâi în revista "Bis. şi Şc." (anul XLI, nr.
45, 4/17 noiembrie 1918, pp. 1-2), sub titlul: Vreme este a face Domnului, însoţită de o parte
introductivă în care autorul lansa un cald apel pentru ca reprezentanţii naţiunii române să participe în
număr cât mai mare la Adunarea Naţională convocată pentru ziua de a decembrie 1918 la Alba Iulia".
Într-o formă prescurtată a fost admisă de Sinodul episcopesc ardelean întrunit la Arad în 10/23
noiembrie 1918, care a încadrat-o în Pastorala sa din aceeaşi zi cu Nr. 147/1918 Prez. Vezi şi Gh.
Ciuhandu, Alba Iulia şi Biserica Aradului. 1918, în "Hotarul", anul I, noiembrie 1933, nr. 7, pp. 5-6.
25
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şi

Plângerile lui Ieremia, care, în felul cum au fost aranjate

alcătuiau

o

rugăciune

potrivită spre a fi rostită de omul nedreptăţit de vrăjmaşi2 54 •
Rugăciunea sintetizează, figurativ, istoria suferinţelor milenare ale poporului
român din Transilvania şi invocă restabilirea unităţii politice şi naţionale a
românilor. A fost scrisă de Gheorghe Ciuhandu nemulţumit fiind de atacurile la
adresa şcoli confesionale ortodoxe din primii ani ai secolului al XX-iea. Era o
formă de protest la adresa guvernanţilor de la Budapesta. ,,Frământările acestea
acre aveau să însemne şi o acoperire măcar parţială a deficitelor noastre de
pasivism, sporeau conştiinţa Bisericii noastre, nu numai de rostul ei politic ci şi pe
cea morală"255 . Era în anul 1904 când guvernul de la Budapesta plănuia să schimbe
legile de la 1868 şi 1879 privitoare la învăţământul primar în folosul politicii sale
de maghiarizare. Despre această perioadă de profunde frământ~ri, Gh. Ciuhandu
avea să scrie mai târziu: ,,mi-am adus atunci aminte de cuvintele psalmistului David
{li Împăraţi XXII, 4) Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi
mântui "256 .
Între Circulara nr. 147/1918 pe care a prezentat-o şi iniţiativa Sinodului
mitropolitan de mai târziu, a intervenit Circulara nr. 67 /S ep. din 23 aprilie 1919 a
Sinodului mitropolitan. Redactarea şi trimiterea circularei către „iubitul cler şi
popor din Mitropolia ortodoxă română a Transilvaniei, Banatului şi a părţilor
ungurene, locuite de Români" avea două motivaţii. În Banat, sub presiunea armatei
sârbe, unii preoţi începuseră a se lua după sârbi pomenind pe regele Petru al
Serbiei, iar în Ardeal, trebuia ridicat „moralul naţional-românesc" al locuitorilor.
De aceea, prin circulară se căuta să se preîntâmpine prejudiciul sârbesc din Banat şi
să sporească încrederea în armata română care intra treptat în Ardeal. Prin circulară
se rcomanda să fie pomenit „Preaînălţatul şi Multstăpânitoriul Regele nostru
Ferdinand întâiul. .. Slăvita Sa Soţie, Regina noastră Maria ... Alteţa Sa regală,
moştenitorul Tronului, Carol şi Pe întreaga augustă Dinastie Română". Autorul
Circularei este Gh. Ciuhandu, care, în studiul Tradiţia împărătească în ritul
Bisericii Ortodoxe. Române, atrage atenţia asupra paternităţii ei, mai ales asupra
părţii introductive a căror iniţiale de la cele opt aliniate ascund numele autorului. La
Sibiu însă, au fost abandonate ultimele două aliniate introductive, ,,încolo esentialul
'
este"257 •
Gh. Ciuhandu îşi exprima îngrijorarea că din fruntea multor state au fost
înlăturaţi „mulţi domnitori ortodocşi", arătând totodată că „noi nu suntem în această
categorie. Şi doar nici nu va veni şi peste români o pacoste de acest fel care ar
tulbura apele viitorului şi ne-ar amesteca de aproape cu popoarele străine şi mai
254
Rugăciunea românului a fost publicată de Gh. Ciuhandu pentru prima dată în "Tribuna",
anul VIII, nr. 208 din 3/16 noiembrie I 904, pp. 1-2.
255
Gheorghe Liţiu, Rugăciunea de la Alba Iulia, în "M. 8.", anul XVIII, 1968, nr. 10-12, p. 685
256
Gh. Ciuhandu, Cu gândul la Alba Iulia lui 1918, în "B. O. R.", Seria III, anul XLVII, nr. 3
(576) martie 1929.
257
8. A. O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Tradiţia împărătească în ritul Bisericii
Ortodoxe Române, dosar 57, f. I OI .
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puternice, în stare de a ne strivi mai uşor dacă ni-am ieşi din vechile tradiţii politice
şi liturgice"258 •
Manuscrisul lucrării Tradiţia împărătească în ritul Bisericii Ortodoxe
Române a fost definitivat la 23 aprilie 1919, apoi prezentat Sinodului mitropolitan.
Lucrarea cuprindea, în esenţă, măsurile ce trebuiau luate în timpul cel mai scurt, cu
privire la pomenirea domnitorului după abdicarea regelui ungar precum şi măsurile
care trebuiau luate mai târziu în legătură directă cu „perfectarea politică a noului
angajament de stat român".
Ilustrul cleric arădean se simţea îndatorat a se ocupa de această problemă
canonico-liturgică în vederea luării unor decizii pe care Biserica ortodoxă era
obligată să le ia „pentru această practică tradiţională a Bisericii s-o pună pe făgaşul
vremii şi s-o armonizeze totodată cu sfinţenia şi demnitatea sa proprie şi cu
principiile curate ale Dreptului canonic oriental"259 .
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a participat ca delegat al
Consistoriului eparhial arădean, împreună cu „prietenul meu mai vârstnic", Traian
Văţianu, protopopul Aradului.
,Niciodată

în viata mea n-am

văzut

scene de mai mare însufletire

românească decât atu~ci. În decursul Sfintei Liturghii, pontificală' de

episcopul Aradului, s-au cântat, în loc de priceasnă, cântece naţionale
ce propusesem a fost citită în genunchi, din uşile
împărăteşti, de episcopul Miron, la sfârşitul liturghiei sfinte, provocând o
cutremurare sufletească generală. Cel mai firicit, poate, în acel moment, mă
simţeam eu, care întocmisem şi publicasem rugăciunea, adoptată de Sinodul
episcopesc şi citită în toate bisericile din mitropolia ortodoxă a Ardealului,
până în primăvara anului viitor, când sinodul episcopesc a emis altă
pastorală, pentru pomenirea regelui Ferdinand pe măsură ce vor înainta,
eliberându-ne, Armatele româneşti în Ardeal.
Dar se cuvine să fie reţinut încă un amănunt. Însuşi episcopul
Aradului, care pontifica şi se socotea pe sine mare ritualist şi păstrător al
formelor de cult bisericesc, s-a lăsat purtat de momentele cutremurătoare de
suflete din biserică. Anume, când a făcut încheierea - otpustul - Sfintei
Liturghii, au lacrimi în ochi şi glas emoţionat, a adăugat ceva în textul
otpustului, după cum sublinem reproducându-l: Cel ce a învit din morti şi a
u .
~
1D umnezeu1nostru ... „260
mvzat şi JVeamu 1Romanesc, nnstos
adevaratu
româneşti. Rugăciunea

A

•

•

,.,

A

Era bucuria lui Gheorghe Ciuhandu, participant la acest eveniment măreţ din
istoria românilor, la care, şi-a adus şi el o contribuţie însemnată, în calitatea sa de
preot şi reprezentant al Consistoriului eparhial din Arad.
258

ibidem, dosar 57, Anexa din februarie 1946.
ibidem, dosar 57, f. 25-27.
260
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-i925),p. 172.
259
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După

realizarea Marii Uniri din 1918, lupta preotului Gheorghe Ciuhandu se
spre unificarea Bisericii Ortodoxe din cadrul României Mari. Aceasta se
impunea ca o consecinţă firească şi logică, după unificarea teritorială şi politică a ţării.

îndreptă

11.4. REORGANIZAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
DUPĂ 1918, ÎN VIZIUNEA LUI GHEORGHE CIUHANDU
Actul de la 1 decembrie 1918 şi realizarea statului national unitar, a dus la o
serie de schimbări şi în viaţa bisericească a românilor. În c~ndiţiile nou create, cea
dintâi obligaţie ce revenea Bisericii ortodoxe era unificarea ei, adică organizarea
unitară sub conducerea Sfăntului Sinod de la Bucureşti. Era nevoie de aceasta
pentru că la vechea Biserică ortodoxă română cu sediul la Bucureşti, Biserică
autocefală din 1885, care încă se conducea după Legea organică din 1872, la care
se adăugau felurite alte legi şi regulamente adoptate pe parcurs (Legea clerului
mirean şi al Seminariilor din 1893), s-au adăugat încă trei Biserici româneşti,
fiecare bazată pe altfel de principii de organizare.
Biserica Ortodoxă din Transilvania şi Banat se conducea după Statutul
organic din 1868 al mitropolitului Andrei Şaguna, potrivit căruia, laicii aveau o
largă participare la administrarea treburilor bisericeşti, ceea ce nu se întâmpla în
Vechiul Regat, unde totul era administrat de clerici. În celelalte două mitropolii, a
Bucovinei şi cea a Basarabiei, conducerea se făcea de câte un mitropolit, unul cu o
oarecare independenţă, celălalt, dependent de Biserica ortodoxă a Rusiei, rolul
laicilor fiind de asemenea redus la minimum. Căzând hotarele politice care ne
separa ipso facle, încetează autocefalia mitropoliilor din Transilvania şi Bucovina,
dar şi înglobarea Bisericii Basarabiei la Biserica Ortodoxă a Rusiei, formând toate
Biserica Ortodoxă Română autocefală a României Mari.
Preocupările lui Gheorghe Ciuhandu în această privinţă nu erau noi. Încă
înainte de realizarea României Mari, era preocupat de reorganizarea Mitropoliei
ortodoxe a Transilvaniei. În acest sens, la 27 decembrie 1917, scria lui Miron
Cristea, pe atunci episcop al Caransebeşului, că "multe concepţii paragrafiste şi
bisericeşti" s-au strecurat în viaţa ecleziastică din Transilvania, care, în viziunea sa,
duc la "grave rătăciri şi primejdii în viitor"261 . Acesta era motivul pentru care dorea
să îndrepte aceste "rătăciri" mai mult "principial decât cu provocare la cazuri
concrete". El dorea să provoace "discuţii bisericeşti [... ] mai ales în faţa vremurilor
de mari prefaceri de acum, iar prin discuţiile din partea altora, ce pot - şi chiar ar
trebui să urmeze, se va alege neghina de grâu". După cum îi scria episcopului de
Caransebeş, avea deja pregătite pentru tipar mai multe articole despre Autocefalie şi
autonomie bisericească, pe care dorea să le publice în "Revista Teologică" de la
Sibiu262 .
A. Plămădeală, op. cit., pp. 227-228.
Nu avem cunoştinţă să fi publicat ceva cu acest titlu, şi nici în Fondul de documente care îi
numele, nu am depistat manuscrisele.
261

262

poartă
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Despre acest proiect îi aducea la

cunoştintă şi

arhimandritului dr. Ilarion

Puşcariu. Prin scrisoarea din 28 decembrie 191 ?2 63 , Gh. Ciuhandu îi cerea câteva
date în legătură cu Statutul organic, mai ales "asupra pertractărilor dintre Episcopat
şi Congres cu privire la investirea organelor administrative şi justiţiare statutare",
dar şi în privinţa "drepturilor şi răspunderilor celorlalţi factori şi corporaţii statutare
în Biserică". Îşi exprima îngrijorarea de "pasiunea" cu care se exercita puterea în
Biserică, pe când răspunderile "rămân fără stăpân", în acest mod lezându-se în
acest mod, pe de o parte, interesul general al Bisericii ca instituţie, pe de alta, al
credincioşilor cărora Biserica trebuie să le fie îndrumătoare în cele sufleteşti.
Imediat după Marea Unire, conducătorii, clerici şi mireni, a celor patru
provincii bisericeşti ortodoxe române, au manifestat dorinţa de a da Bisericii o
organizaţie unitară. Bisericii ortodoxe române din Transilvania revenindu-i meritul
de a se fi ocupat mai întâi de problema unificării bisericeşti, iar preotului dr.
Gheorghe Ciuhandu, de a fi primul care s-a ocupat efectiv de această chestiune.
La 21 decembrie 1918, Consiliul Dirigent Român, "ca resort de culte şi
instrucţiune publică", cere episcopului Ioan I. Papp al Aradului (1903-1925), în
calitatea sa de locţiitor de mitropolit, să prezinte un raport în care să fie expuse
"părerile şi dezideratele Bisericii" ortodoxe din Transilvania pentru a se putea
stabili un raport de concordanţă între Mitropolie şi noul Stat român264 .
Pentru întocmirea raportului, episcopul Ioan lgnaţie Papp apelează la preotul
Gheorghe Ciuhandu. Acesta, într-o epistolă adresată la 25 februarie 1919
episcopului Miron Cristea al Caransebeşului, mărturisea: "părerea mi-am exprimato în forma unui proiect nou"265 , faţă de cel de dinaintea realizării Marii Uniri.
Acceptat de Sinodul eparhial, proiectul este înaintat Consistoriului mitropolitan de
la Sibiu spre a fi dezbătut266 .
În opinia lui Ciuhandu, schimbările de la sfârşitul anului 1918 trebuiau să fie
"cel mai puternic stimulent spre a ne gândi la o inepuizabilă serie de reforme şi
îmbunătăţiri" care se impuneau în Biserica ortodoxă română, ca "urmare firească a
procesului de primenire în care am intrat deja". Bucurându-se de autonomie,
Biserica ortodoxă română din Transilvania, care avea "nu numai libertatea de
mişcare în afară de alţi factori nebisericeşti, ci şi libertatea morală internă", în acest
mod creându-se posibilitatea de a pune întreg organismul bisericesc în acţiune
pentru scopurile urmărite. Gheorghe Ciuhandu considera că în virtutea celor cinci
263

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 62-62v.
A. A. O. R. Arad, grupa a li-a, dosar 5/1918, doc. 395.
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A. Plămădeală, Contributii istorice privind perioada I 9 I 8-1939, Sibiu, 1987, pp. 164-165.
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A. A. O. R. Arad, grupa li. dosar 5/1919, doc. 395. Documentul redactat de Gheorghe
Ciuhandu poartă semnătura episcopului Ioan I. Papp. Este publicat de Vasile Popeangă, Ion B.
Mureşianu, Aradul cultural în lupta pentru înjărtuirea Marii Uniri (/907-1918), doc. 180, pp. 386396. Pentru situaţia Bisericii Ortodoxe Române după I Decembrie 19 I 8 vezi şi Paul Bruşanovschi,
Viziunea protopopului arădean Gheorghe Ciuhandu privitoare la unificarea bisericească (/919/923), în voi. ,,Ale Tale dintru ale Tale". Liturghie. Pastoraţie. Mărturisire: prinos de cinstire adus I.
P. S. Laurenţiu Streza la împlinirea vârstei de 60 de ani", Sibiu, 2007, pp. 70-99.
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decenii de autonomie

bisericească,

cu

"experienţe şi

bune

şi

rele, pe temeiul

vieţii

bÎsericeşti", Biserica de dincoace de Carpaţi era cea mai îndreptăţită de a se ocupa

de problema reorganizării bisericeşti, mai ales că Statutul organic era luat ca bază
pentru întreaga Biserică ortodoxă din România Mare.
Gh. Ciuhandu era de părere că Biserica trebuia să pornească de la întregirea
organismului administrativ-bisericesc, începând de jos, printr-o "nouă arondare a
tractelor protopopeşti", continuată de „întregirea aparatului administrativ bisericesc
în centrele eparhiilor la Consistoare". În cel din urmă caz, cerea înfiinţarea unor noi
posturi, preoţi ajutători sau asesori-referenţi. Considera de o impetuoasă necesitate
crearea unor "oficii tehnico-bisericeşti" care urmau să aibă atribuţii de
supravegherea stării edificiilor ecleziastice de la centrele eparhiale şi din cuprinsul
eparhiei, conducerea lucrărilor de consdtrucţie şi renovarea unor edificii. Nu în
ultimul rând, propunea şi reorganizarea Consistoriului mitropolitan care se putea
ocupa "intensiv şi în mod sistematic nu numai de problemele sale negative şi
intermediare [... ] ci ar putea săvârşi şi o operă pozitivă de îndrumare a vieţii
bisericeşti şi a întreg organismului nostru bisericesc".
Între alte propuneri, considera necesar şi constituirea unui "oficiu statistic
bisericesc central", unde, pe baza informaţiilor acumulate, să se poată redacta în
fiecare an "şematisme diecezane", sau comune pentru întreaga mitropolie,
asemenea celor ale mitropoliei de la Carloviţ.
Pentru realizarea unor însemnate fonduri financiare, propunea înfiinţarea, la
fiecare centru eparhial, a unei fabrici de lumânări, iar tămâia şi smirna să fie de
"provenineţă curată, care ar izola pe gheşeftari şi profitorii indirecţi ai bisericilor
noastre".
Întregirea aparatului administrativ-bisericesc era numai o parte din
problemele care trebuia să preocupe Biserica, problema majoră trebuia să fie starea
religios-morală a clerului şi mirenilor. Biserica trebuia să se reîntoarcă la concepţia
adevărată "despre sine însăşi", deoarece activitatea administrativă "nu poate
culmina în agendele sale de cancelarie", ci, mai ales, în propovăduirea Cuvântului
lui Dumnezeu, în administrarea corectă a celor sfinte, într-o păstorire sufletească
potrivită interesului de a mântui sufletele "pentru lumea de acum şi pentru cea
viitoare, şi nu mai puţin, în a introduce o mai bună ordine şi disciplină bisericească
în viaţa instituţiunilor bisericeşti şi în sânul credincioşilor".
Gh. Ciuhandu era conştient că printr-o interpretare îngustă a Statutului
organic s-a promovat numai ordinea exterioară a Bisericii neglijându-se interesele
spirituale prin care ea trebuie să se doesebească de "oricare administraţie
lumească". Milita pentru a se acorda o mai mare atenţie preocupărilor de ordin
spiritual, nu numai celor de ordin constituţional-administrativ. De o desoebită
importanţă considera şi constituirea acelor "instituţiuni şi oficii per eminenţiam
bisericeşti", cum ar fi bunăoară "preoţii ambulanţi", adică preoţii misionari care
aveau menirea de a trezi sentimentele religios-morale în rândul enoriaşilor, tăcând
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în acest sens referire la Biserica ortodoxă din Grecia care prin aplicarea acestor
instituţii obţinuse rezultate frumoase.
Nu neglijează nici învăţământul din seminariile teologice care aveau menirea
de a pregătii pe viitori aspiranţi la preoţie, care să fie "cât mai bine informaţi în
materia de învăţământ religios". Pentru cultivarea "ştiinţei bisericeşti" propunea
trimiterea tinerilor profesori de teologie la studii în străinătate, înfiinţarea de
biblioteci la toate centrele eparhiale, seminariile teologice, protopopiate şi chiar la
parohii, acolo unde acestea nu existau: De asemenea propunea înfiinţarea unor
reviste bisericeşti dar şi a unui institut biblic românesc care avea drept scop
tipărirea şi răsapândirea ''în popor părţi din Sfănta Scriptură şi alte scrieri bune,
edificatoare".
Pentru organizarea clerului "de prin centrele diecezane într-un corp ca şi cler
greminal", făcând referire la Pravila de la Târgovişte, cedea această realizare prin
înfiinţarea unor posturi noi: protopopul catedralei, diaconii catedralei, cântăreţii
catedralei dar şi înfiinţarea unor coruri bisericeşti permanente care puteau avea şi
menirea de-a "aduna şi lega şi pe intelectuali mai strâns de Biserică". Clerul de mir
urma să se întâlnească în conferinţe preoţeşti, ocazie cu care se dezbăteau probleme
bisericeşti, pastorale, catehetice, omiletice, liturgice, religios-morale şi sociale. Se
propunea chiar înfiinţarea unui "serviciu de propagandă prin tipar" pe care îl vedea
funcţionabil doar paralel cu "un serviciu misionar intern".
Ca un "semn de vrednicie în faţa posterităţii", necesară şi conservarea
vechilor odoare bisericeşti (ornate, vase liturgice, manuscrise şi cărţi de cult,
icoane, candele, cruci, antimise) aflate pe la parohii şi ieşite din uzul cultic,
adăpostite într-un muzeu bisericesc înfiinţat pe lângă fiecare episcopie. Un mai
vechi deziderat al Bisericii ortodoxe din Transilvania, încă de pe vremea
mitropolitului Andrei Şaguna, era înfiinţarea unor episcopii noi, pentru a căror
susţinere materială, Gh. Ciuhandu, propunea să se ceară şi sprijinul financiar al
Statului român.
Acesta este în linii generale, proiectul lui Gheorghe Ciuhandu de
reorganizare a Mitropoliei ortodoxe transilvane, model ce se impunea tuturor
mitropoliilor în spiritul Statutului organic din 1868 şi numai după aceea să se
treacă la acea unificare bisericească ce se dorea. În viziunea lui Ciuhandu, ,,Statutul
organic a lăsat deschisă calea întregirii organismului nostru bisericesc cu toate acele
instituţii bisericeşti, cari ni-ar fi de trebuinţă pentru a direcţiona cursul birocratic de
azi al vieţii noastre bisericeşti într-un sens spiritual şi filantropic şi că întregirea
aceasta a vieţii bisericeşti s-ar putea face chiar fără de a se supune Statutul organic
operaţiunii de revizuire".
Aşa după cum afirma în partea întregitoare a raportului său, Ciuhandu vedea
întreg acest proces de unificare bisericească, "dificil şi migălos", care nu se putea
face dintr-o dată aşa după cum o doreau cei de peste Carpaţi, care deja avea înaintat
Senatului României un proiect de lege în acest sens. Cerea un răgaz pentru
întocmirea unui studiu temeinic asupra acestei probleme, mai ales că Biserica
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din Transilvania voia să supună discuţiei Statutul organic şi, eventual, să-i
fie aduse îmbunătăţirile necesare.
Proiectul lui Gheorghe Ciuhandu conţinea mai multe puncte de orientare,
care aşa după cum însuşi menţiona, putea fi îmbunătăţit şi "pus cu vremea în
aplicare", în noua viaţă bisericească ce se impunea în România reîntregită. Asupra
acestui proiect, înaintat Consistoriului mitropolitan, el însuşi avea să revină, "cu
câteva cuvinte întregitoare", publicându-l sub titlul: Reorganizarea Mitropoliei
transilvane (Arad, 1920, 54 p. + o anexă, în colecţia "Studii bisericeşti").
La numai câteva luni de la Marea Unire, din iniţiativa profesorului de
teologie Nicolae Bălan de la Sibiu, viitorul mitropolit al Ardealului, preoţimea
ortodoxă din cuprinsul Transilvaniei, Banatului şi Maramureşului, se întrunesc la
Sibiu într-un Congres preoţesc, ocazie cu care urmau să fie stabilite "planurile
pentru măreaţa lor misiune de aci înainte" 267 • Lucrările pregătitoare au fost iniţiate
de un comitet, avându-l în frunte pe protopopul Săliştei Sibiului, dr. Ioan Lupaş, în
calitatea sa de secretar general în Resortul cultelor din Consiliul Dirigent Român268 .
Congresul preoţesc a avut loc la 6/19 - 8/21 martie 1919, sub preşedinţia
protopopului dr. Vasile Saftu al Braşovului, în prezenţa a numeroşi preoţi din
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. Referatul preotului Gheorghe Ciuhandu,
Împreunarea bisericilor ortodoxe de pe teritoriul României-Mari într-o singură
69
biserică ortodoxă şi raporul acestei biserici faţă de star , a fost citit de pr. dr. D.
Borcia din Săliştea Sibiului, autorul fiind împiedicat de a participa din cauza "liniei
demarcaţionale"

270

.

După

prezentarea realităţilor nou create după 1 decembrie 1918, referatul
continuă cu necesitatea ce se impunea ca Biserica ortodoxă să se pună şi "sub
raport ierarhic bisericesc" cu noua situaţie politică. Insistând asupra fărâmiţării
politice a neamului românesc aflat sute de ani sub stăpâniri străine, a creat referinţe
canonice noi, din cele mai nefireşti, acum impunându-se crearea unităţii canonicebisericeşti prevăzută de canonul 34 Apostolic:
"Toate popoarele creştine-ortodoxe din Orient [. ..] îşi au patriarhii
lor [. ..] de ce nu ne-am gândi şi noi la reînvierea patriarhatului vechiu [ ...]
acum ca patriarhat românesc al României întregite ?! Canonul 34
Apostoloic ne dă şi nouă acest drept. Pentru demnitatea de patriarhat
Analele Asociaţiei "Andrei Şaguna" a clentl11i mitropoliei ortodoxe române din Ardeal,
Actele primului Congres al preoţimei din Mitropolia românilor
ortodocşi ... Ţinlll în Sibiu în zilele de 6/19- 8/2 I martie 1919, Sibiu, 1919, p. 3.
268
Gheorghe Ciuhandu, Gânduri de reorganizare profesională unitară din Patriarhia
267

Banat,

Crişana şi Maramureş.

Română,

Arad, 1942, p. 9.
Raportul a fost publicat în întregime în Analele Asociaţiei "Andrei Şaguna" a clerului
Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, Sibiu, 1919, pp. 81-98;
propunerile prezentate de raportor, la pp. I 0-12.
270
Ibidem, p. I O; Gh. Ciuhandu, Gânduri de reorganizare profesională unitară din Patriarhia
Românii, p. I O.
269
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ortodox român
României"271 .

este

predestinat

scaunul

de

mitropolit-primat

al

Este prima propunere pentru înfiinţarea unui patriarhat ortodox român.
Alături de Gh. Ciuhandu, au mai militat Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Ştefan Meteş,
care vedeau şi ei, încă de pe atunci, farul luminos sub care să se adune sub întreaga
sa strălucire şi românii ortodocşi272 •
În partea a doua a referatului, Ciuhandu pune în discuţie şi problema
raportului dintre Biserică şi Statul român întregit. Pornind de la un text al lui
Nicolae Iorga, în care acesta arăta că "Biserica ortodoxă din România este înainte
de toate Biserica României şi Biserica neamului românesc", preotul arădean milita
pentru ca statul să-şi păstreze şi pe mai departe caracterul tradiţional ortodox "în
interesul consolidării sale morale în consonanţă cu sufletul de bun ortodox al
poporului român de pretutindeni şi în interesul, de asemenea tradiţional de sta, a fi
[... ] ocrotitorul ortodoxiei şi un factor de civilizaţiune creştină în Orient", toate
acestea într-o deplină "liberatate autonomică" pentru Biserică2 73 .
Reorganizarea şi unificarea bisericească vor face obiectul multor studii
publicate de Gh. Ciuhandu în revistele bisericeşti2 74 . În studiul, Încotro şi până
unde? Avertisment la chestia bisericească275 , ia atitudine împotriva pericolului pe
care-l prezenta hotărârea Senatului României luată în şedinţa din 5 februarie 1920,
în care, "pe temeiul hotărârii sinodale a episcopatului colectiv de încadrarea
Bisericilor ortodoxe în provinciile noi, în organizaţia bisericească din Vechiul
Regat, prin atragerea episcopatului nostru în cadrele Legii sinodale" de peste
Carpaţi în condiţiile în care scaunul episcopal de la Caransebeş şi cel de mitropolit
de la Sibiu, erau vacante. Gh. Ciuhandu cerea ca hotărârile să fie luate numai după
271

Gh. Ciuhandu, Împreunarea bisericilor ortodoxe de pe teritoriul României Mari într-o
rapor!ul acestei biserici faţă de stat, în Analele Asociaţiei "Andrei
Şaguna'' ... , Sibiu, 1919, pp. 81, 82. Intre propunerile cuprinse la punctul 2, se preconizează "unitatea
spirituală ce a existat şi până aci între Bisericile ortodoxe-române din Regat şi din provinţele lui nouă
[ ... ] trebuie concretizată prin unificarea Bisericilor Ortodoxe Române particulare şi sub raportul
canonic, sub primaţia de Bucureşti, ca centru de unitate canonică a Bisericii tuturor românilor
ortodocşi, ori păstrându-se şi pe mai departe dignitatea primaţială a mitropolitului de Bucureşti, ori
creându-se, confonn tradiţiilor şi practicilor Orientului ortodox, dignitatea patriarhală, la care să fie
ridicat scaunul mitropolitan-primaţial de Bucureşti", cf. Analele Asociaţiei "Andrei Şaguna", p. 11.
272
În şedinţa din 4 februarie 1925, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
înfiinţarea Patriarhiei Române iar autoritatea de stat, prin Legea din 25 februarie 1925 a recunoscut-o.
Pentru amănunte vezi: Tit Simcdrea, Patriarhia românească. Acte şi documente, Bucureşti, 1926, 226
p.; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, Bucureşti, 1981, pp. 389-395.
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Analele Asociaţiei "Andrei Şaguna", p. 12.
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Gh. Ciuhandu, Reorganizarea Centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească,
Bucureşti, 1923, 70 p.; Idem, Înapoi la apostolie sau Portiţele canonice ale Statutului organic, în "R.
T.", anul XIV, 1924, nr. 4, pp. 106-110; nr. 5, pp. 137-149; nr. 6-7, pp. 175-187; nr. 8-9, pp. 229-237;
nr. 10-11, pp. 275-281; Idem, Conferinţa eparhială de la Arad din /906. Studiu administrativbisericesc, Arad, 1925.
275
"Bis. şi Şc.", anul XLIV, nr. 5 din 2/15 februarie 1920, p. I.
singură biserică ortodoxă şi
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ocuparea celor două scaune vacante, altfel, "s-ar ştirbi autonomia bisericească",
dând prilej de tulburări în cadrul Bisericii.
Problema unificării biserriceşti este desbătută şi în şedinţele Consistoriului
mitropolitan din Sibiu. Deputatul dr. Lucian Borcea, în calitate de membru al
delegaţiei congresuale, prezintă un proiect de "Statut unic", pe care mitropolitul
Nicolae Bălan, la 23 august 1922, îl trimite lui Gheorghe Ciuhandu pentru a-şi
exprima părerea asupra lui. În aceaşi scrisoare, îi cerea redacteze el o "lucrare
corespunzătoare" care să fie discutată cu prilejul ţinerii Congresului Naţional
Bisericesc276 .
Gh. Ciuhandu, care nu era un adept al absolutismului ierarhic, dorea o
revizuire a Statutului organic, aşa după cum îi scria la 30 septembrie 1922
profesorului Ioan Mateiu de la Cluj, "vreau mai mult ierarhism în Biserica noastră,
dar nu în sensul absolutistic şi negativ, faţă de viaţa organelor constituţionale, ci în
sensul apostoliei, superioare şi inferioare deopotrivă, deoarece aceasta este
problema cea mai neglijată la noi şi tocmai aceasta este partera cea mai bună a
Măriei pe care trebuie să ni-o alegem în viitor, alăturea de funcţia organelor
constituţionale"277 . În aceeaşi lună, publică studiul intitulat, Câteva observări în
chestiunea unificării bisericeşti în legătură cu Statutul organic ardelean 278 , în care
pune accent pe reîntoarcerea, din multe puncte de vedere, la proiectul din timpul lui
Şaguna. Era conştient că fără această parte fundamentală , unificarea bisericească
mi însemna mare lucru. Ca un ecou al celor afirmate în studiul amintit, la 25
noiembrie 1922, ilustrul profesor clujean, Ioan Mateiu, scria lui Gh. Ciuhandu, "eşti
cel dintâi cleric ardelean, care spu acest cuvânt mare, fiindcă ţi-ai dorit osteneala să
studiezi acest Proiect cum am încercat şi eu s-o fac, dar cum n-au tăcut-o atâţia
teologi de-ai noştri"279 .
La şedinta proiectată să aibă loc în ziua de 9/22 noiembrie 1922, s-au
prezentat doar ·doi membrii. În urma şedinţei, mitropolitul Nicolae Bălan, prin
scrisoarea din 17/30 ianuarie 1923, cerea din nou lui Ciuhandu să se ocupe
"intensiv cu rezolvarea problemei" încredinţate încă în august 1922, mai ales că
intenţiona să convoace Consistoriul mitropolitan în şedinţă, care v-a trebui să-i
"premeargă delegaţia congresuală pentru redactarea proiectului de Statut organic
[ ... ] căci n-aş dori să se acredinteze presupunerea, că noi intenţionat împiedicăm
unificarea organizaţiei bisericeşti"280 •
La 5/18 septembrie 1923, din Lugoj, Valeriu Branişte îi trimite şi el spre
consultare lui Ciuhandu un Raport sumar care constituie bază de dezbatere pentru
"comisiunea de 12"281 însărcinată de Congresul Naţional Bisericesc şi de
276
277

278
279
280
281

Valeriu

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 71, f. 26, Adresa nr. 222 M din 23 august 1922.
Ibidem, dosar 74, f. 106-107.
"B. O. R.", Seria a II-a, anul 40, nr. 12 (498), septembrie 1922, pp. 882-897.
B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 74, f. 75-75v.
Ibidem, dosar 71, f. 21. Scrisoarea din 17/30 ianuarie 1923.
Din comisie făceau parte, între alţii, Ioan Lupaş, Alexandru Lăpedatu, Gheorghe Ciuhandu,

Branişte.
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Consistoriul mitropolitan de la Sibiu, cu lucrările pregătitoare pentru organizarea
unitară a Bisericii ortodoxe din România întregită. "Dacă veţi fi se acord cu noi
semnaţi-l şi-l trimiteţi la Sibiu, dacă veţi avea alte păreri fixaţi-le pe hârtie şi le
trimiteţi de asemenea ca să avem o dată la un loc părerile comisiei de 12"282 •
Până în faza actuală a cercetării noastre nu cunoaştem ce s-a întâmplat în
şedinţa proiectată a se ţine la Sibiu. Datorită intervenţiei lui Ioan Mateiu pe lângă
ministrul Alexandru Lapedatu al Cultelor2 83 , Gh. Ciuhandu este invitat la minister
pentru discuţii referitoare la modalităţile potrivite în ce priveşte "afacerile imobile
ale tuturor cultelor din ţară în scopul unei egale înzestrări a tuturor cultelor
recunoscute" şi despre modalitatea subvenţionării de către stat a slujitorilor cultelor
din ţară. Pentru discuţiile programate la minister să aibă loc în zilele de 20-22
ianuarie 1924, Gh. Ciuhandu, deşi a avut la dispoziţie doar 14 zile, aşa cum îi scria
lui Al. Lapedatu la 16 februarie 1924, "mi s-a părut cam scurt în vederea unei
284
lucrări temeinice şi mai complete" , pregăteşte un material referitor la cele două
285
puncte aflate în discuţie .
Nemultumit de materialul redactat, la numai o lună revine cu studiul Averile
bisericeşti2 86 , ·bine documentat, pe care-l expediază ministrului Al. Lăpedatu, pentru
o mai "uşoară orientare" a acestuia, alătură şi alte câteva studii deja publicate287 , o
dare de seamă a ministrului ungar al agriculturii de la 1895 "despre averile erariale
şi bisericeşti-fundaţionale" şi două tabele. Primul, este o situaţie a înzestrării cu
moşii a cultelor catolice (latin şi greco-catolic), iar cel de-al doilea, despre
înzestrarea cultului ortodox şi protestant din Austro-Ungaria288 •
În privinţa înzestrării materiale a Bisericii de către Statul român, dar şi
problema Concordatului, urmau să facă parte de pe ordinea de zi a următorului
Congres al Asociaţiei "Andrei Şaguna " a clerului, care intenţiona să trimită
propuneri atât Sfântului Sinod cât şi Ministerului Cultelor. Aşa după cum reiese
dintr-o epistolă a lui Onisifor Ghibu adresată la 16 aprilie 1924 lui Gh. Ciuhandu,
în problema catolicismului, a fost înfiinţată la minister o comisie din care făcea
parte şi Gh. Ciuhandu. Comisia "urma să verifice chestiunile ridicate de mine şi de
Dta - scria O. Ghibu - şi să propui soluţiile practice care să fie apoi traduse în
viaţă". I se cerea lui Gh. Ciuhandu să implice mai mult Asociaţia "Andrei Şaguna ",
care, în viziunea lui O. Ghibu, "ar fi nu numai chemată dar şi obligată a lua
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B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 71, f. I.
Ibidem, dosar 74, f. I 02-103. Scrisoarea lui Ioan Mateiu din 7 decembrie 1923.
284
Ibidem, dosar 98, f. 179-180. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu din 16 februarie 1924.
285
Ibidem, dosar 98, Cerem dreptate Bisericii noastre (manuscris), f. 181-184.
286
Ibidem, dosar 98, f. 98-155.
287
Gh. Ciuhandu, Schisma românească sau unirea cu Roma, Sibiu, 1921; Idem, Papism şi
ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini. Studiu statistico-bisericesc, Arad, 1922; Idem,
Episcopiile latine din Ardeal, în "L. R.", anul III, Oradea, nr. 50 din 10/23 decembrie 1923, pp. 1-3.
288
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 98, f. 179-180. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu din
16 februarie 1924 adresată lui Alexandru Lapedatu.
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atitudine deschisă în această chestiune [... ] altfel, mă tem că scăpăm din mână
momentul şi scăpat rămâne pentru totdeauna"289 .
În anul 1926, noului ministru al Cultelor şi Artelor, Vasile Goldiş (numit la 1
aprilie 1926), Gh. Ciuhandu, îi expediază la 29 noiembrie 1926, "informaţii
statistice geografice" cu referire specială la problema salarizării clerului tuturor
cultelor religioase. Îngrijorat de decizia nr. 49 838 a Ministerului Cultelor, Gh.
Ciuhandu era convins că aceasta "mâna apă la moară sectarilor, care neavând
nevoie de ierarhie întreţinută scump, dar având bani" din străinătate, le era mult mai
uşor să obţină rezultate "distinctive pentru noi în satele noastre mici" care în lipsa
subvenţiilor de la stat nu ar mai putea să-şi întreţină preoţii. Gh. Ciuhandu cerea
suprimarea "propagandiştilor baptişti" şi votarea Legii cultelor "cu specială privire
la acest întreg al conservării [... ] al separativei restabilirii a unităţii sufleteşti,
violată de unieţi". Pentru edificarea ministrului V. Goldiş, pe lângă broşura
Schisma românească sau Unirea cu Roma (Sibiu 1921, 54 p.), în care se ocupă de
comunele mixte (ortodoxe şi greco-catolice), "sortate după contactul ierarhic între
mitropoliile ardelene", încadrând 885 localităţi în carte cele două mitropolii au un
"teren comun" îi mai pune la dispoziţie şi cinci tabele care cuprind o "privire
sinoptică: statistică geografică" a acelor localităţi. Tabelele, întocmite după
statistici oficiale bisericeştoi ale celor două mitropolii (ortodoxă şi greco-catolică),
90
prezintă rezumativ, pe eparhii, comunele în raport cu numărul sufletelor2 . Toate
demersurile lui Gh. Ciuhandu urmau să servească pentru pregătirea noului proiect
al Legii cultelor.
De menţionat, că în în 1927-1929, Gheorghe Ciuhandu a fost senator pe listele
Partidului Naţional Liberal. Într-o scrisoare adresată la 17 iunie 1927 episcopului
Grigorie Comşa, cu care nu se afla în relaţii prea bune, îi aduce la cunoştinţă ca a "ajuns
la convingerea că ar fi în interesul Bisericii noastre să pot avea un loc în corpurile
legiuitoare", cerându-i binecuvântarea291 . În anul 1929, Ciuhandu candidează din nou
pe listele Partidului Naţional Liberal pentru o nouă legislatură2 92 •
289
Ibidem, dosar 74, f. 83-84. Scrisoarea lui Onisifor Ghibu din 16 aprilie 1924. Congresul al
V-lea al Asociaţiei, ţinut în zilele de 13-14 noiembrie 1924 la Oradea, în unna referatului intitulat,
Chestia Concordatului şi înzestrarea materială a Bisericii, prezentat de Ştefan Meteş, aprobă un
memoriu în 12 puncte în care sunt prezentate dezideratele Bisericii ortodoxe. Memoriul este prezentat
Sf. Sinod, Ministerului Cultelor şi Ministerului de Externe, cf. Analele Asociaţiei "Andrei Şaguna" a
clerului Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. Actele Congresului
al cincilea, misionar, al Asociaţiei clerului "Andrei Şaguna ", ţinut în Oradea Mare în zilele de 13 şi
14 noiembrie I 924, Sibiu, 1925, pp. 61-63,
290
B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 94, f. 370-371. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu
adresată lui Vasile Goldiş la 24 noiembrie 1926.
291
Ibidem.fond citat, dosar 132, f. 286.
292
lbidem,fond citat, dosar 72, f. 24. În anul I 939, alături de preoţii Nicolae M. Popescu şi
Petre Partenie (acesta în calitate de preşedinte al Asociaţiei generale a clerului din România, cu sediul
în Bucureşti) este numit prin decret regal, senator de drept pe timp de nouă ani (cf. "Bis. şi Şc.", anul
LXIII, nr. 24, 11 iunie 1939, p. 199). Printr-un apel din martie 1929, Gh. Ciuhandu cerea preoţilor
sprijinul în alegeri.
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Cu ocazia discutării în Parlament a Legii cultelor, pe lângă discursurile
episcopilor, se remarcă şi cel al senatorului Gheorghe Ciuhandu. Discursul,
temeinic documentat şi întocmit, vine cu dovezi în sprijinul dreptăţii legii
româneşti. Credincios convingerilor câştigate şi întărite în mare parte cu dovezi din
literatura Bisericii apusene, discursul se dorea un răspuns dat incursiunilor Bisericii
apusene la adresa Bisericii ortodoxe. Discursul, priveşte această lege din
perspectiva suveranităţii şi solidarităţii naţionale, cuprinzând şi o destăinuire
sentimentală: "fac aici o mărturisire de ordin duhovnicesc pentru mine: eu care am
trecut prin şcoala secundară greco-catolică; eu care am foarte multe de a mulţumi
lecturilor mele de autori catolici; eu care nu pot trece pe lângă o biserică de alt rit
fără să-mi descopăr capul, mă simt dator să o mărturisesc, că am respectul cuvenit
de aceea ce şi cât este divin în religia catolică; dar aceasta încă nu îndeamnă că aş fi
dator, sau am fi datori, să nu ne apărăm de militantismul său politic, agresiv pentru
ortodoxia noastră şi stricăcios neamului şi statului român" 293 .
Discursul lui Gheorghe Ciuhandu din Senatul României nu a rămas fără
ecou. La 23 martie 1928, primeşte un mesaj de încurajare din partea Societăţii
clerului ortodox din Bucovina cu sediul în Cernăuţi2 94 ; de la preoţii şi profesorii de
religie din Timişoara 295 ; Consiliul parohiei ortodoxe române din Timişoara
Fabric296; preoţii şi credincioşii ortodocşi români din protopopiatul Timişoara297 ;
298
preoţii din protopopiatul Oituz .
"Mă grăbesc să vă felicit şi să vă mulţumesc pentru râvna şi demnitatea cu
care aţi apărat legea românească în faţa Senatului. Competenţa şi conduita Domniei
Voastre nădăjduiesc să fi deşteptat conştiinţa românească şi ortodoxă a membrilor
Maturului Corp", îi scria la 24 martie 1928, avocatul Nerva Traian Cosma de la
Beiuş, exprimându-şi totodată şi regretul că "nu sunt deputat pentru a spune şi eu o
vorbă în discuţia care cred că va fi prea calmă în cameră"299 .
Pe marginea discursului primeşte şi reproşuri, cum este cel al canonicului
Nicolae Brânzeu din Lugoj, nemulţumit de afirmaţiile lui Ciuhandu cum că grecocatolicii sunt plătiţi de către stat. În replică, în scrisoarea din 18 mai 1928 îi scria lui
Ciuhandu: "Poate e aşa mare lucru că ne plăteşte statul şi pe noi cum Vă plăteşte pe
sfinţiile Voastre, cum plăteşte şi pe turcii din Dobruja ?"300 .
Tot în legătură cu Legea cultelor, în martie 1928, Gh. Ciuhandu, în calitatea
se de vicepreşedinte, alături de preoţii Ioan Mihălcescu, preşedinte şi Ion PopescuGh. Ciuhandu, Suveranitatea şi solidaritatea naţională. Discurs la Senat la legea cultelor
(20 martie /928), Bucureşti, 1929, 52 p.
294
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 134, f. 85.
295
Ibidem, dosar 134, f. 83. Telegrama din 23 martie 1928 semnată de Avram lmbroane.
296
Ibidem, dosar 134, f. 89. Telegrama din 24 martie 1928 semnată de Melente Şora.
297
Ibidem, dosar 134, f. 98. Telegrama din 24 martie 1929 semnată de dr. Patrichie Ţiucra,
protopo~ al Timişoarei.
98
Ibidem, dosar 134, f. 84. Telegrama din 27 martie 1928 semnată de protopopul Rafiroiu.
299
Ibidem, dosar 134, f. 81-82.
300
Ibidem, dosar 126, f. 61-62.
293
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Mălăeşti, vicepreşedinte,

a Asociaţiei generale a clerului din România, a semnat un
memoriu adresat ministrului Cultelor, Alexandru Lapedatu. Ei îi cereau implicarea
pentru apărarea intereselor Bisericii Ortodoxe Române, mai ales a celei din
Transilvania, care, a avut mult de suferit, într-un trecut nu de mult încheiat 301 .
În proiectul său din 1918, reluat în 1920, Gh. Ciuhandu pune în discuţie
necesitatea de a se revizui anumite prectici la "servicii dumnezeeşti publice şi
private", cerând discuţii pentru a se reveni la o practică liturgică unitară. Centrele
eparhiale urmau să înfiinteze câte o comisie, sub îndrumarea şi supravegherea
episcopului locului, care ~ă se ocupe de această problemă. În studiul intitulat,
Reorganizarea centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească (Bucureşti,
1923, 70 p.), recomandă necesitatea reînvierii vechii instituţii canonice a preotului,
numit la greci „devterevon", care avea misiunea de a controla şi îndruma viaţa
liturgică în cadre şi forme unitare (p. 64).
Problema este reluată în 1937 în revista "Biserica şi Şcoala" (anul LXI, nr.
37, 12 septembrie 193 7, pp. 311-3 I 2), în urma articolului intitulat Uniformizarea
cultului divin, semnat de preotul I. N. Vasilescu şi publicat în revista "Îngerul",
oficiosul clerului din eparhia Buzăului. Folosind acelaşi titlu, Gh. Ciuhandu îşi
exprimă ataşamentul faţă de opiniile preotului buzoian care insistă asupra
respectării cu stricteţe a îndrumărilor cuprinse în cărţile de cult şi să fie respectate
cu deplină rigurozitate de către fiecare slujitor al altarului. Vede şi un început de
rezolvare a problemei uniformizării serviciilor divine şi prin sprijinul şi autoritatea
"academică şi profesională" a preotului profesor Petre Vintilescu, care, în
Contribuţii la revizuirea Liturghierului român (Bucureşti, 1931 ), aduce "lămurirea
practicilor rituale la săvârşirea sfintei liturghii".
Gheorghe Ciuhandu, în demersurile sale, mereu face provocare la ceea ce în
"vechii codici de Drept bisericesc românesc şi în practica preoţilor noştri bătrâni se
numea pravila pregătirei preotului de slujirea sfintei liturghii" pe care o considera
mult mai importantă şi mai necesară decât interesul "unei reduceri a serviciilor
bisericeşti la numitorul comun, ce s-ar numi: uniformizarea sau, mai bine zis:
uniformitate liturgică, sub aspectul ei exterior".
11.5. ACTIVITATEA ÎN CADRUL
CLERULUI ,.,ANDREI ŞAGUNA"
DIN ARDEAL, BANAT, CRIŞANA ŞI MARAMUREŞ
ASOCIAŢIEI

După

Marea Adunare

Naţională

de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), în
primăvara următoare încă nu se ajujnsese la stabilirea raporturilor politice
naţionale, ,,dar tot ceea ce era înţelegător şi mai bine în clerul nostru era frământat
nu numai de grija zilei de mâine, ci şi de datoria momentului, de a activa cu gândul

Asociaţia general(!_ a clen1/11i şi legea c11/telor, în „Bis. şi Şc.", anul LII, nr. I 1-12, 18
martie 1928, pp. 4-5. Vezi şi fnlnmirea românilor ortodocşi. Moţiune, în rev. şi nr. citat, pp. 5-7.
301
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la viitor" 302 • În această cauză, o seamă de clerici, mai ales din Sibiu, s-au gândit
serios la organizarea clerului ortodox în vederea misiunii lor în viitor, mult mai
largă decât în trecut. Congresul proiectat a avea loc, pe lângă votarea propriei sale
„organizaţii", avea să se pronunţe şi în alte probleme, dar mai ales în chestiunea
unificării Bisericii româneşti.
Aşa se ajunge ca prin stăruinţa profesorului de teologie dr. Nicolae Bălan,
viitorul mitropolit al Ardealului, în anul 1919 să fie înfiinţată Asociaţia ,,A.ndrei
Şaguna" a clerului ortodox român din cadrul Mitropoliei Transilvaniei. Preşedinte a
fost ales preotul dr. Victor Saftu, protopop al Braşovului, vicepreşedinte a fost
numit preotul dr. Gheorghe Ciuhandu iar ca secretar general este numit Nicolae
Bălan. Asociaţia „s-a înfiinţat pentru a spori conştiinţa colectivă şi a solidarităţii
profesionale între noi. Obiectul acestei asociaţii merge într-acolo că - alături de
doleanţele de circumstanţă - să sporească statornic şi sistematic posibilităţile
noastre de afirmare şi punere în lucrare a Darului de sus, care lucrează în noi şi prin
noi, până în pătura de jos a obştei credincioase"303 •
Primul Congres a avut loc în zilele de 6-8 martie 1919 la Sibiu, la care,
preotul Gh. Ciuhandu nu a putut participa din cauza „liniei demarcaţionale",
referatul său fiind citit de preotul Dimitrie Borcea din Sălişte. După cel de-al doilea
Congres, care a avut loc în anul 1921, tot la Sibiu, preşedintele dr. Vasile Saftu este
ales titular al Episcopiei armatei, trecând însă la cele veşnice înainte de a fi
hirotonit arhiereu. În aceste condiţii, ,,renumitului consilier episcopesc de la Arad",
îi revine sarcina de a pregăti cel de-al treilea Congres, care a avut loc în 1922 tot la
Sibiu. Cu această ocazie, preotul Gh. Ciuhandu este ales preşedinte al Asociaţiei 304 ,
fonnulând cu această ocazie şi deviza ei: ,,de a se ridica nivelul conştiinţei preoţeşti
şi de a o face să fructifice. Preotul mucenic de ieri să devină preot apostol"305 . Până
atunci, în cadrele secţiei Arad, a îndeplinit, o vreme şi funcţia de secretar şi de
casier.
Prin alegerea ca preşedinte al Asociaţiei, i se recunoşteau meritele deosebite în
domeniul pastoral, activitatea istoriografică, dar mai ales activitatea statornică
pentru unificarea bisericească. Prin vastele sale cunoştinţe istorice şi teologice
deopotrivă, prin superioritatea înţelegerii postulatelor timpului său şi prin larga sa
experienţă de viaţă bisericească, preotul Gh. Ciuhandu a fost cea mai indicată
personalitate pentru a ocupa postul de preşedinte al Asociaţiei clerului.
Discursurile pe care le rostea la deschiderea congreselor nu sunt simple inseilări
menite să fixeze în chip trecător momente de o incontestabilă solemnitate, ci sunt
302

Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), p. 212.
m Gh. Ciuhandu, Cuvântul de deschidere la şedinţa Congresului al XVI-iea al Asociaţiei

în 2 noiembrie 1937 la Târgu-Mureş, în "Actele congreselor Asociaţiei
în anii 1933-1938 la Cluj, Sibiu, Caransebeş, Turda, Târgu-Mureş şi
Timişoara", Sibiu, 1940, p. 173.
J04 Gh. Ciuhandu avea convingerea că preşedintele trebuia să fie din Sibiu, unde era şi centrul
Mitropolici. Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), p. 213.
305
Şt. Lupşa, + Jconom stavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu, p. I.
''Andrei
''Andrei

Şaguna" ... ţinut

Şaguna" ţinute
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lucrări care aproape întodeauna pun, masiv, câte o problemă în stare să dea de lucru
pentru un timp mai îndelungat clerului sau mirenilor încadraţi în viaţa bisericească
sau culturală a neamului românesc. Când aceste discursuri atingeau probleme
istorice ale devin şi mai interesante, bazate pe o bogată documentare ştiinţifică şi
prin limpezimea expunerii care se contopeşte cu subiectul tratat.
Din anul 1923, noul preşedinte a găsit oportun ca aceste congrese ale
Asosiaţiei clerului să aibă loc în diferite centre ale Transilvaniei, pentru că şi-a
propus să reînvie „prestigiul de peste veacuri al Apostolului care zice că Nimeni nu
pune altă temelie, decât care este pusă, care este Hristos" (Sf. Apostol Pavel),
dorind să le „sape adânc şi cât mai adânc în sufletul fieştecăruia dintre membrii
ierarhiei, fără deosebire de treaptă; în sufletul fiecărui credincios, f'ară deosebire de
starea sa socială; în inima cărturarilor ca şi în a fraţilor din popor; în inima
bărbaţilor, ca şi în a femeilor, pe cari încă vrem să-i atragem şi să le atragem de aici
încolo în slujba apostoliei noastre" 306 .
Următorul Congres, al IV-iea, a avut loc la Arad în zilele de 23-24 octombrie
1932. Cu acest prilej, a lămurit scopul înalt al „misionarismului special", urmărit de
Asociaţie şi pe care trebuia să se aşeze „temelia Ţării româneşti întregite".
Convingerea lui Ciuhandu era că România Mare avea o „admirabilă unitate
geografică cc se cerea atât de bine să fie cuprinsă într-o organizaţie politică unitară
pe care ni-au dat-o Pronia divină şi vitejia românească. În cuprinsul acestui pământ,
azi al nostru, al românilor a existat din adânca vechime o viaţă sufletească unitară
aceea a credinţei în Iisus Hristos înfrăţită succesiv cu sămânţa culturii româneşti
răsărită şi cultivată pe altarele ortodoxiei care astăzi este religia oficială a acestei
ţări"301_

Congresele următoare s-au ţinut la Oradea al V-lea, în 1924, la Sibiu al VI/ea în 1925 şi Timişoara al VII-iea în 1926. Cu prilejul Congresului de la
Timişoara, Ciuhandu a rostit o frumoasă cuvântare, intitulată: Faptele drepţilor
viaţă fac, în care elogiază figura lui Teodor Studitu/, de la a cărui moarte se
împlineau atunci douăsprezece veacuri. Al VIII-lea Congres a avut loc în anul 1927
la Lugoj.
Cu prilejul împlinirii a zece ani de la realizarea unirii Transilvaniei cu
România, din iniţiativa lui Ciuhandu, cel de al /X-lea Congres a avut loc la Alba
Julia în zilele de 6-7 noiembrie 1929, pentru că „preoţimea noastră nu putea lăsa să
treacă acest moment sărbătoresc", de aceea „am venit în cetatea ortodoxiei să ne
reconfortăm din gloria traditiilor religioase, ca să ne contiopim sufletele, gândurile
şi simţurile pentru apostolatul nostru". În viziunea lui Gheorghe Ciuhandu, acest
congres, pe lângă comemorarea trecutului, avea şi un „rost profesional [ ... ] ca să
discutăm şi probleme de ordin spiritual, ca să închegăm cât mai puternic legătura
306

Asocieţiei

Discurs rostit de dr. Gheorghe Ci11hand11, la deschiderea Congresului preoţesc, în voi. "Analele
"Andrei

Maramureş ... 1inut în
307

Şaguna" a clerului Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal, Banat,
Arad în zilele de I 0/25 - 11/24 octombrie 1923", Sibiu, 1924, pp. 34-35.

Ibidem, p. 36.
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dintre

turmă şi păstor şi

ca

să

facem

să rodească

cât mai fecund în sufletele

mulţimii viaţa religioasă". În conferinţa ţinută cu acest prilej, Bă/gradule românesc
te chemăm mărturie 308 , prezintă rolul pe care l-a avut cetatea Bălgradului în istoria
noastră naţională,

locul soboarelor de odinioară.
La câteva săptămâni (20 decembrie 1929) de la încheierea lucrărilor
Congresului de la Alba Iulia, protopopul Florea Mureşan din Cluj, îl considera pe
Gh. Ciuhandu, ca fiind „un sol al sfintei noastre cauze române ortodoxe ce totuşi va
redica altarul biruinţei desăvârşite pe aceste plaiuri în ciuda tuturor profitorilor
oportunişti".

Problema capitală a Congresului al X-lea, ţinut la Braşov în zilele de 11-12
noiembrie 1930, a fost aceea ca preoţimea să se înzestreze „cu armătura
duhovnicească şi naţională" pentru a-şi putea desfăşura misiunea în viitor „cu cel
puţin aceeaşi credinţă şi vrednicie din cursul veacurilor trecute". A făcut elogiul
înaintaşilor, ,,preoţi, cărturari şi meşteri de tipare româneşti" din Braşov, care au
avut repercursiuni binefăcătoare pentru români „prin sârguitoare lucrări culturale
româneşti foarte vechi" 309 .
Congresul al XI-iea a avut loc în zilele de 24-25 noiembrie 1931 în cetatea
Alba Iulia, unde cu numai doi ani în urmă a fost reînviată în fiecare participant
conştiinţa vechimii politice şi religioase a Bisericii şi poporului român. În Cuvântul
de deschidere, încă de la început s-a oprit la un eveniment important din istoria
bisericească universală, aniversarea a 1500 de ani de la Sinodul ecumenic de la
Efes (431 ). După ce prezintă sumar rătăcirea lui patriarhului Nestorie al
Constantinopolului (428-431 ), citând din Carl Ios. Hefele (Conciliengeschichte, II)
şi Eusebiu Popovici (Istoria bisericească universală, 1)31°, Gh. Ciuhandu caută să
aducă tributul recunoştinţei sale pentru „luptătorii şi suferitorii" pentru credinţa
ortodoxă pe pământul Ardealului şi în special aducând la lumină numele călugărilor
Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara din veacul al XVIII-iea, prin conferinţa
intitulată Pe urma profetice şi muceniceşti, ţinută în seara zilei de 24 noiembrie cu
prilejul săvârşirii unei slujbe de pomenire a mucenicilor Ortodoxiei româneşti din
acest veac311 • A doua zi, în 25 noiembrie, cu prilejul pelerinajului de la mănăstirea
Cioara, Gh. Ciuhandu vorbeşte celor prezenţi despre Surpătorii înşelăciunei şi
apărătorii Dumnezeeştei credinţ/ •
12

308

A fost publicat în "Bis. şi Şc." (anul LIII, nr. 49, 1929, pp. 1-7) şi în extras (Arad, 1929, 29

p.).

Gh. Ciuhandu, Braşovul. Cetate Ortodoxiei Româneşti. Discurs la deschiderea
Congresului preoţesc ardelean ţinut la Braşov la I 1-12 noiembrie 1930, Arad, 1930, p. 5.
310
A11alele Asociaţiei "'Andrei Şaguna" a c/entlui Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal,
Banat, Crişana şi Maramureş, XI, Actele Congresului al XI-iea misionar al Asoiciaţiei "Andrei
Şag1111a ·· şinui În Alba Iulia În zilele de 24 şi 25 noemvrie 1931, Sibiu, 1932, pp. 13-15.
311
Analele Asociaţiei...XI, pp. 37-51; Gh. Ciuhandu, Călugării Visarion şi Sofronie şi
Mucenicii Ortodoxiei din Ardeal. Cuvinte de pomenire, Sibiu, 1932, 35 p.
rn Analele Asociaţiei...XI, pp. 62-77.
109
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Congresele al Xii-lea, al XIII-iea şi al XIV-iea, s-au ţinut la Cluj (5-6
noiembrie 1933), Sibiu (28-29 octombrie 1934) şi Caransebeş (6-7 octombrie
1935). La Congresul al XV-iea ţinut la Turda în ziua de 3 noiembrie 1936,
preşedintele Gh. Ciuhandu face un bilanţ al activităţii Asociaţiei până la acest
Congres. ,,Din cei 17 ani de existenţă ai Asociaţiei noastre numai anii 1920, 1928 şi
1932 au rămas fără de congrese anuale. În cursul acestei existenţe, Asociaţia
clerului ardelean s-a ocupat în fiecare rând de problemele ce ni se păreau cele mai
actuale, începând cu chestia unificării bisericeşti. Congresele de mai apoi, după
problemele de cari s-au ocupat cu avut caracter: catehetic, misionar, liturgic. Altă
serie de congrese s-au ocupat de Reforma agrară în raport cu Biserica şi cirul şi de
Reforma învăţământului teologic, ori ne-am încopciat în viaţa mare bisericească
prin congrese comemorative[ ... ] n-am uitat, la nici unul din aceste congrese, nici la
celelalte probleme curente, cari interesau soarta Bisericii şi neajunsurile
clerului"313 • Ultimele două Congrese, al XVI-iea şi al XVII-iea au avut loc la TârguMureş (2 noiembrie 1937) şi Timişoara (10 noiembrie 1938).
Asociaţia „Andrei Şaguna" a clerului, sub conducerea preotului Gheorghe
Ciuhandu a activat intens pe tărâm şi naţional-cultural, militând pentru prestigiul
preoţimii, prin congresele anuale ţinute în importante centre ardelene, precum şi
prin publicarea conferinţelor şi dezbaterilor în Analele Asociaţiei. Preotul Gh.
Ciuhandu a fost inima şi creierul congreselor. A ţinut emoţionante discursuri la
deschiderea fiecărui congres, în care ridica probleme care priveau viaţa şi
activitatea preoţimii.
Pentru toată activitatea depusă în calitate de preşedinte al Asociaţiei, la 11
noiembrie 1943, în urma consfătuirii ţinută la Academia Teologică din Arad cu toţi
preşedinţii secţiilor314 , preotului Gh. Ciuhandu îi este dăruită o cruce pectorală „cu
lanţ de aur veritabil", având gravată inscripţia: ,,Asociaţia „Andrei Şaguna" a
clent!ui ortodox din Mitropolia Ardealului, vrednicului ei preşedinte Ic. Stavr. Dr.
Gheorghe Ciuhandu în semn de dragoste şi recnoştiinţă 1922-1943". Dorinţa
participanţilor era ca sărbătorirea lui Ciuhandu să aibă loc la următorul congres,
dar, ,,împrejurările actuale sunt puţin prielnice pentru astfel de întruniri". Predarea
„darului" s-a făcut la domiciliul preşedintelui de către toţi preşedinţii de secţii
prezenţi la întrunirea de la Arad315 .
Iată ce scria în 1944 distinsul profesor de teologie, preotul Grigorie T. Marcu
despre activitatea preşedintelui Asociaţiei: ,,Cucernic şi cult, om de o rară
sensibilitate sufletească şi de o impunătoare distincţie în înfăţişare şi comportare
[ ... ] a vădit la cârma Asociaţiei eminente însuşiri de organizator destoinic şi

313
Gh. Ciuhandu, Cuvânt de deschidere la Congresul preofesc de la Turda, în voi. "Actele
congreselor Asociaţiei clerului "Andrei Şaguna" ţinute în anii I 933-1938 la Cluj, Sibiu, Caransebeş,
Turda ... ", Sibiu, 1940, pp. 123-124.
314
Prezenţi preoţii: Zaharia Moga de la Oradea - Beiuş, Romul Ancusa - Caransebeş,
Alexandru Baba - Alba Julia, Emil Cioran - Sibiu, Melcntie Şora- Timişoara şi Viorel Mihiţ- Arad.
315
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 72, f. 440.
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diriguitor e chilibrat, contribuind în măsură considerabilă la propaşirea acestei
corporaţii preoţeşti. Bucurându-se în permanenţă de încredera desăvârşită a înalţilor
ierarhi - În P. Sf. Mitropolit Nicolae l-a onorat, din tinereţe, cu o caldă prietenie ca şi de iubirea respectuoasă a preoţimii [ ... ]a imprimat Asociaţiei clerului „Andrei
Şaguna" un caracter de nobleţe şi demnitate, făcându-o să merite favoarea de a-şi
vedea ascultat cuvântul, indiferent de forurile către care şi-l îndrepta. Din cele 17
congrese ale Asociaţiei, cari s-au desfăşurat în diferite centre ale Mitropoliei
Ardealului, nu mai puţin decât 15 au fost organizate şi prezidate de P. C. Sa.
,,Analele" lor - publicate până la zi - stau mărturie despre înaltul nivel al
desbaterilor, despre seriozitatea preocupărilor preoţimii şi nu mai puţin despre
contribuţiunea covârşitoare pe care P. C. Sa a adus-o la reuşita lor"316 •
Ca preşedinte a Asociaţiei clerului din Mitropolia transilvană, a purtat mereu
conştiinţa acestei preoţimi spre zările senine ale unui idealism curat şi aureolat de
cea mai febrilă acţiune pentru înălţarea prestigiului preoţesc. Odată cu pensionarea
sa încetează şi congresele preoţimii ardelene.
11.6. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CALITATE DE
CONSILIER MITROPOLITAN (1923-1926)
După alegerea şi instalarea noului mitropolit al Arealului în persoana lui
Nicolae Bălan, în baza raporturilor de prietenie cu acesta, Gh. Ciuhandu i-a devenit
colaborator „mai de aproape", îndeplinind şi atribuţii în administraţia bisericească
mitropolitană. A avut privilegiul să slujească împreună la Arad cu ocazia hirotonirii
întru preot a lui Nicolae Bălan, ,,când s-a călugărit la Mănăstirea Bodrogului, l-am
asistat; tot aşa când s-a hirotonisit arhimandrit". La Rusaliile anului 1920, când a
fost hirotonit arhiereu şi instalat ca mitropolit, ,,la dorinţa dânsului, am slujit
împreună la Sfântul Altar şi mi-a venit mie cinstea ca să-l asist şi conduc în faţa
Episcopilor hirotonitori, pentru a-l investi cu Darul Domnului întru Arhierie"317 •
După „introducerea noului mitropolit în scaunul ierarhic, mi s-a dat prilej în baza raporturilor dintre noi doi şi a comunităţii de studii şi de vederi - să-i fiu
colaborator mai de aproape, la începutul activităţii sale de mitropolit"318 .
Mitropolitul îşi dorea oameni cu experienţă în administraţia bisericească, dar şi de
încredere. Această dorinţă l-a determinat să influenţeze Consistoriul mitropolitan
din Sibiu, în şedinţa din 22 septembrie/5 octombrie 1923 să îl numească provizoriu
ca referent al Senatului bisericesc mitropolitan319 , urmând ca mai târziu să fie numit
definitiv. În această situaţie se pune chiar problema mutării sale la Sibiu, unde ar fi

Grigorie T. Marcu, Sărbătorirea părintelui Ci11handu, în "R. T.", nr. 1, 1944, pp. 73-75.
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 222.
318
Ibidem, p. 315.
319
Protocolul Co11gres11l11i naţional-bisericesc ordinar al Mitropoliei românilor
ortodocşi ... I 4 octombrie I 924. Sibiu, 1925, p. 27, con ci uzul 38.
316
317
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putut avea o
Cibin320 •

şansă

de a ocupa

şi

o

catedră

la Institutul Teologic din

oraşul

de pe

Datorită faptului că nici după mai bine de cinci ani de la realizarea Marii
Uniri, nu s-a ajuns la realizarea unui echilibru „de înzestrare proporţională" a
Cultelor din România, la începutul anului 1924, ministrul Ioan Lapedatu al Cultelor
şi Artelor, l-a invitat pe Gheorghe Ciuhandu la o consfătuire pe această temă. În
calitatea sa de consilier bisericesc al Mitropoliei ardelene, în şedinţa din 20-22
ianuarie 1924, ministrul l-a rugat să prezinte, în termen de 14 zile, un referat
orientat în două direcţii: cum ar fi să se facă constatarea afacerilor imobile alte
tuturor cultelor din ţară, în scopul unei egale înzestrări a tuturor cultelor
recunoscute şi, în ce chip ar fi să se soluţioneze chestiunea subvenţiei de stat la
dotarea slujitorilor cultelor din ţară, ,,de asemenea într-un mod egalitar". Pe temeiul
celor propuse de Ciuhandu, s-a instituit la mminister o „comisie centrală" care a
adunat material informativ de la toate cultele din ţară. Din păcate, lucrările
începutte, în cursul aceluiaş an au fost întrerupte. Congresul mitropolitan de la
Sibiu, prin concluzul său nr. 68 din 17 octombrie 1924, a luat act despre acţiunea
ministerului şi a stăruit să continue ceea ce a început. Cu toate acestea, lucrările nu
au mai fost reluate321 •
Motive independente de voinţa sa, dar mai ales pentru că „nu mi s-a putut
regula situaţia de pensie de la Arad şi n-am putut primi de la mitropolie asigurări
echivalente", îl determină să suplinească postul numai timp de trei ani, conducând
„agendele" sectorului bisericesc până în 1 noiembrie 1926, când, este nevoit să
demisioneze322 • Mutarea sa la Sibiu nu putea rezolva problema pensiei de la Arad
„şi n-am putut primi de la mitropolie asigurări echivalente", acceptând numai
... . ,,321·.
,,re1erent
su b shtmt

***
Începând cu data de 1 august 1939, Gheorghe Ciuhandu trece la binemeritata
pensie. Încă în şedinţa ordinară din 1939 a Adunării eparhiale, ţinută în zilele de 78 mai 1939, îşi anunţa intenţia de a trece la pensie. Cu acest prilej, a făcut o scurtă
privire retrospectivă asupra celor 34 de ani petrecuţi în Consiliul eparhial, ,,unde a
fost adus de la catedra de istorie bisericească pentru care fusese pregătit". Declară
că după ieşirea la pensie, doreşte să se dedice în întregime cercetărilor istorice,
relevate într-o hotărâre a Adunării eparhiale din 1883, cărora le-a închinat o parte
din stăruinţele sale particulare de până atunci, nădăjduind să poată prezenta în acest
domeniu, ,,părti lucrate succesiv" cu privire la istoria Episcopiei Aradului, rămasă
~
. -324
mea- nescnsa
320

Vezi: Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), pp. 222,315.
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 98, f. 181-184.
322
Protocolul Congresului naţional-bisericesc ordinar al Mitropoliei românilor ortodocşi din
Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramurăş întnmit în Sibiu, la 26 octombrie 192 7, Sibiu, 1927, p. 98.
m B. A. O. R. Arad, fond citat, Gh. Ciuhandu, Notiţe autobiografice, dosar 132, f. 72; Gh.
Ciuhandu, Memorii (1907-1925), pp. 316,322.
324
„Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 28, 9 iulie 1939, p. 235.
321
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Pentru viaţa bisericească şi culturală a Episcopiei Aradului ca şi pentru a
întregii Biserici Ortodoxe din Transilvania, preotul Gheorghe Ciuhandu a fost
îndrumătorul şi ·animatorul de seamă, dar, în acelaşi timp, sfetnicul luminat al
tuturor ierarhilor ardeleni, bănăţeni şi crişeni. Pe lângă resortul şcolar, apoi cultural
al Consiliului eparhial arădean, a dirijat cu o deosebită prestanţă strădania spre mai
bine a preoţimii ortodoxe de dincoace de Carpaţi.
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III.
Activitatea

ştiinţifică

111.1. CÂTEVA CONSIDERAŢII
Strădaniile şi înfăptuirile preotului dr. Gheorghe Ciuhandu au fost foarte
diverse. Etapa istorică în care a trăit şi activat, contextul condiţiilor sociale, politice
şi culturale în care şi-a început şi desfăşurat activitatea, cerea oricărui român
luminat participarea la opera de înlăturare şi scuturare a unor neajunsuri şi practici
anacronice şi de afirmare a Bisericii, atât înainte de 1918, cât şi după, când se cerea
tot mai mult clerului să se facă simţit în viaţa românilor pentru a duce la îndeplinire
înalta misiune a Bisericii.
Cărturar cu calităţi de o înaltă erudiţie, Gheorghe Ciuhandu a pătruns adânc
în tainele ştiinţei istorice, teologice şi culturale, semănând cu multă generozitate
articole şi studii în paginile diferitelor reviste, a tipărit cărţi care ridică prestigiul
Bisericii Ortodoxe pe care o viaţă întreagă a slujiit-o. A tratat probleme de istorie
bisericească şi naţională, de teologie şi cultură, a scris diferite cronici şi recenzii,
publicate în revistele „Biserica şi Şcoala", ,,Tribuna", ,,Tribuna Poporului",
,,Românul", ,,Hotarul", ,,Salonul literar", ,,Foaia literară", apărute la Arad,
,,Telegraful Român" şi „Revista Teologică" din Sibiu; ,,Candela" de la Cernăuţi;
„Biserica Ortodoxă Română" de la Bucureşti; ,,Legea Românească" şi „Cele Trei
Crişuri" de la Oradea; ,,Analele Banatului" din Timişoara.
Esenţa metodei de lucru a lui Gh. Ciuhandu stă în modul cum şi-a alcătuit
studiile şi cum se prezintă ele. E cea mai bună şcoală de critică erudită, de analiză
pătrunzătoare şi de judecată logică, multe din calităţile sale l-au impus
contemporanilor. Nu ne propunem să analizăm întreaga sa operă, vastitatea şi
importanţa ei, peste 150 de titluri, cărţi, studii şi articole, conferinţe, cuvântări
ocazionale, impune o lucrare de mari dimensiuni. Ne vom opri doar la cele pe care
le-am considerat ca fiind opere de referinţă, scoţând în relief contribuţiile sale la
cunoaşterea unor laturi mai puţin abordate în istoriografia ecleziastică, teologia şi
cultura românească.
Pregătirea sa intelectuală deosebită, preocupările culturale şi scrierile sale Iau promovat între marile personalităţi ale Bisericii din prima jumătate a secolului al
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XX-iea. Cunoaşterea îndatoririlor pe care le are un bun slujitor al Sfântului Altar şi,
prisosul cunoştinţelor sale teologice şi istorice, l-au îndemnat încă de timpuriu să
scrie. Nu s-a exagerat cu nimic atunci când s-a afirmat că preotul Gheorghe
Ciuhandu a fost unul dintre cei mai bine pregătiţi preoţi ai vremii sale.
Cu toate că a fost un nedreptăţit, a făcut mult pentru Episcopia Aradului.
Întors de la Cernăuţi, cu doctoratul luat, cu solide cunoştinţe de Istorie, Filozofie,
Drept canonic şi Teologie, dar şi cu setea de a cunoaşte mereu mai mult, nu a fost
numit profesor la Institutul pedagogic-teologic arădean, aşa cum se aştepta, ci întrun post birocratic. Episcopia arădeană nu se afla în cea mai bună epocă a sa, iar Gh.
Ciuhandu, fire combativă, nu era pe placul unor colegi din institutu, nici măcar al
episcopului Ioan I. Papp. Dacă ar fi fost numit la catedră, poate alta era contribuţia
sa la dezvoltarea istoriografiei ecleziastice. Cu toate acestea, funcţiile
administrative nu au putut copleşi şi consuma întreaga sa putere intelectuală,
activitatea istoriografică servindu-i „în toată vreme pentru cheltuiala plusului de
energie"325 .
Domeniul de activitate ştiinţifică a fost cu precădere istoria, îndeosebi a celei
bisericeşti, cunoscând, la fel ca şi Novalis în urmă cu mai bine de un secol, că
„biserica este locaşul istoriei"326 , pentru că prin Biserică şi slujitorii ei s-au
răspândit ideile şi cunoştinţele istorice menite a deveni forţe vii, propulsive în
năzuinţele de unitate şi cârmuire naţională. Incontestabil, istoricul cu cea mai
bogată contribuţie adusă la cunoaşterea istoriei vieţii bisericeşti din părţile Aradului
şi Bihorului este Gheorghe Ciuhandu. Pregătirea intelectuală deosebită,
preocupările de istorie bisericească şi teologice l-au promovat în rândul marilor
personalităti ale Bisericii şi Neamului românesc.
„În Ardeal, din toate timpurile, teologii au reprezentat aproape exclusiv
întreaga ştiinţă istorică. Şi au reprezentat-o bine", constata pe bună dreptate, încă în
1907, Vasile Pârvan (1882-1927)3 27 . Renaşterea istorică începută odată cu secolul
al XIX-lea reprezentată prin Gheorghe Şincai (1745-1806), Petru Maior (c. 17501821 ), Samuil Micu (1754-1816), continuată de Andrei Şaguna (1808-1873) cel
care a deschis drumul cercetărilor istorice de la Sibiu, Nicolae Popea (1826-1908),
Ilarion Puşcariu (1842-1922), Vasile Mangra (1850-1918), continuată de istoricii
de la începutul secolului al XX-iea, Ioan Lupaş (1880-1967), Silviu Dragomir
(1888-1962), creatorii şcolii istorice clujene, Ştefan Meteş (1886-1977), Ştefan
Lupşa (1905-1964 ), toţi clerici care s-au ridicat la înălţimea cerinţelor ştiinţifice
româneşti. Alături de numele istoricilor din prima jumătate a secolului trecut se
325
326

Şt. Lupşa, + /conom stavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu, p. I.
Ioan Lupaş, Cronicari şi istorici români din Transilvania, Ediţia a II-a, I 941, p. XXI.

Novalis este numele literar al lui Friedrich von Hardenberg (1774-180 I), poet romantic şi mistic
german, începător al şcolii romantice împreună cu Schlegel şi Tieck, cf. Minerva. Enciclopedie
Română, Cluj, 1929, p. 721.
327
Vasile Pârvan, Scrieri (Text stabilit, studiu introductiv şi note de Alexandru Zub),
Bucureşti, 1981, p. 146. Articolul intitulat, Studii de istorie bisericească, a fost publicat de V. Pârvan
în "Viaţa românească", anul II, nr. 4, aprilie 1907, pp. 140-144.
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cel al preotului dr. Gheorghe Ciuhandu, care prin valoroasa contribuţie
pe parcursul a aproape cinci decenii, i-au asigurat un loc
binemeritate în galeria marilor istorici ai Bisericii Ortodoxe Române.
Gheorghe Ciuhandu a venit în istoriografia bisericească cu o pregătire
pozitivistă primită de la mentorul său Eusebiu Popovici (1838-1922), el însuşi
format în spiritul şcolii istorice de la Viena a cărei direcţii era ca cercetarea istorică
să pornească de la documente ca singura sursă a adevărului, spirit imprimat şi
studenţilor săi. Era ceea ce A. D. Xenopol numea „istoria pragmatică", adică
cercetarea istoriei aplicată pe baza cercetării de arhivă şi bibliotecă. Acesta este
principiul fundamental al istoriografiei lui Gh. Ciuhandu. Acordă o mare atenţie
izvoarelor documentare, având o înţelegere determinată a faptului istoric în
reconstituirea anumitor perioade istorice.
Încă din perioada studiilor de la Cernăuţi, apoi ca referent şcolar al
Consistoriului eparhial din Arad, Gheorghe Ciuhandu a avut privilegiul de a-l însoţi
pe arhimandritul Vasile Mangra pe la bisericile din Bihor, ,,împărţind din publicaţii
de ale Academiei Române şi făcând cercetări pe la biserici după manuscrise vechi
[ ... ] îndrumându-mă în asemenea lucrări şi stăruindu-mi interes de cauză, care a
sporit mereu. Aşa am ajuns s-apuc la cercetări de acest fel şi să le îndrăgesc"328 • Se
vede că cel care i-a deschis gustul pentru cercetările istorice a fost profesorul său de
la Institutul Teologic arădean, arhimandritul Vasile Mangra, considerat pe bună
dreptate cel dintâi mare istoric al Episcopiei Aradului 329 •

înscrie

şi

istoriografică desfăşurată

111.2. ATITUDINEA LUI GHEORGHE CIUHANDU
FAŢĂ DE ARHIVE

Era pe deplin conştient de importanţa arhivelor pentru cercetarea istorică. În
acest context credem că nu este lipsit de interes să vedem care este atitudinea sa
faţă de arhive, în special cele arădene. În ele vedea trecutul "într-o lumină foarte
frumoasă, cu pagini strălucitoare chiar, din care să se desprindă nu numai diamantul
suferinţelor răbdate cu bună nădejde, ci şi aurul scump al străduinţelor pentru
izbăvirea noastră sufletească-culturală şi politică naţională"330 .

Gheorghe Ciuhandu, mereu a fost preocupat de buna orânduiala a arhivei
Episcopiei Aradului. Era nemulţumit că nici unul dintre secretarii eparhiali, care
aveau în atribuţii controlul ei, ,,nu se interesa de soarta ei şi, mai ales, de rostul ei
cultural, ca izvor de informaţie la scrierea, cândva a istoriei eparhiale şi a culturii
noastre în general". Arhiva veche,
328

Idem, Memorii (/907-/925, p. 116.
Pantru amănunte vezi: P. Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, Arad,
2004, pp. 121-131; Idem, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, 2008, pp. 196-212; Marius
Eppel, Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (/850-/9/8), Cluj-Napoca, 2006, pp. 99-216.
330
Gh. Ciuhandu, Arhivele arădene. Din prilejul Congresului cultural, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, nr. 5, 30 ianuarie 1938, p. 38; Sub acelaşi titlul articolul este publicat şi în revista "Hotarul", an.
V, ianuarie-februarie 1938, pp. 27-31.
329

92
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

„din care avem acte mai puţine încă din vremea episcopului Jivanovici
(1768) încăpea în localitatea consistorială, cu intrarea printr-o uşă de fier
pe atunci: dovadă că cei vechi ştiau s-o păstreze în siguranţă. Dar de o
arhivă mai veche (deşi V. Mangra se pare că ştia de ea) eu nu am dat.
Arhiva, păstrată în chip mai civilizat, a/ost orânduită începând cu anul '78,
când încep protocoalele - procesele verbale - şedinţelor consistoriale, cu
indice de chestiuni, an de an, şi cu dosare în bună rânduială - mai cu seamă
sub ierarhia sârbească (care-şi împrumutase modelul de la birocratismul
austriac) decât sub regimul eparhial românesc de mai apoi, mai neglijent şi
cu volume uneori prea slab legate sau chiar necompactate"331 .
anul 1900, sporind arhiva consistorială, ,,de pe urma
cu guvernul în chestia de congruă sau salariu întregitor de la statul
ungar", cea veche a fost aruncată „în podrumul edificiului consistorial, umed şi în
nici o rânduială, unde multe hârtii, ajunse în contact cu umiditatea păreţilor şi a
încăperii, au început să putrezească, să se nimicească. După ce chestiunea a fost
pusă, de altcineva, nu de mine, dar cu ştirea mea, într-o şedinţă consistorială, biata
arhivă a fost mutată într-un şopru de scânduri din curtea Consistoriului. Claie peste
olaltă stăteau acolo, într-o vreme actele"332 •
Era nemulţimit de atitudinea episcopului Ioan I. Papp faţă de arhiva
eparhială, dar şi de faptul că cel care trebuia să o pună în bună rânduială era
,,analfabetul său nepot", diaconul Ioan Cioară. ,,Toate insistenţele mele şi ale altora,
făcute la dorinţa şi sugestia mea, au rămas neascultate: episcopul, acum bătrân şi
slăbit, nu s-a învoit". Astfel, arhiva a rămas în continuare în şopronul de scânduri,
într-o „mare nesiguranţă şi, nesupravegheată cum era, începuseră slugile
consistoriale să care din arhiva veche cu coşurile, pe la prăvălii, pe bani, stări ce au
fost remediate, în parte, sub episcopul următor"333 .
Văzând starea critică în care se afla arhiva eparhială şi că nimeni, din cei
obligaţi, nu luau nici o măsură, s-a hotărât să acţioneze „cu probe plauzibile pentru
oricine nu m-ar crede sau nu ar putea avea acces în arhivă, am fotografiat părţi din
ea, pentru a mă pune la adăpost de reproşuri că aş exagera lucrurile". După cele
întreprinse de el „s-au înfiinţat etajerele închise ale arhivei, mutată fiind ea în
acestea" 334 . În şedinţa din 24 mai 1927 a Adunării eparhiale, propune din nou să se
ia măsuri pentru "organizarea şi selectionarea" arhivei diecezei arădene335 ,
problemă repusă în discuţie şi în anul 1931 ~36 • Situaţia arhivei eparhiale este tratată
şi în volumul Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ (Arad, 1935, p. XVIII).
Era

nemulţumit că după

corespondenţei

331

Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 252.
Ibidem.
333
Ibidem, p. 253.
334
Ibidem.
m "Bis. şi Şc.", anul LI, nr. 27-28, 10 iulie 1927, p. 5.
336
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 89, p. 417.
331
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A elaborat chiar

şi

un proiect de organizare a arhivei eparhiale, inclusiv

„selecţionarea ei". În anul 1935, cerea conducerii eparhiei ca arhiva „să se aşeze
într-o cameră specială, în dulapuri potrivite, procesele verbale ale şedinţelor

consistoriale mai vechi, începând din veacul XVIII şi până în 1918, dimpreună cu
registrele de esibite şi cu indicile lor, inclusiv protocoalele Sinoadelor eparhiale,
pentru a sta mai la îndemână pentru cercetătorii de istorie". Era nemulţumit de
faptul că registrele amintite erau „ruinate sau defectuoase" din motiv că nu au fost
compactate, iar cei care le foloseau erau foarte neglizenţi. O importantă problemă
considera a fi „selecţionarea arhivei eparhiale, începând cu cea mai veche", care, în
viziunea sa, o putea face numai o persoană „cu orientări şi în ale istoriei, pentru a
înţelege ce se poate înlătura şi ce trebuie păstrat", considerată o lucrare dificilă şi de
lungă durată. El propune ca această lucrare dificilă să fie făcută de profesorul de
istorie bisericească de la Academia Teologică, pe atunci preotul dr. Nicolae
Popovici 337 •
Cunoştea bine arhiva Episcopiei, a Institutului pedagogic-teologic şi a
judeţului Arad „ce începe din 1737 norocos reorganizată, aflătoare într-o stare de
perfectă ordine". Dacă acestea erau într-o anumită ordine, în schimb, cea a
Tribunalului oraşului Arad era într-o mare dezordine, ba mai mult, ,,mari cantităţi
de documente" au fost predate unei fabrici de hârtie, iar arhiva „administraţiei
· erariale din Miniş - arhivă ce putea ajunge până în veacul XVIII" a fost arsă.
Aceeaşi soartă a avut şi "arhiva grecească" pe care Ciuhandu a cercetat-o în 1907 la
biserica din Erdeiş (azi Pădureni, jud. Arad) 338 • ,,Distrusă şi împrăştiată cât e podul
casei" era şi arhiva grofului Konigsegg de la Sebiş, după cum îi comunica preotul
Ioan Bogdan din Sebiş 339 • Era îngrijorat şi de unele arhive din Banat şi Crişana.
Arhiva judeţeană din Lugoj, ,,în mare parte e ridicată de biserica unită, din motivul
că conţinea acte compromiţătoare". Arhiva judeţeană Timişoara „a fost dusă de
sârbi", iar cea de la Oradea, ,,ce începea la anul 1688, a fost dată maghiarilor,
înainte cu două decenii"340 .
Problema arhivelor arădene a intrat în dezbaterea Congresului Federaţiei
Societăţilor Culturale arădene, a cărui lucrări au avut loc la Arad, în ziua de 30
ianuarie 1938. Cu acest prilej, Gh. Ciuhandu, a prezentat un amplu raport despre
situaţia arhivelor arădene. În conferinţa intitulată Înfiinţarea arhivelor arădene 341,
337

Ibidem, doc. 89, p. 418.
Idem, Arhivele arădene, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 5, 30 ianuarie 1938, pp. 38-39;
Idem, Comercianţii "greci" în părţile ungurene şi în special în ţinutul Aradului, în voi. "Fraţilor
Alexandru şi Ion I. Lăpedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani", Bucureşti, 1936, p. 248, nota 2.
339
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar I 06, f. 268. Scrisoara din 17 octombrie 1933.
340
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 89„ pp. 420-422.
Scrisoarea din 25 septembrie 1941 a lui Gh. Ciuhandu către Academia Română.
341
Cu prilejul Congresului cultural, au mai conferenţiat: Alexandru Constantinescu
(Supremaţia culturii româneşti la graniţa de vest); dr. Comei Radu (Monografia românească a
judetului Arad); Ascaniu Crişan (Rostul Palatului cultural în promovarea culturii arădene); Lazăr
Nichi (Importanţa săpăturilor arheologice în judeţul Arad); Caius Lepa (Înfiinţarea unui muzeu
338
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propune concentrarea arhivelor Prefecturii Aradului, a Primăriei arădene342 , a celor
comunale şi ale altor organizaţii într-un local potrivit la Arad, eventual la Palatul
Cultural"343 , solicitând înfiinţarea unei filiale a Arhivelor Statului344 în oraşul de pe
Mureş. Făcea această propunere pertinentă deoarece era îngrijorat de faptul că
Vasile Mihăilescu, prefectul judeţului Arad, ,,a iniţiat gândul acelei mutări de
arhivă la Academia Română". Gh. Ciuhandu propunea, pentru evitarea unor
consecinţe negative, ,,conducerea judeţului să chibzuiască, în sfera atribuţiilor sale,
dacă poate şi cu cefei de forme, să se despartă de vechea arhivă". Nu era e acord cu
acest transfer, motivând că arhiva trebuia să rămână la Arad şi să fie accesibilă
cercetătorilor istorici locali, pentru cercetarea „trecutul istoric al Crişanei" 345 .
Vedea ca oportună întocmirea unei evidenţe a arhivelor din Arad şi judeţ, ca
măsură preliminară la concentrarea acestora într-un loca potrivit. Concomitent,
cerea congresului să întreprinsă paşii necesari pentru adunarea, de la persoane
fizice, a documentelor privitoare la revoluţia de la 1848-1849 şi la unirea din 1918,
mai ales de la acei care au deţinut rosturi publice, ,,să le depună la un loc ce se va
designa mai târziu, eventual la Palatul Cultural, în vederea unei monografii - de 20
sau 25 ani - dela înfrângerea jugului maghiar milenar". Îndemna autorităţile locale
la sprijinirea cercetării arhivelor şi elaborarea unor studii monografice. Dar, alături
de încurajarea redactării acestor studii monografice, ,,indispensabile pentru marea
istorie de mâine a acestui ţinut, să se dea preferinţă tipăririi de colecţii de
documente, cuprinzând materiale istorice, din această regiune ca şi din alte arhive,
privind în general viaţa românească" 346 .
Ca unul care cunoaştea mai bine ca nimeni altul valoarea arhivelor, a reuşit
să demonstreze că scrierea istoriei în general şi a celei privind spaţiul arădean, SWlt
de neconceput fără folosirea surselor de acest gen. Acesta este motivul pentru care
mereu a pledat pentru constituirea la Arad a unei secţii a Arhivelor Statului. A făcut
chiar şi o recomandare pentru funcţia de director, în persoana profesorului Nestor
Covaciu, pe atunci bibliotecar al Palatului Cultural din Arad, ,,având licenţă în
litere, cu studii de istorie şi arheologie, care şi până aici, a făcut cercetări cu privire
la trecutul acestor părţi"347 •
·
etnografic la Arad), cf. ,.Hotarul", anul V, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1938, pp. 9-49; ,,Bis. şi Şc.",
anul LXII, nr. 4, 23 ianuarie 1938, p. 36.
342
În vara anului 1941, arhiva Primăriei Aradului era depozitată într-o pivniţă „umedă şi
multe acte de mujlt distruse". Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 90,
pp. 434-435. Scrisoarea din 27 iulie 1941 a lui Eduard I. Găvănescu către Gheorghe Ciuhandu.
343
Gh. Ciuhandu, op.cit., p. 39.
344
Arhivele Statului la Bucureşti au fost înfiinţate în I mai 1831, iar la Iaşi în I ianuarie 1832.
Mircea Timbus, Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu, iniţiatorul organizării arhivelor arădene, în
,,Aradul cultural", anul III, nr. 2, 1996, p. 28.
345
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-/948, doc. 89, p. 428.
346
Gh. Ciuhandu, Arhivele arădene, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 5, 30 ianuarie 1938, pp.
39-40.
347
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 89, p. 423. Scrisoarea
din octombrie 1941 a lui Gh. Ciuhandu către Academia Română.
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Tot cu prilejul Congresului cultural, propune guvernului Român să intervină
pentru a aduce în ţară arhivele din Viena şi Budapesta, considerând că ne revin de
drept în baza tratelor de pace de la Saint-Germain (septembrie 1919) şi Trianon
(1920)3 48 .
În sfera preocupărilor sale intrau şi arhivele sârbe. În 1932, prin intermediul
preotului Vasile Popovici din Timişoara, se interesa de arhiva Episcopiei sârbe,
despre care află că fusese mutată la Vârşeţ349 • După numai doi ani, în primăvara
anului 1934 vizitează, la Belgrad, pe episcopul Vikentie Vujic, ,,un contemporan
mai vârstnic" de la Universitatea din Cernăuţi. Cu acest prilej obţine „unele
înlesniri pentru cercetări istorice" în arhivele de la Carloviţ350 , unde a rămas vechea
arhivă şi după ce Biserica ortodoxă sârbă şi-a mutat centrul de unitate
administrativă la Belgrad. Din motive financiare cercetările în aceste arhive au fost
mereu amânate351 • Gheorghe Ciuhandu i-a făcut totuşi o vizită la Belgrad, însoţit
fiind de fiica sa Neaga şi Hermina Ciorogariu, înainte ca Vuici să ajungă episcop,
pe atunci era numai rectorul Facultăţii de Teologie.
Arhivele din Viena i-au fost accesibile prin intermediul cercetărilor lui Ştefan
352
Lupşa , iar cele de la Budapesta prin profesorul Alexa lvic de la Subotiţa353 . Dacă
în arhivele greco-catolicilor din Lugoj şi Oradea "cercetătorii necatolici" nu aveau
accesul, în schimb, episcopia româno-catolică din Oradea îşi deschisese arhiva, din
care, tot Ştefan Lupşa, a adunat un bogat material documentar pe care l-a pus la
dispoziţia lui Gh. Ciuhandu.
Preocupat de soarta arhivelor, tot cu prilejul Congresului cultural, propune
intervenţia Guvernului român în privinţa aducerii în ţară a arhivelor din Viena şi
Budapesta, depozitare ale unui bogat material arhivistic privitor la Transilvania şi
Banat care, la vremea respectivă (1938) mai putea fi revendicat de România
deoarece „ne revin în baza tratatelor de pace de la St. Germain şi Trianon". Este
cunoscut că în tratatul de la Trianon, dispozitiile privitoare la „materialul
intelectual", deci şi la arhivele istorice, erau cuprins~ în articolele 77 şi 175-179. În
baza acestor articole ne reveneau: 1. Tot materialul arhivistic ridicat de Ungaria din
teritoriile cedate de la 1 iunie 1914 încoace; 2. Toate arhivele care au un raport
direct cu istoria teritoriilor cedate şi au fost duse în Ungaria de la 1 ianuarie 1868
încoace; 3. Tot materialul istoric din colecţiile statului unguresc care trebuie să
aparţină patrimoniului intelectual al Ardealului. După încheierea dualismului
(1867), prin care se impunea şi unirea Transilvaniei cu Ungaria, ungurii au dus la
Budapesta câteva din cele mai importante arhive istorice ardelene şi le-au înglobat

Gh. Ciuhandu, Arhivele arădene, p. 39.
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 124, f. 301.
350
Ibidem, dosar 39, f. 8- 1O; "Hotarul", anul I, nr. 12, aprilie mai 1934, pp. 34-35.
351
cf. Caietele Herminei, p. 207.
352
P. Vesa, Din corespondenţa preotului dr. Ştefan Lupşa cu preotul dr. Gheorghe Ciuhandu,
în "Arca" Revistă de cultură, anul II, nr. 12 (23), 1991, pp. 12-13.
353
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 56-57, 58-58 v.
348
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în Arhivele Statului (Orszâgos Leveltar), înfiinţată în 1875. Tot în numele
Ardealului au dus de la Viena arhiva cancelariei aulice transilvane354 •
111.3. ACTIVITATEA ISTORIOGRAFICĂ

Pentru impulsionarea cercetărilor privind trecutul părţilor arădene, Gheorghe
Ciuhandu propune înfiinţarea unei Comisiuni istorice a Aradului, cu un statut
propriu şi sfera de activitate specific istorică, tipărind şi un Buletin istoric în care să
fie publicate studii şi articole referitoare la acest ţinut3 55 .
Arhivele arădene şi cercetările istorice îl atrăgeau în mod deosebit, motiv
pentru care renunţă la postul de protopop al Chişineului-Criş, apoi refuză o catedră
universitară la Cernăuţi, unde, în anul 1922, după trecerea la cele veşnice a prof.
Eusebiu Popovici, a fost invitat pentru a-i ocupa locul la catedră, iar mai târziu,
postul de rector al Academiei Teologice din Cluj, oferit de episcopul Nicolae Ivan
prin intermediul istoricului Ioan Lupaş 356 •
Dacă nu a ajuns să fie îndrumătorul tinerilor teologi, Gheorghe Ciuhandu a
ştiut să se facă apostolul unei chemări ce depăşea cu mult sfera unei catedre, fie şi
universitară. În scrisoarea prin care refuză postul de rector de la Academia
Teologică din Cluj, îi scria lui Ioan Lupaş, că cei 19 ani de activitate desfăşurată pe
tărâmul administraţiei şcolare, ,,m-au împedicat de a mă putea ocupa sistematic cu
cartea şi de a-mi face o pregătire pentru misiuni ca cea ce mi se îmbie". Cu
siguranţă, era convins că la Cluj era mult mai bine primit decât în oraşul de pe
Mureş, el rămâne în continuare la Arad unde avea să-şi „consume o parte din
energii fără de a fi bun de altă slujbă, decât de referent". Deşi în Arad era
nedreptăţit, fire modestă, nu aspira la funcţii înalte, era convins că la vârsta de 49
de ani pe care o avea atunci, era mai folositor Bisericii, semănând cu dărnicie
studii, articole şi recenzii în paginile diferitelor reviste dacă "face ştiinţă aplicată la
viaţa bisericească" 357 .
Stăpânind bine limbile latină, germană şi maghiară, Gh. Ciuhandu a avut
largi posibilităţi de a recurge la izvoare documentare variate. Bogata colecţie de
documente pe care o deţineau arhivele arădene i-a fost un vast câmp de cercetare
unde mintea sa putea să se adape cu nesaţ "la izvoarele necercetate ce cuprind
însăşi viaţa noastră veche românească din alte timpuri, ocrotite de Biserică"358 .
Cărturar cu calităţi de o înaltă erudiţie, a pătruns adânc în tainele ştiinţei istorice,
culturale şi bisericeşti, a tipărit cărţi ce ridică prestigiul instituţiei pe care o viaţă

m Pentru amănunte vezi: David Prodan, Arhivele noastre istorice de la Budapesta, în „Gând
românesc··, anul 11, Cluj, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1934, pp. 77-86.
355
Ibidem, p. 40.
356
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 80. Scrisoarea din 12 ianuarie 1924.
357
Ibidem, dosar 74, f. 81-82. Scrisoarea din 2/15 februarie 1924.
358
Ecluarcl I. Găvănescu, Un neobosit cercetător istoric: părintele Gh. Ciuhandu, în "Bis. şi
Şc.", anul LXlll, Araci, nr. 38, 17 septembrie 1939, p. 312-313.
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întreagă a slujit-o. În reviste semna şi cu pseudonimele: Capelanul, Senin,

Sihastrul, Călugărul Serafim, stilul inconfundabil dezvăluindu-i identitatea.
De la broşurile publicate în colecţia intitulată "La vatra sufletească a
neamului", inaugurată în anul 1924 ce cuprinde momente din istoria eparhiei
arădene, ajunge la monumentalele lucrări: Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim
Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni 1830-1840 (Arad, 1935) şi
Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri cu un excurs istoric până la
1752 şi însemnări istorice-politice ulterioare (Arad, 1940), ambele bucurându-se
de câte un premiu academic.
Raportul şi prezentarea generală a primei cărţi către Academia Română,
prezentat în şedinţa generală publică din 30 mai 1936, aparţine preotul Nicolae M.
Popescu, care, între altele menţionează:

,,[. ..} păstorea atunci la Oradea Samuil Vulcan (1806-1839) iar la
Arad Gherasim Raţ (1835-1850). Amândoi români, amândoi pătnmşi de
duhul înălţării neamului lor pe culmi mai însorite, naţionale şi spirituale.
Dar unul, Samuil Vulcan, stăpânind o eparhie întinsă, bogată, el personal cu
legături puternice în administraţia austriacă a ţării, ţinteşte să-şi servească
neamul, căutând să-l vâre, fie cu sila, în staulul bisericii catolice pe celălalt.
Celălalt, Gherasim Raţ, păstorind o eparhie, unde el era al doilea episcop
român, deci mai sărac, fără tradiţii, fără legătură cu cercurile înalte, se
străduieşte să-şi păstreze turma în păşunea cea veche a ortodoxiei. Şi nu fu
uşoară strădania, căci, de o parte îl neliniştea amestecul, sprijinit de
autoritatea bisericească şi mirenească catolică a puternicului vecin Samuil;
iar de alta i se împotriveau sârbii la emanciparea românilor de ierarhia lor.
Cine ar pune la îndoială gândurile bune ale lui Samuil de a ajuta pe
românii întru libertatea lor de ierarhie străină ? Dar iarăşi cine să nu
recunoască că el pentru această libertate punea o condiţie greu de purtat:
aceea a părăsirii bisericii ortodoxe în care neam de neamul celor din
eparhia Aradului se pomeniseră ? Şi astfel mai întreagă această carte este
plină de frământările purtate de o parte pentru înduplecarea crişenilor de aşi lepăda credinţa veche, şi de alta împotrivirea şi stă-ruirea în ce au
pomenit. [ ... j „359
În continuare, acelaşi preot profesor dr. Niculae M. Popescu, afirmă despre
autor:

,,Este părintele protopop Gh. Ciuhandu din Arad, cunoscut prin
multele lui tipărituri mai mari şi mai mărunte. Este vajnic român. Lucrul său
nu şi-l lasă jos. După mine l-aş asemăna cu acei fraţi de dincolo, care pentru
wi Academia Română, Anale, Tomul LVI, Şedin!elcdin 1935-1936, Bucureşti, 1937, pp. 206-207.

98
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

un gând al lor ce li se părea îndreptăţit străbăteau pământul să caute
dobândirea dreptăţii. Totr aşa pentru această carte a bătut la
porţi multe pentru adunarea izvoarelor, a deschis uşi pentru putinţa tipăririi,
a înghiţit refuzuri şi când s-a încredinţat de vârtoşenia semenilor pe seama
lui a fi tipărit această lucrare, la care ani şi ani a asudat. Autorul este de
. cartea vredmea
. de premiu
. ,,360 .
1audat, zar
împărat pentru

v

v

I-a fost atribuindu-se premiul Neuschotz, primind suma de 3 500 lei. Cele
două premii academice erau o recunoaştere a activităţii desfăşurate în plan
bisericesc, istoriografic, teologic şi cultural. În toată perioada activităţii, Gheorghe
Ciuhandu a publicat o seamă de studii şi articole cu un conţinut variat, în care
susţinea continuitatea elementului românesc şi a spiritualităţii poporului român pe
aceste meleaguri.
Dimensiunile contribuţiei sale în plan istoriografic (dar şi teologic) în raport
cu evoluţia domeniului în perioada interbelică se oglindeşte în cele aproape 50 de
cărţi şi mai multe sute de studii, articole şi comunicări publicate în periodice din
Arad, Sibiu, Oradea, Bucureşti, Timişoara şi Cernăuţi. Principalele direcţii de
investigaţii istorică urmărite au fost: I. Studii privind Istoria Episcopiei Aradului;
2. Studii privitoare la raporturile Ortodoxiei române cu Catolicismul; 3. Studii
privitoare la manuscrise şi cărţi vechi româneşti. 361
111.3.1. Studii privind Istoria Episcopiei Aradului

III.3.1.1. Încercări mai vechi de afi scrisă istoria eparhiei
Un ideal moştenit de la fostul său profesor de la Institutul Teologic din Arad,
Vasile Mangra, a fost cercetarea istoriei Episcopiei Aradului, problemă pusă, de
nenumărate ori, în discuţiile şedintelor Adunării eparhiale362 şi în "Biserica şi
Şcoala", organul oficial al diecezei 36 j.
În viziunea lui Gheorghe Ciuhandu, eparhia Aradului merita de mult o mai
atentă cercetare istorică, în primul rând, pentru că sub patronajul ei s-a dus o mare
acţiune de apărare a neamului încă din secolul al XVIII-iea, nu numai sub aspectul
bisericesc dar şi sub cel naţional, atunci când prozelitismul catolic îşi asocia
elementele autorităţilor oficiale ale statutului austriac ce îşi dădea binevoitorul
concurs pentru scopuri nu numai religioase ci şi de deznaţionalizare a românilor
"schismatici". În al doilea rând, eparhia Aradului, sub ocrotirea privilegiilor ilirice

360

Ibidem.

Despre lucrările din domeniul Drept11/11i bisericesc vezi capitolul anterior.
A. A. O. R.Arad, grupa IV, dosar 4//929, doc. 5660, f. 414-415; doc. 3534; vezi Gh.
Ciuhandu, Episcopii Sam11i/ Vulcan şi Gherasim Raţ, pp. VII-XVI.
363
Gh. Ciuhandu, O datorie 11i1a1ă: Istoria Diecezei Arad11/11i, în "Bis. şi Şc.", anul XI, nr. I,
1/14 ianuarie 1917, pp. 9-11.
361

362
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pe toţi ortodocşii din aceste părţi, din Bihor - rămas fără păstor sufletesc
de la sfârşitul veacului al XVIII-iea - şi până în Banat, iar spre apus a salvat
Zărandul de uneltirile autorităţilor laice cu concursul eparhiei latine din Oradea şi a
celei din Blaj, în acest Zărand unde episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului (17511768) desfăşura o amplă acţiune de apărare naţională mai românească decât cea a
lui Petru Pavel Aron (1754-1764). În secolul al XIX-iea, tot eparhia Aradului este
terenul în care a rodit mişcarea naţională de eliberare de sub jurisdicţia ierarhiei
sârbe de la Carloviţ şi crearea unei vieţi proprii bisericeşti sub ierarhia românească.
Toate acestea îl determinau să afirme că prin scrierea istoriei diecezei s-ar putea
ajunge la ,,rezultatul de a cunoaşte cauzele deosebite ale ţinerii din trecut la
biserică" şi că orice jertfă s-ar aduce pentru scrierea "des pomenitei istorii ar fi
deplin recompensată - căci doar ce altă preocupaţiune poate să fie mai sfântă şi mai
obligatorie în sine şi mai salutară în afară, decât aceea de a-şi asigura nu numai
integritatea ci şi prosperarea ei spirituală şi culturală"364 .
Problema unei sinteze istorice a Episcopiei Aradului pusă în discuţie încă în
1877 de Vasile Mangra, nu a fost realizată până la Gheorghe Ciuhandu365 . Ideea
acestei sinteze istorice nu a fost abandonată nici mai târziu. Lipsa unor volume de
documente l-a determinat pe Gheorghe Ciuhandu ca în şedinţa Senatului şcolar al
Consistoriului eparhial din 16 februarie/I martie 1923, să propună ca toate
documentele neutilizate în monografia şcolilor să fie tipărite în „Biserica şi Şcoala"
şi în extras, sarcina redactării revenindu-i lui Teodor Botiş 366 . Sinodul eparhial
aprobă propunerea lui Gh. Ciuhandu acordând şi suma de 5 OOO de lei anual din
bugetul Consistoriului arădean pentru alte cercetări în arhive. Din păcate,
neangajându-se nimeni, nu s-a întreprins nimic 367 .
În şedinţa din decembrie 1923 a Consistoriului eparhial, cere oferirea unui
premiu de 20 OOO lei pentru cercetări în fondul de documente rămas de la Moise
Nicoară la Academia Română, iar pentru a stimula cercetări în arhivele din Viena,
Budapesta şi Carloviţ, suma de 1O OOO lei3 68 • Propunerile lui Ciuhandu nu au avut
nici un ecou în rândul intelectualităţii arădene. La 30 septembrie 1926, Sinodul
eparhial face o nouă ofertă, de această dată lui Ştefan Cordoş oferindu-i suma de 1O
OOO de lei pentru a întreprinde cercetări în arhive, dar şi acesta refuză 369 •
Apropierea centenarului alegerii şi instalării primului episcop de neam român
al Aradului, în persoana lui Nestor Ioanovici (1829-1830), a fost un bun prilej din
care s-a încercat să se profite pentru scrierea măcar a unor părţi din istoria eparhiei.
În 30 septembrie 1927, propune unele măsuri pregătitoare. Dorea ca centenarul să
fie sărbătorit într-un cadru festiv. Deşi propunerea lui Gh. Ciuhandu a fost trecută
a

apărat

încă

364

Ibidem, pp. I 0-11.

Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arâdeană, pp. 1219; Idem, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), pp. 19-25.
366
A. A. O. R. Arad, grupa IV. dosar 5011917. Extras din şedinţa a III-a a Senatului şcolar.
367
Ibidem, dosar 411929, doc. 5 660, f. 414-415.
365

368

Ibidem.

369

A. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 4/ 1929, doc. 5661, f. 414-415.

100
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

în procesul-verbal al şedinţei Adunării eparhiale, ,,prin nu ştim care întâmplare şi
fără nici un temeiu, a fost scoasă din procesul-verbal al Adunării eparhiale şi astfel
nici n-a fost trecut în sumarul tipărit al desbaterilor". Mereu preocupat de scrierea
istoriei eparhiei, Gh. Ciuhandu mai propune ca pentru a se putea „înlesni utilizarea
vechii arhive eparhiale, să se ia măsuri pentru aducerea acesteia în bună ordine"370 •
Secţia culturală a Consistoriul eparhial, condusă de Gh. Ciuhandu, în şedinţa
din 6 martie 1929 a fixat „cadrele generale ale serbărilor" pentru data de 24
octombrie 1929. Într-un articol de fond publicat în „Biserica şi Şcoala"371 , preciza
că nu se sărbătoresc realizări de seamă, ci „mai mult triumful unei idei". Pentru
serbarea centenarului, Gh. Ciuhandu propunea Adunării eparhiale din 1929, ca în
concluzul său de comemorare să intercaleze un punct, în temeiul căruia, Consiliul
eparhial să fie autorizat „să câştige informaţiile necesare pentru a pregăti tablourile
ce ne lipsesc ale celor 8 episcopi de odinioară ai Aradului"372 •
Comemorarea centenarului a avut loc în 26 octombrie 1929, cu două zile mai
târziu decât a fost stabilit373 • Sufletul întregii manifestaţii a fost Gh. Ciuhandu şi
Nicolae Popovici de la Institutul Teologic374 •
Cu toate eforturile depuse de autorităţile ecleziastice arădene, profitând şi de
cele trei aniversări centenare (Preparandiei, Teologiei, Nestor loanovici) nu s-a
reuşit realizarea unei sinteze istorice a Episcopiei arădene, numai studii în care se
reflectă părţi din istoria Episcopiei şi a vieţii bisericeşti a românilor din părţile
arădene.

În 1933, Gheorghe Ciuhandu făcea un bilanţ al încercărilor mai vechi sau
mai noi de a se redacta o istorie a eparhiei. El constată că în cei cincizeci de ani câţi
s-au scurs din 1883, nu s-a „făcut nici un pas", în afară de „Istoria şcoalelor" a lui
Teodor Botiş 375 • Din păcate, Adunarea eparhială, nu a acordat o atenţie deosebită
scrierii istoriei eparhiei, dar nici omul care să întreprindă cercetări în arhive nu a
fost întotdeauna de găsit. În şedinţa din 1936 a Adunării eparhiale, Gh. Ciuhandu
no lfidem; Gh. Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, pp. XIV-XV. nota I.
ln pragul unui jubileu al episcopiei Aradului, în „Bis. şi Şc.", anul Llll, nr. 13, 24 martie
I 929, p. I.
m B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. nen. Scrisoarea din 17 septembrie 1929 a lui Gh.
Ciuhandu către episcopul Grigorie Comşa.
373
A. A. O. R. Arad, grupa IV, dosar 41/929, f. 88.
374
Pc lângă alte probleme organizatorice, cei doi s-au îngrijit de tipărirea volumului
comemorativ „Triumful Ortodoxiei la Arad" (280 p.), structurat în două părţi. Prima, cuprinde Acte
oficiale (pp. 5-132), îngrijită de Nicolae Popovici iar cea de a li-a, Studii şi articole (pp. 135-235),
îngrijită de Gheorghe Ciuhandu şi cuprinde şapte studii istorice: Gh. Ciuhandu, Disertaţie
comemorativă despre episcopul Nestor loanovici, cu spicuiri nouă din istoria eparhiei Aradului în
veacul XVIII (pp.135-160); Idem, Vichentie loanovici episcopul Aradului (1726-173/), apoi
mitropolit (pp. 222-227); Teodor Botiş, Pagini din istoria desrobirii (pp.161-190); Gr. Comşa,
Religiozitatea episcopului Nes/or loanovici (pp. 191-195); Roman Ciorogariu, Aradul de odinioară
(pp. 196-210); Vasile Goldiş, Trei făgărăşeni (pp. 211-218); Ştefan Lupşa, Episcopul unit Samuil
Vulcan împotriva episcopiei lui Nes/or loanovici (pp. 228-232).
37
' A. A. O. R. Arad.fond citat, doc. 5660, f. 414-415.
371
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cerând Consiliului eparhial să „înscrie în bugetul său anual o
de 15 OOO lei pentru cercetări şi scrieri istorice, care fond se va spori an de an
cu alocaţiile spre acest scop din bugetul eparhiei", iar utilizarea acestui fond „v-a
cădea în competinţa şi aprecierea secţiei culturale a Consiliului eparhial"376 •
Străduinţele lui Gh. Ciuhandu pentru crearea condiţiilor necesare în scopul
scrierii unei sinteze istorice a Episcopiei n-au dus la rezultatele scontate. Nu existau
"mijloacele băneşti necesare şi, mai ales, nu avem oameni [... ] lipsind şi
începuturile monografice necesare". De aceea, după cum avea să mărturisească
într-un raport din 7 aprilie 1936 adresat episcopului Andrei Mager al Aradului
( 1936-1960), "m-am apucat pe socoteală proprie de lucru"377 .
reia

această problemă,

sumă

III.3.1.2.

Contribuţi,a

lui Gheorghe Ciuhandu la scrierea Istoriei eparhiei

Începutul activităţii sale istoriografice datează încă înainte de susţinerea
doctoratului. În 1903, pe când functiona ca profesor suplinitor la catedra de istorie
bisericească la Institutul pedagogic-teologic din Arad, publică studiul Încreştinarea
ungurilor, ducatele din stânga Dunării, ritul răsăritean publicat în mai multe
foiletoane din "Tribuna Poporului"378 . Studiul, care a atras atenţia şi istoricului
bănăţean Gheorghe Popovici3 79 , vădeşte viitoarele calităţi ale istoricului matur şi
versat de mai târziu, însuşiri ce se vor dezvolta prin cercetări în arhive şi prin
cunoaşterea tot mai bine a subiectelor abordate. În acest prim studiu, surprinde
două aspecte majore ale problemei. În primul rând, existenţa formaţiunilor
prestatale româneşti din secolele IX-X iar în al doilea rând, condiţiile în care s-a
constituit statul feudal maghiar la începutul secolului al Xi-lea. Dovedeşte
vechimea românilor pe aceste meleaguri, permanenţa şi continuitatea elementului
românesc aducând ca argumente în plus, vechimea ritului răsăritean care exista încă
înainte de "descălecatul ungurilor". La argumentaţia logică, mai adaugă şi un
ascuţit spirit polemic care îl va caracteriza în întreaga operă de dispute cu istoricii
confesionali, adăugând şi îndemnul: "poftească cui îi face plăcere, discute şi mai
departe trecutul nostru clar de-altfel pentru cei cu minte sănătoasă. Să nu o uite
însă, că a nega trecutul unui popor încă nu va să zică a-l priva de drepturile de
viitor". Studiul de debut vădeşte viitoarele calităţi ale istoricului matur şi versat de
mai târziu, însuşiri ce se vor dezvolta prin intense cercetări în arhive şi prin
cunoaşterea tot mai bine a subiectelor abordate.
Problema vechimii ritului răsăritean o reia în teza de doctorat, Ritul
răsăritean pe teritoriul ungar (Cernăuţi, 1907). La început o problemă pur
Actele şi desbaterile Adunării eparhiale... /936, Arad, 1936, pp. 38-39.
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 39, f. 8-1 O. Pentru încercările de-a lungul sfârşitului de
secol al XIX-iea şi în cel unnător de a fi scrisă o istorie a Episcopiei Aradului vezi: P. Vesa,
Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, pp. 12-24.
378
Anul VIII ( 1903), Arad, nr. 61, 68-70, 72-74, 78, 79, 83, 88, 89, 91.
379
Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 310.
376

377
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religioasă,

mai târziu devine una de

natură

exclusiv

politică

în contradictie cu

existenţa noastră etnică şi bisericească pe aceste meleaguri. În viziunea aut~rului,

slavonismul a fost pentru români o necesitate religioasă şi o silă politică a vremii de
care nu ne putem desface. Pe ruinele slavonismului, răsărind mai apoi cultura
românească. Legea, limba şi vatra ne-au menţinut tăria în mucenicia trecutului,
singurele garanţii pentru viitor3 80 •
Atribuţiile de referent şcolar cu care fusese însărcinat îi ocupau o mare parte
a timpului, mai ales că legislaţia şcolară maghiară din epocă aduce mari probleme
şcolilor confesionale româneşti. Pe lângă o serie de lucrări prin care căuta
381
îmbunătăţirea învăţământului românesc , îşi face timp suficient în continuare
pentru cercetările istorice.
Până la studiile de o mai mare extensiune, publică studii de o mai mică
întinderem. Între 1930-1934, pe baza unor cercetări în arhivele arădene,
conferenţiază de mai multe ori cu diferite ocazii despre istoria românilor din aceste
părţi3 83 , prelegeri pe care le publică în Schiţe din trecutul românilor arădeni din
380
Studiul 1 fost remarcat de Nicolae Iorga: ,,Revistei Candela din Ungaria i-a venit un întins
studiu, cu vderi largi - care arată însuşiri de cugetător - şi în scris călduros de la părintele Ciuhandu
din Arad despre Ritul răsăritean în dezvoltarea sa până azi pe teritoriul ungar'' (Rev. ,,Foloarea
Darurilor", voi. II, nr. 20 din 1907), cf. Gh. Ciuhandu, Memorii (1907-1925), p. 310.
381
Rane dureroase, în "Tribuna", anul XII Arad, 1908, nr. 168, 196, 170, 172; Instrucţiune şi
dispoziţiuni pentnt îmbunătăţirea învăţământului şi a stării şcoiji poporale confesionale de sub
jurisdicţiunea Consistoriului român ortodox din Arad, Arad, 1907; ln 1918 înainta Sinodului eparhial
un documentat studiu, Analfabetismul în care prezintă această realitate făcând şi unele propuneri
concrete fientru eludarea lui, cf. A. A. O. R. Arad, grupa IV, dos. 110/1917, doc. 2.470.
3 2
Întemeierea Metropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară, în "Bis. şi Şc.", anul XXIX,
nr. 28, I 0/23 iulie 1905, pp. 228-229; nr. 29, 17/30 iulie 1905, pp- 242-245; nr. 31, 31 iulie/13 august
1905, pp. 268-270; nr. 32, 7/20 august 1905, pp. 281; nr. 33, 14/27 august 1905, pp. 292-293; nr. 34,
21 august/13 septembrie 1905, pp. 299-300; nr. 36, 4/17 septembrie 1905, p. 315; nr. 38, 18
septembrie/I octombrie 1905, pp. 332-333; nr. 39, 25 septembrie/8 octombrie 1905, pp. 342-343; nr.
40, 2/15 octombrie 1905, p. 349; Din comorile trecutului nostru: O singhelie din I 798, în "R. T', anul
VII ( 1903), Sibiu, nr. 1, pp. 27-29; Un grăitor pomelnic de două sute de ani de la Velenţa, în "L. R.",
anul X, nr. 18, 15 septembrie 1930; Eparhia ortodoxă română a Aradului sub raport religios şi
cultural în anii /834-44, în "Bis. şi Şc.", anul LVI, nr. 47, 20 noiembrie 1932, pp. 4-5; Câteva măsuri
disciplinare ale episcopului Gherasim Raţ, în "Hotarul", I, 1933, nr. 2, nr. 3-4; Paraclisul Sf Simion
Stâlpnicul şi gropniţa episcopească de la Arad-Gai, în "Hotarul", II, 1935, nr. 7, pp. 4-7.
383
Titlurile conferinţelor care au stat la baza cărţii: Despre martirii religioşi ai neamului
nostn1 (la Duminica Ortodoxiei din 9 martie 1930); Conflictele româno-sârbeşti de la începutul
veacului XIX (24 martie 1930); Despre românii din Valea Tisei şi revoluţia lui Horea (Brad, la 17
aprilie 1931 ); Uneltirile naţionaliste ale propagandiştilor Unaţiei în Banat (Lugoj, 29 martie 1931 );
Relaţiuni economice şi militare despre românii din judeţul Aradului în veacul XVIII (la "Ateneul
Popular" din Arad, 4 octombrie 1931 "; Mişcări revoluţionare româneşti în veacul XVIII în jud.
Aradului (la "Ateneul Popular", Arad, 2 februarie 1932); Relaţiile numerice ale românilor arădani din
veacul XVIII la frontiera trianonică (la înfiinţarea "Ligii antirevizioniste", secţia Arad, I O decembrie
1933); Despre persecuţia catolicizantă din judeţul Aradului în anul 1834 (Cu prilejul Adunării
eparhiale din 8 mai 1934 şi la Asociaţia funcţionarilor judeţeni din Arad, 24 mai 1934); Revoluţia lui
Horia şi repercursiunea ei în judeţul Aradului (la "Ateneul Popular", Arad, 25 noiembrie 1934; vezi
,,Bis. şi Şc.", anul LVIII, nr. 49, 2 decembrie 1934, p. 8).
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veacul XVIII (Arad, 1934, 84 p.). Erau "fragmente din ceea ce ar putea vr-odată,
cineva, mai norocos şi mai bine informat să scrie: o istorie, pe care nu o avem încă,
a Românilor din ţinutul Aradului" (p. 6). Din păcate, pentru viaţa bisericească de la
începutul secolului al XVIII-iea şi primul episcop al Aradului nu stăruie prea mult.
Afirmă că Isaia Diacovici, în anul 1695, era deja episcop în Ineu de unde, în 1705,
şi-a "strămutat reşedinţa" la Arad, rară a face nici o trimitere bibliografică,
lipsindu-ne de posibilitatea cunoaşterii surselor sale istoriografice, iar pentru
perioada arădeană a episcopului citează doar pe Vasile Mangra ("Biserica şi
Şcoala", nr. 14 din 1904) şi Giorgiu Popa (Scrieri şi vorbiri, Arad, 1895). Pentru
cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, pe lângă câteva documente inedite
din arhiva judeţului Arad, citează pe Nicolae Iorga, Nicolae Dobrescu, Nicolae
Firu, dintre români, iar dintre străini pe Dimitrie Ruvaraţ, Mariei Sândor, N. Nilles,
Josef Jirecek şi I. Karacsonyi. Afirmaţiile lui Ciuhandu legate de locul şi anul
venirii lui Isaia Diacovici în Arad, a creat destul de multe confuzii în istoriografia
bisericească arădeană şi asupra cărora nu vom insista. Constatând că "istoria acestui
ţinut a fost scrisă pe larg şi cu prisos de informaţii şi foarte tendenţioase, în favorul
maghiarilor şi din adins dosind trecutul românilor - sau cel mult scoţând la iveală,
în mod tendenţios şi exagerat, umbrele din viaţa românilor" 384 •
Încă din 1931 a început un ciclu de conferinţe despre istoria Aradului3 85 •
Prima conferinţă a fost susţinută în duminica din 4 octombrie 1931, la Palatul
cultural, fiind intitulată, Aradul românesc în veacul XVIII, inaugurând un ciclu de
conferinţe privind trecutul Aradului3 86 .
Cu prilejul inaugurării celui de-al treilea ciclu de conferinţe ale "Ateneului
Popular" din Arad, în 1O decembrie 193 3, s-a deschis cu o conferinţă a lui
Gheorghe Ciuhandu despre Românii de acum două sute de ani la frontiera
87
apuseană a judeţului Arad3 • Era cunoscut faptul că la sfârşitul secolului al XIXlea şi începutul celui următor, istoriografia maghiară era angajată într-o campanie
de tăgăduire a drepturilor românilor în Transilvania şi de deznaţionalizare a lor. În
384
Gh. Ciuhandu, Arhivele arădene, în "Hotarul", anul V, nr. 1-2, Arad, ianuarie-februarie
1938, pp. 27-28. Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităfi
(1706-1918), pp. 54-60.
385
Gh. Ciuhandu a conferenţiat în Arad şi până atunci: Biserica În raport cu limba vie a
poporului (cu prilejul Adunării generale din 1910 a „Asociaţiei naţionale a meseriaşilor,
comercianţilor, calfelor şi ucenicilor" din Arad); licăriri româneşti În trecutul vechii biserici a
românilor (cu prilejul întâlnirii, în 1913, a „Reuniunii femeilor române" - vezi: ,,Bis. şi Şc.", anul
XXXVIII, nr. 10, 9/22 martie 1914, p. 74); Un mucenic al Ortodoxiei (cu prilejul Duminecii
Ortodoxiei din 13 martie 1927, la „Societatea ortodoxă a femeilor române", filiala Arad); Persecuţiile
r/igioase ce se deslănţ11ia11 contra ortodocşilor români din partea habsburgilor şi episcopilor uniţi pe
la 1750 (cu prilejul inaugurării, în 17 februarie 1935, a „Casei Culturale" din Curtici, vezi:
Inaugurarea „Casei Culturale" din Curtici în „Bis. şi Şc.", anul LIX, nr. 8, 24 februarie 1935, p. 4).
386
Vezi: Eduard I. Găvănescu, Inaugurarea ciclului de conferinţe despre trecutul Arad11lui.
Conferinţa dlui dr. Gh. Ciuhandu despre „Arad11l românesc din veacul XVJ/1", în „Aradul", anul I, nr.
49, 5 octombrie 1931, p. I; vezi şi „Bis. şi Şc.", anul LV, nr. 41, 11 octombrie 1931, p. 4.
387
,.Bis. şi Şc.", anul LVII, nr. 51, 17 decembrie I 933, p. 8.
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părţile arădene,

principalul exponent al acestui curent este istoricul maghiar Mârki
ce în anul 1898 afirma că "valahii arădani abia dacă au istorie. Ca păstori
sărmani, au colindat în sus şi în joc cu oile, sau, la început, ca iobagi au cultivat
pământul stăpânilor lor"388 •
Istoricul maghiar atribuie această "insuficienţă" a datelor istorice cu privire
la românii arădeni faptului că ei, ocupându-se cu păstoritul, nu ar fi putut dezvolta
pe terenul vieţii publice fapte demne de reţinut în documente, dar şi aceea că ei nu
ar fi avut o viaţă bisericească organizată. Mârki Săndor lăsa să se înţeleagă faptul că
puţinătatea trecutului românilor se datora şi fenomenului că ei şi-ar fi făcut târziu
apariţia pe acest teritoriu, susţinând că "imigrarea" lor aici ar fi început abia în
secolul al XIII-iea, după năvălirea tătarilor şi ar fi ajuns la apogeu numai în timpul
stăpânirii otomane. Gh. Ciuhandu şi-a asumat sarcina de a răspunde acestor
afirmaţii tendenţioase ale istoricului maghiar. Bazat pe documente din arhivele
arădene, dovedeşte că înainte cu 200 de ani comunele de pe graniţa de vest, dinspre
Ungaria, erau locuite de români. Utilizând statistici, din 1746 şi 1777, constată că
din 900 de contribuabili, 303 erau cu nume româneşti, 189 cu nume germane, 308
cu nume sârbeşti (în urma colonizărilor sârbilor şi a sârbizării numelor româneşti)
89
şi numai I 00 de nume ungureşti3 . Autorul demonstrează că pretenţiile ungurilor
asupra acestor ţinuturi româneşti nu sunt în nici un caz întemeiate întemeiate aşa
390
după caută ei să dovedească .
Acordând o mare importanţă statisticilor pentru cunoaşterea stărilor existente
în urmă cu două veacuri, publică voluminoasa lucrare Românii din Câmpia Aradului
de acum două veacuri, cu un excurs istoric până la 1752 şi însemnări istoricepolitice ulterioare (Arad, 1940, 320 p. + 11 ilustraţii şi două hărţi), prin care ne pune
în fată o frescă de istorie socială, politică şi culturală a românilor arădeni din veacul
al XVIII-iea. În Anexe, publică tabele statistice cu numele tuturor locuitorilor (capilor
de familie) din localităţile judeţului Arad în acest secol. Datele istorice utilizate se
bazează pe un număr de şase conscripţii din anii 1743-1752 privind comitatul şi
oraşul Arad şi care se constituie în "pagini de istorie, care sprijinesc raţiunea
statisticei". Pe baza acestora, ni se înfăţişează, în lumina cifrelor, situaţia elementului
românesc şi al celui minoritar din punct de vedere etnic şi confesional în satele
comitalului. Statisticile privesc 168 de localităţi, din care 137 erau curat româneşti,
11 cu 2-5 nume străine şi 12 cu majorităţi maghiare, Wla germană şi una cu majoritate
sârbă. Existau un număr de 9 188 de gospodării, din care 8 050 (87,6 %) erau ale
românilor. Înainte de anul 1776, toţi românii din cadrul comitalului erau de religie
Săndor,

es

Marki Săndor, Aradvannegye Arad szabad kirlzlyi varos tortenete, voi. I, Arad, 1895, p. 503.
Gh. Ciuhandu, Ţara Românească pe Câmpia Tisei. Date de la începutul veacului XVIII, în
"Hotarul", Arad, anul I, ianuarie - februarie 1934, nr. 9-1 O, p. 16. Conferinţa a fost ţinută în sala mare
a Palatului Cultural din Arad în ziua de I O decembrie 1933, cf. "Bis. şi Şc.", an. LVII, nr. 5 I din I 7
decembrie 1933, p. 8; vezi şi Idem, Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul XVIII, pp. 18-32.
390
Legat de această temă a mai publicat, cu pseudonimul Egumenul Serafim, studiul intitulat,
Ceva despre populaţia judeţului Arad, în „Salonul literar", Arad, anul I, nr. 4-5, 1925, pp. 37-43.
388
389
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ortodoxă. În cifre, situaţia prezentată de Ciuhandu se prezintă astfel: ortodocşi erau
42 125 (93 %), romano-catolici 1 830 (4 %) iar protestanţi 1 385 (3 %).
Statisticile publicate şi analizate de autor, dovedesc faptul că românii erau
elementul dominant numericeşte în comitatul Arad la mijlocul veacului al XVIIIlea. În mod firesc, autorul se ocupă şi de religia românilor din aceste părţi. În mai
multe subcapitole tratează viaţa bisericească din cadrul comitatului (preoţi, biserici,
practici religioase şi mentalităţi). Prin această masivă monografie, premiată de
Academia Româna, se pune temelia unui început sigur pentru istoriografia
naţională şi ecleziastică din ţinuturile arădene. Cartea lui Ciuhandu, constituie de
mai bine de cinci decenii, o sursă principală de informare a istoricilor pentru veacul
al XVIII-iea arădean.
Secolul al XIX-iea cu "ispitele politice şi religioase" în Episcopia Aradului a
intrat şi el în sfera preocupărilor lui Gh. Ciuhandu391 • În baza unei bogate
documentări efectuate în arhivele arădene şi familiarizat cu un subiect tratat parţial
în studii de o mai mică întindere392 , în anul 1934 avea gata pentru tipar o lucrare
monografică a eparhiei din furtunosul deceniu 1830-1840. Lipsa părţii financiare, îl
determină să apeleze la Academia Română, Ministerul Cultelor, Prefectura
Aradului, Primăria Aradului şi la diferite personalităţi politice, bisericeşti şi ale
culturii pentru a găsi sprijin material. Solicitările sale nu îşi găsesc ecoul aşteptat,
motiv pentru care este nevoit să apeleze la prenumeranţi.
Redacţia ziarului "Ştirea" din Arad, publică Un apel către cititori
informându-i că "Prot. dr. Ciuhandu, unul dintre cei mai abili cercetători ai
trecutului bisericesc din aceste părţi", are gata o lucrare monumentală asupra
"Episcopilor Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ: 1830-40", solicitând celor interesaţi
"să-l anunţe câte exemplare va reţine din această lucrare"393 • La fel „Legea
În fondul de documente rămas în unna episcopului Roman Ciorogariu, se păstrează planul
Despre istoria Episcopiei Aradului, din anul 1934, în care îşi propunea să trateze
despre consecinţele politicii uniate în Ardeal şi în judeţul Arad, cu precădere; frământările religioase
în părţile Aradului în anii 1834-1839; viaţa bisericească din judeţ. Cf. A. N. D. J. Arad, Fond Roman
Ciorogariu, dosar 3/1892, f. 177-181. Astăzi fondul menţionat se păstrează sub fonnă de microfilm.
392
Urgia 1111ionislă din judeţul Arad11lui şi reacţi11nea orlodoxă din anii 1834-5 (Pagini din
istoria diecezei Aradului), Arad, 1924, pp. 3-54; Unirea şi întoarcerea Galşei la Ortodoxie 1834-47.
Conlribuţiuni la istoria diecezei Aradului, Arad, 1924, 35 p.; Preoţii români cari rup peceJile cu
Roma, Arad, I 924, 19 p.; C11m ni-au răpit 11niţii şi ungurii sufletele de la Nadăş ? (1895-1924). O
întrebare şi 1111 răspuns, Arad, 1925, 23 p.; Episcopul Uniei Samuil V11lcan, marele prigonitor al
Ortodoxiei, Arad, 1934, 1O p.; Propaganda catolică maghiară de la Macău în coasta diecezei
ortodoxe române a Arad11l11i (1815-/864).Cercetări istorice, Arad, 1926, 63 p.; l11ptele iconoclastice
(vearnrile Vili-IX) şi un ero11 al Ortodoxiei Antoniu Neamţu (veac XVI/J), Cernăuţi, 1928, 26 p.; Cum
s-a făcut 11nirea la Ohaba - Forgaciu (Banat), Sibiu, 1929.
393
„Un apel. Cu toate cercetările istoricilor noştri viaţa culturală şi bisericească, în legătură cu
luptele naţionale din Ardeal dar mai ales din părţile crişane şi ungurene, nu sânt îndeajuns de
cunoscute. Acum când vechii asupritori ridică tot mai obraznic pretenţii asupra ţinuturilor noastre, ar
fi bine să se cunoască toate nemulţumirile şi intrigările cu cari ungurii au căutat să deznaţionalizeze pc
români. S-au dat în aceste părţi lupte a căror dimensiuni în spaţiu şi în istoric, nici nu le bănuim.
Lupte, în care isteţimea şi vicleşugul diplomatic, au avut preponderenţa şi a căror loc de desfăşurare a
391

lucrării intitulată,
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Românească", oficiosul Episcopiei de la Oradea (nr. 6, 15 martie 1935), reînnoia
apelul pentru abonarea de către"personalul său central, protopopiate şi parohii mai
cu stare, un număr de 50 exemplare". La 18 noiembrie 1935, Consiliul eparhial
arădean, printr-o circulară adresată „Tuturor parohiilor", recomanda preoţilor să
,,procure cartea pentru bibliotecile parohiale"394 .
Cu toate greutăţile financiare întâmpinate, în a doua jumătate a anului 1935,
Ciuhandu înainta Academiei Române 5 exemplare din noua carte "pentru
binevoitoarea premiere"395 , fiind recompensat cu premiul Neuchotz396 • Este vorba
de cartea Episcopii Samui/ Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria
românilor crişeni (1830-1840), apărută la Arad în 1935 (XXX p.+702 p.)
îmbrăţişează domeniul de viaţă ecleziastică a românilor arădeni din perioada
cuprinsă între 1830 şi 1840, anii cei mai furtunoşi prin lupta confesională ce s-a
purtat, pe de o parte de episcopul Gherasim Raţ al Aradului în apărarea Ortodoxiei
împotriva violentului prozelitism catolic care a umplut viaţa episcopului Samuil
Vulcan de la Oradea (1806-1839), pe de altă parte.
Lucrarea reprezintă cea mai temeinică monografie ce s-a scris despre viaţa
bisericească a eparhiei arădene. Bazat pe un bogat material arhivistic inedit, după
cum îi mărturisea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului s-a "servit de peste
600 documente neutilizate încă în istoria noastră, câştigate din arhiva eparhială şi
cea judeţeană şi de la Viena",3 97 cele din unnă puse la dispoziţie de Ştefan Lupşa.
Prima parte cuprinde o expunere istorică (pp. 1-384), iar cea de-a doua include 186
de documente (pp. 385-633). Din păcate, din economie de spaţiu grafic, n-a dat şi o

fost vreo episcopie românească sau o administraţie ungurească. Prot. Dr. Gh. Ciuhandu, unul dintre
cei mai abili cercetători ai trecutului bisericesc din aceste părţi, are gata o lucrare monumentală asupra
Episcopilor Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ: 1830-40. Lucrarea va desvălui o parte foarte însemnată
din intrigile de deznaţionalizare a bisericii catolice şi va aduce importante descoperiri făcute pe acest
teren, bazate pe acte inedite aflate de autor în arhivele judeţului Arad şi în arhivele din Viena. Cum
această lucrare comportă foarte multe cheltuieli, deoarece însumă 500 de pagini mari de text şi I 00
pagini de reproduceri de manuscrise, autorul neavând mijloacele necesare pentru tipărire, a fost nevoit
să facă un apel către oamenii de bine şi către cei pe cari îi interesează această lucrare, să-l anunţe câte
exemplareva reţine din această lucrare, al cărei preţ va fi probabil de 500 ~e lei. Numai ştiind pe ce
sume se poate baza, va putea autorul să păşească la tipărirea acestei lucrări. Intărim şi noi acest apel al
Păr. Dr. Gh. Ciuhandu, îndemnând pe toţi cărturarii şi intelectualii din aceste judeţe să subscrie
cumpărarea de colume din această lucrare, pentru care autorul se mulţumeşte numai cu munca depusă
pentru alcătuirea ci şi nu râvneşte la vreun avantaj material. Nădăjduim că cei ce vor ccti apelul de
modestă atitudine a Prot. Dr. Gh. Ciuhandu se vor grăbi să subscrie pentru ca această lucrare de mare
însemnătate bisericească şi naţională să vadă cu un minut mai devreme, lumina tiparului". ,,Ştirea", 21
fobruaric 1935, p. 3.
394
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 46.
195
·
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 47.
396
Ibidem, dosar 56, f. 21; Premiul a constat în modesta sumă de 3 500 lei, cf. Ibidem, dosar
39, f. 5. Înaltul premiu academic a fost atribuit în şedinţa generală publică din ziua de 30 mai 1936, în
unna referatului prezentat de poreotul prof. Niculae M. Popescu, cf. Academia Română, Analele,
Tomul LVI, Şedinţele din 1935-1936, Bucureşti, 1937, pp. 206-207.
397
Ibidem, dosar 61, f. 53-54 v. Conceptul scrisorii lui Ciuhandu adresat mitropolitului
Nicolae Bălan.
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versiune în limba română a documentelor latine, germane şi maghiare. Pentru o mai
deplină prezentare a luptelor duse pentru ortodoxie, expune istoria politică şi
situaţia în general a Transilvaniei şi Dalmaţiei şi organizarea sistematică a
propagandei catolice. Între mijloacele întrebuinţate erau, impunerea limbii
maghiare românilor ortodocşi, maghiarizarea educaţiei copiilor, impunerea
reformei gregoriene a calendarului şi în general, presiunea asupra clerului şi a
enoriaşilor ortodocşi. Descrie pe larg acţiunea episcopului Samuil Vulcan şi
reacţiunea împotriva ei venită din partea mitropolitului Ştefan Stratimirovici de la
Carloviţ (1790-1837) şi a episcopului Gherasim Raţ de la Arad (1835-1850).
Acţiunii lui Samuil Vulcan i se arată excelenta opoziţie a lui Gherasim Raţ (cap.
IV) şi descrie situaţia Episcopiei Aradului, atitudinea clerului şi a enoriaşilor faţă
de acţiunile prozelitiste ale uniaţilor, dar şi mişcarea de redeşteptare naţională din
această epocă de profunde frământări naţionale şi confesionale.
Tot în contextul preocupărilor pentru scrierea istoriei eparhiei arădene, se
înscrie şi redactarea biografiilor unor personalităţi de seamă ale vieţii naţionale,
bisericeşti şi culturale398 . Cu prilejul serbării centenarului instalării întâiului episcop
de neam român în scaunul episcopal al Aradului, publică: Doi Ioanovici pe tronul
episcopesc de la Arad (Arad, 1929, 38 p.), Disertaţiune comemorativă despre
episcopul Nestor Ioanovici, cu spicuiri din istoria eparhiei Aradului în veacul
XVIII (în voi. "Triumful Ortodoxiei la Arad", Arad, 1929, p. 135-160), Vichentie
Joanovici, episcopul sârbesc al Aradului (1716-31) şi un document al său românesc
(în voi. citat, p. 222-227), Din viaţa lui Nestor Joanovici. Episcopul Aradului 17671830 (Arad, 1929, 56 p.)
Gheorghe Ciuhandu a adunat toate datele cunoscute până atunci despre
episcopul Nestor Ioanovici al Aradului (1829-1930), unele puse la dispoziţia sa de
istoricul Ştefan Lupşa. La începutul lunii octombrie 1929, aflându-se la Bucureşti,
Ciuhandu a făcut cercetări şi în "scriptele lui Moise Nicoară" aflate la Academia
399
Română, "după ceva nou cu privire la Nestor Ioanovici" . Credea că în
documentele lui Moise Nicoară va găsi informaţii despre Nestor Ioanovici, mai ales
că instalarea sa în scaunul eparhial arădean este rezultatul mişcării naţionale şi
bisericeşti de la începutul secolului al XIX-iea, a cărei suflet a fost "deputatul"
clerului şi al poporului român din eparhie, Moise Nicoară. 400

398

Ioan Slavici ca teolog, în "Hotarul", nr. 12, I 934, p.15-16; Ioan Slavici ca pedagog, în
"Hotarul", an. li, 1935, nr. 12, septembrie-octombrie, p.15-16; Căl11gării Visarion şi Şofronie şi
mucenicii Ortodoxiei din Ardeal, Sibiu, 1932, 36 p. (Extras din "Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a
clerului Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş", XI, Sibiu, 1932).
399
A. N. D. J., Arad, Fond Roman Ciorogari11, microfilm rola 2, cadru 469-472. Scrisoarea
din 9 octombrie 1929 adresată lui Roman Ciorogariu publicată la P. Vesa, Dialog epistolar (li):
Roman Ciorogari11 - Gl,eorgl,e Ci11/,a11du , în "Cele Trei Crişuri", Serie nouă, anul VIII nr. 1-3 (8283-84) ianuarie - februarie - martie, 1997, p. 4.
400
Un nobil român: Moise Nicoară, în voi. "Omagiu lui Ioan Lupaş", Bucureşti, 1943, p. I 52162; Moise Nicoară şi Ioan Mil,uţ la Bei11ş, în "Beiuşul", anul 11, 1922, nr. 15, p. 1-2.
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Intrând în posesia documentelor pe care în anul 1881 Atanasie Marian
Marienescu le trimite episcopului Ioan Meţianu401 , istoricul Ciuhandu publică şase
dintre cele privitoare la protopopul Dimitrie Petrovici Stoichescu al Lipovei, ce
reflectă cunoaşterea suferinţelor acestui preot luminat pentru aderarea lui la
revoluţia din 1848. Dintre ele trebuie menţionate actul de recunoaştere a lui
Petrovici-Stoichescu ca vicar episcopesc, apoi propunerile lui pentru numirea de
funcţionari români şi sârbi în Ministerul Cultelor şi actul de eliberare de la
închisoarea Kufstein402 • Despre protopopul Lipovei, Gh. Ciuhandu a primit mai
multe doumnte de la preotul Ioan Călnicean din Belinţ403 •
Nu este uitată nici personalitatea "înaintemergătorul la masa de referent
şcolar al Consistoriului din Arad", dr. Giorgiu Popa. Lucrarea, intitulată Dr.
Giorgiu Popa: Un om de şcoală şi cultură (1841-97/ 04 , prezintă o epocă însemnată
din viata culturală a eparhiei arădene, adică epoca organizării şcolilor confesionale.
În afară de capitolele închinate activităţii şcolare şi culturale, este înfăţişată şi
concepţia lui Giorgiu Popa în faţa diferitelor probleme sociale, politice sau de viaţă.
Personalitate reprezentativă a Consistoriului eparhial, a fost înzestrat cu o
inteligenţă sclipitoare şi un caracter înzestrat cu daruri şi virtuţi scoase în relief de
biograful său. Prin această monografie, autorul şi-a arătat întreaga sa recunoştinţă
faţă de personalitatea înaintaşului său în postul de referent şcolar, aducând totodată
o contribuţie preţioasă la istoria bisericească şi şcolară a eparhiei arădene în
perioada cuprinsă între anii 1872-1897. Gheorghe Ciuhandu nu face altceva decât
să reia o mai veche cercetare concretizată în mai multe studii, de o mică întindere,
ce atestă respectul faţă de antecesorul său în postul pe care îl deţinea în cadrul
Consistoriului eparhial 405 .
Dintre personalităţie arădene, figura cunoscutului militant naţionalist, Moise
Nicoară (1784-1861), a stat şi ea în preocupările lui Gh. Ciuhandu. Într-o scrisoare
din 4 aprilie 1934 către Academia Română, mărturisea: ,,mi-am îndreptat atenţia şi
către volumele de documente de la Moise Nicoară aflătoare la On. Academia
Română, şi a extrage acte şi din arhiva eparhială şi cea judeţeană de aici, privitoare
la anii 1800-1820',4°6 .
În 1936, Ciuhandu nu a abandonat proiectul său în ce-l priveşte pe Moise
Nicoară. În acest sens, la 19 ianuarie 1936, scria Corneliei Bodea, o „strănepoată a
Pentru amănunte veziu: P. Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, pp. 77-80.
Gh. Ciuhandu, Şase documente şi câteva cuvinte despre protopopul Dimitrie Petrovici
Stoichescu, în "An. B.", I 931, anul IV, nr. 2-4, p. 149-154.
403
B. A. O. R. /\.rad.fond citai, dosar 75, f. 66-66v. Scrisoarea din 8 mai 1936.
404
Arad, 1934, 135 p.
405
Un nume vrednic şi o datorie pioasă- Asesorul referent şcolar dr. Gheorghe Popa, în "Bis.
şi Şc.", anul LI, nr. 20, 5 mai 1927, pp. 1-2 (a mai fost publicat şi în "L. R.", anul VII, 1927, nr. 11, p.
6); Un om din alte vremuri. Referentul consistorial Dr. G. Popa, în "Bis. şi Şc.", anul LII, nr. 28-29,
15 iulie 1928, pp. 3-5; Un arădan învăţai şi pedagog luminat: Giorgi11 Popa, în "Hotarul", 1933, nr.
5, pp.9-12; Dr. Giorgiu Popa. Un om de şcoală şi cultură, în "Hotarul", 1933, nr. 11, pp. I 0-12.
406
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 56-57. Scrisoarea din 4 apărilie a lui Gheorghe
Ciuhandu către Academia Română.
401

402
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lui Moise Nicoară, ea însăşi cu pasiune şi înţelegere în cauză", că deţine multe date
despre Nicoară, ,,chiar şi documente din Arad şi Viena". Se plângea însă cu nu are
acces la Academia Română, ,,decât întâmplător". Intenţia istoricului arădean era să
adune material cuprins între 181 O şi „până la ieşirea lui din ţară", fiind conştient că
o istorie a Episcopiei Aradului fără date despre Moise Nicoară ar fi imposibil. În
scrisoarea către Cornelia Bodea, menţiona de un oarecare Cardoş, anticar „ori
librar", care ar fi copiat corespondenţa dintre Moise Nicoară şi contemporanii săi,
scrisori aflate la Academia Română. O ruga pe C. Bodea să-l caute şi, ,,întrebaţi-l
ce va face cu ele ? câte scrisori a copiat ? şi în ce condiţii ni le-ar da ?" Se arăta
interesat şi de alte scrisori „ale unor ardeleni" care se găseau la Academia Română,
rugând-o să se intereseze dacă „ni-ar putea servi Academia copii de pe aceste
scrisori? ori eu trebuie să angajez pe cineva ?"407
Între manuscrisele rămase în Fondul Gheorghe Ciuhandu, se păstrează prima
variantă a contributiei sale la consacrată bisericilor de lemn din Bihor. Manuscrisul
poartă titlul, Mediul fizic şi psihic408, conţine 27 file, format A-5, cu multe
ştersături, modificări şi adaosuri. Revizuit, manuscrisul a fost tipărit sub titlul
Mediul cultural, de dimensiuni mult reduse faţă de prima variantă. A fost scris între
1927-1931, fără să putem menţiona cu exactitate anul. Din lecturarea
manuscrisului, putem să ne dăm seama că studiul se referă la bisericile de lemn,
care, ,,trebuie puse în strânsă legătură cu mediul fizic din care au răsărit ele". Este o
primă justificare a titlului. Pornind de la faptul că nu peste tot şi întotdeauna a fost
bogat în păduri, ,,vine de la sine explicaţia că, materialul lemnos era cel mai indicat
şi mai accesibil pentru construcţia bisericilor noastre de odinioară',409 • Nu ne
propunem să comentăm studiul menţionat, lăsăm manuscrisul să „vorbească", mai
ales cunoscând faptul că istoria arhitecturii şi picturii nu au intrat în preocupările lui
Gheorghe Ciuhandu.
Era preocupat şi de monumentele istorice, în 1930, propunea un număr de 12
biserici „care să intre în categoria monumentelor" (Căpruţa, Honţişor, Poiana,
Pleşcuţa, Rostoci, Tălagiu, Vidra, Ociu, Cuvin, Nădlac, Lipoca, Mănăstirea Hodoş
Bodrog)410.
În secolele XVIII-XIX, pe lângă multe biserici de lemn edificate de
comunităţile locale, mai ales în zonele de deal şi multe, în parohii din Câmpia
Aradului şi Podgorie, existau încă la sfârşitul secolului al XVIII-lea biserici de
piatră edificate cu ajutor din parte comercianţilor macedoromâni (aromâni) stabiliţi
aici. Problema acestor comercianţi, numiţi de unii "greci", fusese studiată mai mult
incidental până la Ciuhandu. Pe linia acestui interes, în 1936 publică studiul
407

Arad - Arhiva familiei Buda. Scrisoarea din 19 ianuarie 1936 lui Gheorghe Ciuhandu către
Cornelia Bodea.
408
B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 70, f. 7-33, Manuscrisul a fost publicat în P. Vesa,
Biserici de lemn de odinioară, Anexe, p. I 04-117.
409
P. Vesa, op. cit., pp. 104-105.
410
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 481-481 v. Scrisoarea din 17 decembrie 1930
către episcopul Grigorie Comşa.
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Comercianţii "greci" în părţile ungurene şi în special în ţinutul Araduluz ,
contribuţie însemnată mai ales cu privire la comerţul exercitat de aceşti negustori,
veniţi până în aceste regiuni vestice ale Transilvaniei, ba chiar şi mai departe, până
în nordul Ungariei. Ciuhandu merge pe firul expunerii până la mijlocul secolului al
XVIII-lea.
Într-o conferinţă despre Începuturile presei în oraşul Arad, ţinută în sala
Palatului cultural în ziua de 28 februarie 1932, realizează un tablou despre felul
cum se străduiau înaintaşii noştri să se ridice pe o treaptă culturală similară cu
popoarele din jur412 . Crede că revistele arădene "Speranţa" (1869, 1871-1872),
"Lumina" (1872-1875) şi "Biserica şi Şcoala" (1877-1948), nu au făcut altceva
decât să pregătească terenul pentru presa politică ce avea să înceapă de la 1897 cu
"Tribuna Poporului", transformată apoi în "Tribuna" şi cu "Românul" de la 1911,
datorită cărora Aradul a ajuns unul dintre importantele centre ale mişcării politice
413
româneşti de dincoace de Carpaţi •
Putem constata preocuparea lui Gheorghe Ciuhandu pentru scrierea istoriei
eparhiei arădene. El a adus cea mai importantă contribuţie în această direcţie, aşa
după cum avea să menţioneze în 1938, la împlinirea a 55 de ani de când Sinodul
eparhial pusese pentru prima dată în discuţie scrierea unei istorii a eparhiei, "toate
lucrările mele cu caracter istoric converg cătră un scop, de mult fixat de organele de
conducere ale eparhiei',4 14 .
Cu numai câţiva ani înainte de pensionare, mărturisea episcopului Andrei
Ma ger al Aradului ( 1936-1960), despre intenţiile sale în ce priveşte publicarea unui
număr de 9 volume,"în baza materialului istoric de care dispun" referitor la istoria
eparhiei. Intenţiona publicarea următoarelor volume:
411

I. Despre începuturile episcopiei Aradului şi până la 1728
II. Chestii bisericeşti şi culturale până la 1750;
III. Statisticile despre judeţul Aradului dintre anii 1743-52 cu apărarea
populaţiei locuitoare - cu numele iobagilor, etc. - şi a referinţelor economice ale
ţăranilor noştri de atunci;
IV. Epoca episcopului arădean Sinesie Jivanovici (1750-68);
V. Epoca reorganizărilor politice, bisericeşti şi economice inclusiv revoluţia
lui Horea (sub episcopii Pahomie Cnezevici şi Petru Popovici) 1768-1786;
VI. Epoca episcopului arădean Pavel Avacumovici (1786-1814);
VII. Şcoalele de la Arad şi Epoca lui Ţichindeal şi Nicoară (1812-30);
A apărut în volumul "Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de
1936, pp. 229-248.
412
"Bis. şi Şc.", anul LVI, nr. 10-11, 6-13 martie 1932, p. 9.
413
Începuturile publicisticei româneşti din Arad, în "Hotarul", 1933, nr. 3-4, pp. 14-18;
Începuturile publicisticei bisericeşti la Arad. O schiţă şi un cadm, în "Piatră de hotar", anul III, Arad,
nr. 5-6, 17 mai 1936, pp. I 0-20; Începuturile publicisticei bisericeşti de la Arad, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, nr. 22, 30 mai 1937, pp. 192-194; nr. 23, 6 iunie 1937, pp. 200-202; nr. 24, 13 iunie 1937, pp.
208-209; nr. 25, 20 iunie 1937, pp. 216-218 (Extras, Arad, 1937, 17 p.).
m B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 39, f. 8-10.
411

ani",

Bucureşti,
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VIII. Episcopii Samuil Vulcan şi Gerasim Raţ;
IX. Zece ani din urmă în viata episcopului Gherasim Rat (1840-1850)4 15 •
În anul 1935 avea deja publicat volumul VIII: Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (I 830-40) (Arad,
1935), iar cinci ani mai târziu, a publicat volumul III: Românii din Câmpia
Aradului de acum două veacuri cu un excurs istoric până la 1752 şi însemnări
istorice - politice ulterioare (Arad, 1940), amintite deja în demersul nostru. Din
păcate, lipsa posibilităţilor financiare l-au împiedicat să-şi finalizeze planul. În
fondul de documente rămas în urma sa, se află multe fişe cu însemnări din arhivele
arădene ce acoperă perioada cuprinsă între anii următori înfiinţării episcopiei
arădene şi primii ani de după realizarea actului de la 1 decembrie 1918.
În luna iunie a anului 1944 avea gata pentru tipar, Studii. Informaţii şi
416
cuvântări istorice-culturale şi politice - bisericeşti,
proiectat a fi tipărit în trei
volume: I. Câteva capitole şi însemnări din istoria politică, bisericească şi
culturală a românilor; li. Din viaţa bisericească şi religioasă a românilor ardeleni
ce urma să cuprindă două părţi, prima cu referire la Biserica ortodoxă ca instituţie
"harică şi naţională", iar cea de-a doua, cuprinzând informaţii referitoare la Wl.Îaţie
şi sectele religioase; cel de-al III-iea volum, împărţit tot în două părţi, cuprinde o
seamă de discursuri şi cuvântări în legătură cu Asociaţia "Andrei Şaguna" a
clerului din Mitropolia ardeleană şi o serie de "cuvântări bisericeşti şi naţionale"
ţinute cu diferite prilejuri. Ultima parte a acestui volum cuprinde unele "amintiri şi
fapte şi câteva din scrisul nostru îndelungat în serviciul cultural al oficialităţii
bisericeşti (1905-1939)". Aşa după cum menţionează în Introducere, ,,cu acest
volum începem să publicăm o serie de roade ale ostenelilor" ce reprezenta "mai
mult un scris de ocazie" publicat iniţial în coloanele unor reviste în decursul a mai
bine de patru decenii. Din păcate nici acest manuscris nu a văzut lumina tiparului în
forma pregătită de autor.
Mulţi se întreabă, pe bună dreptate, de ce istoricul Gheorghe Ciuhandu, după
bogata sa activitate desfăşurată în domeniul cercetării istoriei ecleziastice, nu a
reuşit să realizeze mult aşteptata sinteză istorică a Episcopiei Aradului. Credem că,
aşa ca şi mai târziu, cu mici excepţii, episcopii Aradului nu au acordat sprijinul
material, şi nu numai, pentru cercetări ample în arhivele arădene, ba mai mult, o
lungă perioadă rodul cercetărilor sale au putut vedea lumina tiparului doar prin mari
sacrificii financiare pentru el şi familia sa.
Gh. Ciuhandu poate fi considerat un stăpân pe instrumentul de investigaţie,
spirit inteligent şi penetrant, capabil să înţeleagă subtilităţile documentelor.
Lucrările lui, bogate în informaţii, sunt un punct de plecare pentru cercetătorul care
doreşte să facă incursiuni în istoria diecezei arădene.

415
416

Ibidem.
Se păstrează în B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 141.
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111.3.2. Studii privitoare la raporturile Ortodoxiei cu Catolicismul
Activitatea istoriografică a preotului Gh. Ciuhandu se impune şi prin felul de
a privi şi a scrie istoria românilor, în legătură cu ideea ortodoxă şi stabilind
raporturile organice dintre Ortodoxie şi dezvoltarea istorică a neamului românesc,
concepţia aceasta personală începe să-şi facă loc şi să fie acceptată tot mai mult în
rândul istoricilor români din perioada interbelică a secolului trecut.
Raporturile Ortodoxiei române cu religia catolică maghiară a fixat-o în
câteva lucrări fundamentale pentru istoriografia transilvană. În Papism şi

Ortodoxism în Ardeal sau porfiră

şi

cununi de spini. Studiu statistic - bisericesc

(Arad, 1922, 96 p.), abordează raporturile confesionale din Ardeal, lămurind
situaţia diferitelor Biserici şi, în special a catolicismului faţă de Biserica ortodoxă.
Bazându-se pe statistici, Ciuhandu demonstrează câtă nedreptate s-a făcut
Ortodoxiei de către asuprirea străină. Concluziile ce se desprind nu îngăduie nici o
răstălmăcire. În concluzie, autorul cerea ca Bisericii româneşti, ,,pururi călcată în
picioare în Statul ungar şi devenită cea mai săracă între cultele din România, să i se
facă dreptate, să i se deie înzestrarea materială similară şi egalitară, din partea
Statului român',4 17 •
Bazat tot pe documente statistice şi de drept public maghiar, înmănunchează
concluziile la care ajunge în problema reglementării adevărurilor şi realelor drepturi
şi datorii de patron ecleziastic al statului nostru naţional - moştenite de la statul
ungar de altădată - faţă de toate cultele din România Mare, cu deosebire faţă de cel
catolic, în detrimentul cultelor necatolice, le tratează în Patronatul eclesiastic

ungar în raport cu drepturile statului român. Studiu istoric - statistic
bisericesc (Arad, 1928).

şi

politic -

Bogăţia materialului istoriografic publicat de Ciuhandu, mai ales după realizarea
României Mari, este o preţioasă contribuţie la cunoaşterea stărilor religioase din părţile
Aradului şi Bihorului dar şi a Transilvaniei. Convingerea lui era că viaţa bisericească
nu este altceva decât o formă de manifestare naţională a întregului neam românesc din
Ardeal. Caracterul combativ al unor studii este izvorât din convingerea că în
Transilvania catolicismul, ca orice abatere de la dreapta credinţă, nu a fost o pagubă
oarecare confesională, ci o rupere în însăşi fiinţa noastră naţională. De aici şi accentul
de combatere, uneori poate chiar în forme mai violente, ce se găsesc statornic în
lucrările sale, atingând astfel de probleme confesionale.
Începând cu husiatismul a cărui influenţă, până a determina primele noastre
traduceri din slavoneşte, o contestă, coborând din timp la prigonirile luterane şi
calvine, trecând la cumplita epocă de confesionalism catolic din secolul al XVIIIlea, Ciuhandu a militat pe linia credinţei ortodoxe, îndepărtarea de religia
strămoşilor a fost un prilej de suferinţe pentru românii ortodocşi care şi-au afirmat
neîncetat credinţa lor şi de oscilare până la totala renegare câteodată a acelora ce sau răzleţit de marea comunitate românească şi nu s-au mai găsit uniţi sufleteşte.
417

Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), p. 313.
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Este problema unirii unei părţi a românilor ortodocşi din Transilvania cu Biserica
Romei din anii 1698-1701 şi cei care au urmat, intrată în sfera de cercetare a lui
Ciuhandu, înfătişând tragedia românilor sub raport "sufletesc - bisericesc prin
ivirea uniaţiei',4 18 .
"Toată viaţa şi-a localizat preocupările ştiinţifice pe terenul de luptă cu
uniaţia. A dus o luptă sistematică şi persistentă, angajându-se cu toată puterea
sufletească, cu o rară pasiune fiindcă e istoric şi stă adânc înfipt cu inima în
Ortodoxie" - după cum pe bună dreptate constata unul dintre apropiaţii săi, preotul
Petru Dehelean din Arad. 419 Ciuhandu nu a făcut altceva decât să prezinte în
420
adevărata lumină situaţia bisericii greco-catolice faţă de cea ortodoxă.
În studiul cu titlul Cei ce strică sufletul poporului românesc. O întâmpinare
(Arad, 1927, 32 p.) face o aprigă mustrare uniţilor care, în viziunea autorului, "s-au
aliat cu străinii" dezbinând unitatea spirituală a românilor de dragul solidarităţii
catolice, acuzând clerul unit de supunere faţă de Roma papală. Pentru a înlătura
orice bănuială de interes vinovat şi incorectitudine, în Desbinarea religioasă a
românilor ardeleni (Arad, 1927, 64 p.), foloseşte în exclusivitate numai
documentele catolice şi greco-catolice, iar în Uniaţia şi analfabetismul în eparhial
Gherlei. Constatări statistice-culturale (Arad, 1939), pe baza unor statistici şi
mărturii luate din documente uniate, arată cât de mare era acest flagel printre
românii uniţi şi cât de mică era grija episcopilor şi a şcolilor uniate faţă de cultura
enoriaşilor. După Ciuhandu, uniţii, cu o dăscălime slab pregătită, cu o preoţime
oportunistă, educată în şcoli catolice, abonată la foi şi reviste străine, rară dragoste
faţă de limba maternă pe care episcopii cu nume maghiarizate nu o vorbeau bine,
evident că nu se puteau înregistra rezultate pozitive în câmpul luminării poporului.
Situaţia privilegiată a uniţilor în comparaţie cu ortodocşii, înainte şi după
1918, o tratează în Românii ortodocşi şi uniţi români sau două organizaţii
bisericeşti româneşti din Ardeal (Sibiu, 1922, 78 p. ).

Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă din anii 1834-5 (Pagini
din istoria diecezei Aradului), p. 3.
419
Petru Deheleanu, A plecat un om, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 38, 17 septembrie 1939, p. 311.
420
Schisma românească sau: Unirea cu Roma, Sibiu, 1921, 54 p.; Din trecutul Catolicismului
în Ardealul românesc, în "B. O. R.", anul XLII, 1924, p. 73-77, 137-141, 257-263; 1931, 1932, p.
238-240, 300-306; Românii ortodocşi şi Uniţii români sau: Două organizaţii bisericeşti în Ardeal,
Sibiu, 1921; Biserica şi catolicizarea, în "R. T.", nr. 3, 1909, p. 142-146; nr. 4, p. I 97-205; nr. 5,
p.241-249; Cei ce strică s11flet11I neamului românesc. O Întâmpinare, Arad, 1926, 32 p.; Dezbinarea
religioasă a românilor ardeleni, Arad, 1927, 64 p.; Rutenii ringuri şi z11grnmarea lor politică de căiră
maghiari prin Unirea cu Roma. Studiu istorico-statistic şi politico-bisericesc, în "B. O. R.", anul
XLV, 1927, nr. 2, p. 67-73; nr. 3, p. 143-146; nr. 5, p. 263-270; nr. 9, p. 522-527; nr. 11, p. 666-669;
nr. 12, p. 7 I 9-722; Cum îşi sporesc credincioşii episcopia 1mietă din Lugoj ?, Arad, 1938; Specificul
românesc unit, în "Bis. şi Şc." din 1938-1939; Tovărăşie de "tremurători şi unieţi", în "Bis. şi Şc.",
nr. 14, 1938, p. 116; Problema "săcuiască" sub raport confesional. Câteva consideraţii şi remarci
statistice, Sibiu, 1938, 18 p.; "Metode"': cum "se/ac•· "sutele" de unieţi în Crişana şi Banal?, în
"Bis. şi Şc.", nr. 22, 1938, p. 189-191; Cine face confesionalism ? Amintiri triste din Beiuş, în "Bis. şi
Şc.", anul XLVII, 1923, nr. 3 (articolul este semnat cu pseudonimul Ioan Sapis).
418
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Studiile în care a abordat problema unită, Ciuhandu menţine un ton
academic, o absolută obiectivitate, fiind mereu preocupat de adevărul istoric. La el
polemica nu mergea până la pamflet precum la adversarii săi. Cu toate acestea, la
fel ca şi alţi istorici din perioada interbelică (Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Ştefan
Lupşa, Ştefan Meteş), alături de lumină, stăruie firesc şi umbre datorate epocii pe
care a traversat-o şi a concepţiei istorice împărtăşite, exagerări ce decurgeau
adeseori din spiritul istoriografiei practicate, tendinţe confesionale care au
împovărat construcţia istoriografică. A avut "respectul cătră oricare altar ridicat
întru numele Domnului nostru Iisus Hristos", după cum însuşi mărturisea în 1924.
Neînţeles de mulţi, el a mers cu răbdare pe linia ce şi-a trasat-o încă de la început,
"de vr-o zece ani şi mai bine studiez rosturile catolicismului agresiv printre românii
din fostul stat ungar", mai ales după 1921, când, "episcopia g. c. din Lugoj a dus
propaganda papistă în popor cu broşuri de ocară şi de ademenire, am ieşit pe
teren". 421 Roadele acestei munci nu a încetat să se vadă. A fost condamnat de mulţi
adversari a fi fanaticul unei confesiuni, ei ocolind însă argumentele istorice şi
logice. Polemicii sale viguroase şi demne totodată, "Unirea" blăjană îi răspundea
prin batjocuri ieftine, numindu-i argumentele "chinezăriile lui Ciu-Han-Du", Curia
romană punându-l la index.
El nu a scris nici un tratat de teologie dogmatică pentru a justifica o astfel de
imputare. Nu s-a considerat niciodată a fi fanaticul unei confesiuni, el considera că
face o "propagandă legiuită" care nu pleca numai de la "gândul unui om, ci se
sprijineşte mai ales pe necesitatea sufletească pe care o simte poporul însuşi [... ] de
a i se tălmăci vechile hrisoave - jalbe şi rapoarte oficiale - în care sunt izvorate
suferinţele de odinioară ale înaintaşilor, cari fără îndoială, au un cuvânt de spus
urmaşilor',4 22 . Gheorghe Ciuhandu a recurs la documente şi lucrări politice şi
religioase ale celor de altă confesiune pentru a scoate la lumină adevărul istoric şi
cazuri concrete. Poate fi considerat istoricul avizat al problemelor disciplinei pe
care o cultivă, stăpân pe instrumentul de investigaţie, cunoscător a limbilor de
cultură, dar şi al celor modeme, un spirit inteligent şi penetrant, capabil să înţeleagă
subtilităţile documentelor.
111.3.3. Studii privitoare la manuscrise şi

cărţi

vechi

româneşti

De o însemnătate deosebită pentru istoria eparhiei sunt şi cercetările
privitoare la vechea literatură manuscrisă sau tipărită de pe teritoriul de odinioară al
diecezei arădene, mai ales din Bihor, continuând în acest fel o altă latură a
activităţii mentorului său Vasile Mangra cu care a colindat satele pentru a aduna
manuscrise liturgice şi însemnări de pe cărţile de cult. Rezultatul cercetărilor,
O mărturisire. În chestia catolicismului (manuscris din 11 ianuarie 1924), păstrat în B. A.
O. R. Arad,fond cit., dosar 125, f. 275-293.
422
Gh. Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă în anii 1834-5,
421

p. 4.
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Gheorghe Ciuhandu publicându-le în mai multe studii. În 1919 avea deja un
însemnat material, pe care la publicat, în parte numai, sub titlul Dieci şi manuscrise
româneşti din Bihor, în "Tribuna" (Oradea, anul I, 1919, nr. 46, 48-50), iar în 1920
şi 1922, publică Urme vechi de cultură românească în Bihor, în "Cele Trei Crişuri"
(anul I, 1920, nr. 7-20; anul II, 1921, nr. 1-8)423 •
Preţuind tezaurul de carte veche românească răspândit prin toate bisericile
parohiale din cuprinsul eparhiei, atrăgea atenţia asupra necesităţii de a descifra cu
migală şi competenţă însemnările, circulaţia cărţilor, toate constituind o dovadă în
plus a conştiinţei unităţii de credinţă şi neam a românilor. La propunerea sa, prin
Circulara nr. 6063 din 1931 a Consiliul eparhial, se cerea preoţilor din eparhie
"culegerea notiţelor de prin cărţile bisericeşti vechi şi de pe inscripţii pentru
scrierea istoriei eparhiei". 424 Iniţiativa a fost concretizată într-un dosar conţinând
427 file425 , cuprinzând şirul preoţilor parohi, al învăţătorilor, cu anii de activitate,
informaţiile despre cărţi fiind însă foarte vagi, neprecise şi incomplete.
În peregrinările sale prin bisericile bihorene a descoperit un Molitvelnic426 în
manuscris despre care a publicat în anul 1941 în revista "Biserica Ortodoxă
Română',4 2 7, în care pune problema, importantă din punct de vedere teologic şi
lingvistic a vechilor manuscrise ardelene, dar mai ales a celor din Bihor. Studiul,
sub raport liturgic şi lingvistic, ne arată vechimea elementului ortodox şi românesc
atât în Bihor cât şi în celelalte părţi ardelene. Molitvelnicul în manuscris cuprinde:
rânduiala botezului (f. 4-53); rânduiala logodnei şi a cununiei (f. 54-81); rânduiala
spovedaniei (f. 94-1 l O); rânduiala maslului (f. 111-167); rânduiala împărtăşaniei
grabnice a bolnavului (f. 168-174); rânduiala la ieşirea sufletului (f. 174-191);
rânduiala înmormântării mirenilor (f. 192-261); rânduiala înmormântării pruncilor
mici (f. 262-291 ); ,,rânduiala îngropării cându să săvârşeşte vreun creştin dintre
pravoslavnici în săptămâna luminată" (f. 292-315) şi continuă cu prezentarea
întregului cuprins al manuscrisului 428 .
În unele studii caută să dovedească, prin prisma vechii limbi liturgice, însăşi
vechimea românilor. Lega acest grup etnic de voievodatul Maramureşului, formând
astfel un masiv românesc nepătruns încă de infiltrările catolice până la sîarşitul
secolului al XVIII-iea. În acelaşi timp Bihorul, reprezenta, sub raport cultural, o
veche şcoală de copişti, preoţi şi dieci până spre sfărşitul secolului al XVIII-lea.
Gheorghe Ciuhandu consideră că vechile texte liturgice în manuscris atribuite unor

A mai publicat: Cărţi de afurisenie sm1 de blăstăm, în "R. T.", 1927, 1930 (şi în extras); Ce
"Pravilă" de la Arad, în "Hotarul", anul III ( 1936) nr. 2-3, februarie - martie, p.25-27 p.
424
A. A. O. R. Arad, gr. III. dosar 385/1930, doc. 6063, f. 397.
425
Idem, gr. III, dosar 426/1923.
426
Titlul manuscrisului: Molitvenicu izvoditu din slovenie, pre limba rumânească, în zilele
craiului Afafi Mihai, cu blagoslovenia mitropolitului Varlaamu, în mitropolia Bă/grad.
42
Un vechi Molitvelnic manuscris din Bihor, în legătură cu alte Molitvelnice, în "B. O. R.",
anul LIX ( 1941 ), nr. 9-1 O, p. 536-576.
428
Ibidem, p. 543.
423

ni spune o
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influenţe externe sunt de fapt rămăşiţe ale unui vechi cult românesc ortodox, a unei
limbi cu un vocabular şi o topică atât de veche.
Aceste probleme le pune în discuţie în lucrarea, Manuscrise, dieci şi copişti
bihoreni, la care nu a terminat capitolul final, lucrarea întreagă rămasă în
manuscris. Autorul, semnala cele mai vechi manuscrise din regiune, trei liturghiere
(unul românesc de la începutul secolului al XVII-iea provenind din Abram, altul
din Otlaca iar al treilea slavo-român provenind din Lipova, ambele de la sîarşitul
29
aceluiaşi secol)4 •
Lucrarea, de o întindere apreciabilă, 1113 file, este împărţită în trei părţi
mari, fiecare având mai multe capitole şi subcapitole430 . Iată cele trei părţie ale
lucrării:

I. Manuscrise, dieci şi limba din Bihor (f. 17-534).
II. Biserica veche românească cu specială privire la Bihor (f. 535-833).
Il/. Influenţe eterodoxe asupra Bisericii vechi româneşti şi reacţiuni
ortodoxe
(f. 834-1113).
Din acest domeniu al preocupărilor lui Ciuhandu se păstrează două lucrări în
manuscris: Note privind manuscrisele româneşti vechi din Bihor4 3 1, şi Note adunate
din cărţile vechi româneşti aflate în partea Aradulu,432• În Fondul de documente
rămas în urma lui Gh. Ciuhandu se păstrează mai multe manuscrise legate de
domeniu manuscriselor şi cărţilor vechi liturgice: Notiţe despre manuscrise
bihorene (35 file), Notiţe şi extrase din Liturghier (201 file), Un Litrughier
manuscris (264 file), Notiţe liturgice (7 file). ,,Un studiu despre liturgiere vechi îl
avea aproape gata ultima dată când l-am vizitat, în 1946", mărturiseşte istoricul
Ştefan Lupşa433 .

Multe din manuscrise şi cărţile vechi de cult le-a putut cerceta şi cu prilejul
pelerinajelor la bisericile de lemn din Arad şi Bihor434 , întreprinse alături de
istoricul de artă Coriolan Petranu de la Universitatea din Cluj, care pregătea cele
435
două monografii publicate în 1927 şi 1931 . Lui Gheorghe Ciuhandu se datorează
partea istorică de la cele două cărţi ale lui Coriolan Petranu.
429
430

Şt. Lupşa, Istoria Eparhiei Arad11lui, voi.I, f. 168.
Partea introductivă a manuscrisului a fost publicat postum în „Altarul Banatului", Serie

nouă,

anul II (XLI), nr. 4-6, 1991, pp. 97-101.
431
Se află în colecţia lui Florian Dudaş, cf. FI. Dudaş, Man11scrisele româneşti din bisericile
Bihomlui, voi. I, Oradea, 1985, p. 169.
43
~ Ibidem, voi. II, p. 17, nota 6.
433
Ştefan Lupşa,+ lconom stavrofor Dr. Gh Ci11hand11, în „T. R.", anul XCV, nr. 17-18, 11
mai 1947, p. 2.
434
În perioada când a peregrinat prin satele bihorene, cu Vasile Mangra, Coriolan Petranu sau
singur, a adunat un bogat material folcloric, numai o parte publicat, cel mai mult rămas în manuscris.
Vezi: Gh. Ciuhandu, O scurtă lămurire, în „L. R.", anul XXI, Beiuş, anul 22, 15 noiembrie 1941, pp.
210-213; nr. 23, I decembrie 1941, p. 218.
435
Petranu, Coriolan, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu, 1927; Idem, Mon11mentele
istorice ale j11deţ11/11i Bihor. I. Bisericile de lemn, Sibiu, 1931.
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A fost preocupat de problema limbii române în Biserica ortodoxă, ca „o
chestiune cardinală". Această temă a dezbătut-o în studiile: Limba liturgică
româneasctf36 şi Biserica ortodoxă şi chestiunea limbei naţionale431 , amândouă
rămase în manuscris. Tot din acest domeniu al istoriei literare bisericeşti mai
amintim: Licăriri româneşti în trecutul vechei biserici a românilor ("Bis. şi Şc.",
anul XXXVIII, 1914, nr. 10, p. 74); Licăriri de românism în vechea biserică a
românilor. Epoca tiparelor româneşti din vremea influenţei protestantice ("R. T.",
anul VII, 1914, nr. 10-12, pp. 217-232; anul X, 1916, nr. 1-3, pp. 30-43) şi Cărţile
de afurisenie sau blestem din Ardeal (Sibiu, 1930).
111.4. EDITOR DE DOCUMENTE

ŞI

MANUSCRISE

De obicei, munca de istoric se împleteşte cu aceea de editor al izvoarelor
istorice. Acest lucru este de regulă mai ales acolo unde ediţiile de izvoare lipsesc,
deşi acestea există în arhivă. Gheorghe Ciuhandu nu a fost un editor de texte şi
documente, deşi practic, nu a avut posibilitatea să arate cum ar fi conceput el
tehnicile ediţiilor. A publicat un număr impresionant de documente în volumul
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ şi în Românii din Câmpia Aradului. Spre
deosebire de documentele demografice din cea de-a doua carte, în prima,
documentele sunt redate în limba actelor fără a face şi o traducere a lor, mult mai
accesibilă cercetătorului.
Preocupat mereu de a intra în posesia unor documente istorice necesare
pentru redactarea unei istorii a eparhiei arădene, Ciuhandu era mereu în
corespondenţă cu diferiţi istorici. În anul 1934, profesorul dr. Alexa lvic de la
Subotiţa, îl informa despre rezultatul cercetărilor istorice întreprinse în
„următoarele secţiuni ale arhivei de stat ungar din Budapesta: Cancelaria ungară de
Curte, Deputaţia ilirică, cancelaria ilirică de Curte şi Cancelaria ardeleană de
Curte", de unde adunase deja un număr însemnat de documente istorice, în limbile
latină, germană şi maghiară, care unele proveneau din cea de-a doua jumătate a
438
secolului al XVIII-iea, altele din prima jumătate a secolului următor . Erau şi
documente în limba română pe care A. Ivic se angaja săi le ofere lui Gh. Ciuhandu
pentru a le publica. lvic spera ca documentele adunate de el şi altele pe care încă le
mai avea de adunat să cuprindă 50 de coli tipărite, iar „dacă aţi pune la un loc
materialul Dv cu al meu, desigur ar da 100 coli de tipar", îi scria corespondentului
său de la Arad. Se angaja să-i furnizeze lui Ciuhandu toate copiile de documente pe

436

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 385-393.
Ibidem, dosar, 98, f. 181-184.
438
La 9 ianuarie 1934, Ştefan Lupşa se adresează lui Gheorghe Ciuhandu aducându-i la
cunoştiinţă că românii nu erau admişi, pentru cercetări istorice, în arhivele de la Budapesta, motiv
pentru care îi cere să intervină pe lângă Alexa !viei, care deja făcuse intense cercetări istorice în
arhivele de la Viena, să-şi îndrepte atenţia mai mult spre arhivele de la Budapesta unde sârbii aveau
acces. B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 16.
437
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care le are din arhivele din Budapesta, pentru a le publica cu sprijinul Academiei
Române într-un corpus de documente439 •
La 8 ianuarie şi 4 aprilie 1934, Gh. Ciuhandu se adresa Academiei Române
aducându-i la cunoştinţă intenţia sa de a publica un volum de documente
„privitoare la trecutul cultural românesc" din cea de-a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea şi prima jumătate a celui următor440 . Avea în vedere întreg materialul
adunat din arhivele judeţului şi a Episcopiei Aradului, mai ales pe cele „dintre anii
173 7-1800 şi dintre 1830-1840" la care se adăugau cele puse la dispoziţie de Ştefan
Lupşa, pe atunci profesor la Academia Teologică din Oradea, adunate din arhivele
vieneze încă în 1929, când a beneficiat de o bursă de studii din partea Episcopiei de
Oradea.
Documentele puse la dispoziţie de Ştefan Lupşa, cuprindeau „materiale de
istorie bisericească şi culturală începând de la jumătatea veacului XVIII încoaci şi
până lajumătratea celui de al XIX-iea", despre care aducea la cunoştinţa Academiei
Române că „părintele Lugşa va fi mai bucuros dacă documentele sale le-ar publica
On. Academia Română" 1• Secţia istorică a Academiei Române, în şedinţa sa din
19 mai 1934, analizând propunerea lui Ciuhandu, a hotărât ca întreg materialul
adunat să fie trimis la înaltului for ştiinţific, ,,urmând ca tipărirea lui să se facă când
Academia va putea',442 .
Pentru că încă nu s-a întreprins nimic cu documentele lui Ştefan Lupşa, la 12
martie 1935, Gh. Ciuhandu pune la dispoziţia Academiei Române un „caiet de
documente istorice", cu titlul: Beschreibung der Wa/achei vor einem Jahrhundert
(Descrierea românilor de-a lungul timpului)443, al profesorului Alexa lvic,
cuprinzând o prefaţă în sârbeşte şi în traducere românească, şi 33 de documente
provenind din arhivele de la Budapesta, ,,cu gândul şi condiţia unei publicări',444.
Academia Română din lipsa fondurilor financiare necesare tipăririi volumului, la 3
martie 1936, restituie manuscrisul lucrării pentru a fi trimis „celui în drept',44 5 .
Problema tipăririi unei colecţii de documente „cuprinzând materiale istorice
din această regiune ca şi din alte arhive, privind în general viaţa românească", l-a

439

Ibidem, dosar 125, f. 58- 58v. Scrisoarea lui Alexa !viei din 28 martie 1934.
Ibidem, dosar 125, f. 56-57. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu din 4 aprilie 1934;
Episcopia Aradului în vremuri de răscrnce istorică 19/8-1948. Colecţie de documente, doc. 89, p.
415.
441
Ibidem.
442
Ibidem, dosar 125, f. 54.
443
Lucrarea se află în Fondul Gheorghe Ciuhandu (dosar 18) şi cuprinde 49 de file şi o hartă.
444
8. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 125, Alexa Iviei, Material arhivistic despre trecutul
literar şi cultural al românilor.
445
8. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 56, f. 20. Scrisoarea din 3 martie 1936. Cu toată penuria
financiară, Academia Română, în cele din unnă, publică un număr de 35 de documente dintre anii
1772-1844 adunate de A. !viei din Arhivele de Stat de la Budapesta, sub titlul, Documente privitoare
la mişcarea literară şi culturală a românilor din Ungaria în secolele XVIII şi XIX, în „An. Acad.
Rom. Memoriile Secţiunii Istorice XVIII, 1936-1937.
440
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preocupat mereu. Chestiunea a fost pusă şi cu prilejul Congresului cultural care a
avut loc la Arad în ziua de 30 ianuarie 1938446 •
Preocupat şi de editarea unor manuscrise istorice, printr-o scrisoare din 3
august 1938, aducea la cunoştinţa Academiei Române existenţa în Biblioteca
Episcopiei Aradului a mai multor manuscrise ale lui Samuil Micu, Gheorghe Şincai
şi Ioan Monoran, toate provenind din „lăsământul de odinioară" al profesorului
Alexandru Gavra 447 , care le-a adunat în timp de „peste 40 de ani [ ... ] culegându-le
care dintr-o ţară care di alta',44 8• Se arăta, în primul rând, interesat de o copie „de pe
Istoria românilor în 4 volume" ale lui Samuil Micul. ,,Cele dintâi formează istoria
politică a Ardealului, Munteniei şi Moldovei, iar voi. IV Istoria bisericii româneşti
ardelen până în prag de numirea lui Ioan Bob',449 • Dorea publicarea volumului al
IV-iea, intitulat: Istoria bisericească a Episcopiei româneşti din Ardeal, acum
întâiu culeasă şi scrisă de P. Samuil Clain din Sadu, ieromonah din mănăstirea
Sfintei Troiţe din Bla/ 50 , care, după părerea lui Gh. Ciuhandu „ar fi de un mare
interes cultural", motiv pentru care se adresează Academiei Române cu rugămintea
451
să „binevoiască [ ... ] a lua asupra sa cheltuielile de tipărit" a manuscrisului .
Secţiunea istorică a Academiei Române, în urma examinării propunerii lui Gh.
Ciuhandu, prin Ioan Lupaş, cerea ca această copie a manuscrisului „s-o colaţioneze
mai întâi cu textul original care se află la Episcopia unită din Oradea Mare',4 52 .
Tot prin scrisoarea din 3 mai 1938, Ciuhandu propunea Academiei Române
şi publicarea, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la Sinodul unionist de la FeraraFlorenţa (1439), a unei copii despre istoria sinodului, intitulată: Istoria
împărăcherii între Biserica Răsăritului şi a Apusului, de pe manuscrisul lui Samuil
Micu. Numai lipsa mijloacelor financiare pune în imposibilitatee Academia
453
Română a tipări manuscrisul .
Referitor la acest subiect, Gheorghe Ciuhandu publică studiul În legătură cu
Sinodul de la Florenţa (1439). Note fugare în legătură cu opera lui Samuil Klein
Gh. Ciuhandu, Arhivele arădene, p. 40.
8. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 73, f. 44-45. Scrisoarea din 3 august 1938 adresată
Academiei Române.
448
Toma G. Bulat, O încercare de a se tipări la Bucureşti manuscrisele lui Samuil Micu-Clain
şi Gheorghe Şincai aflate la Arad şi Oradea Mare (1863-/ 865), în "M. B.", anul XXII, 1972, nr. 1-3,
pp. 95-105. Vezi şi Lucian Emandi, O importnată colecţie de manuscrise arădene, în "Comunicări şi
referate", Arad, 1973, pp. 51-58.
449
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 73, f. 44-45.
45
Copia executată de Gh. Ciuhandu după manuscrisul lui Alexandru Gavra se păstrează în
Fondul Gh. Ciuhandu, dosar 73, şi conţine 325 file.
451
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 73, f. 44-45. Intenţia publicării manuscriselor "Klein,
Monorai latinescu şi Şinkai cel adorat şi genuin", precum şi a altor manuscrise adunate de ilustrul
profesor de la Preparandia arădeană, a existat încă din secolul al XIX-iea, vezi T. G. Bulat, op. cit., pp.
95-105.
452
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 73, f. 43.
453
În anul 1939, "Revista Teologică" de la Sibiu (anul XXIX, 1939, nr. 7-8) închină un număr
întreg acestei comemorări. Studiile sunt semnate de Gheorghe Ciuhandu, Teodor Bodogaie, Grigorie
T. Marcu, Nicolae Neaga şi Liviu Stan.
446

447

°
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(Sibiu, 1939)454 , în care, referindu-se la lucrarea în manuscris a lui Samuil Micu,
arată acaracterul adevărat al Sinodului, răspunzând tuturor celor care căutau să-i
denatureze istoria. Este unul din primele studii ştiinţifice pe această temă. El
constituie o analiză a lucrării lui Samuil Micu despre sinodul florentin, în care
respinge părerea potrivit căreia Sinodul de la Florenţa ar fi reprezentat norma
unirilor cu Roma de mai târziu, atrăgând atenţia şi asupra faptului că autorul
manuscrisului nu şi-a încheiat studiul despre acest sinod cu fraze de aprobare a
acestuia, ci promitea să-şi prezinte punctul propriu de vedere, avea deci îndoieli în
legătură cu legitimitatea şi ecumenicitatea sinodului florentin. Este regretabil că nu
a putut publica manuscrisele lui Samuil Micu. Am fi avut prilejul să vedem mai
bine cum înţelegea el subtilitatea critică. Multe din documentele pe care le-a adunat
din arhivele arădene sau primite de la istoricul Ştefan Lupşa ca şi manuscrisele din
,,lăsământul" lui Alexandru Gavra, au rămas în manuscris.
Încă în luna aprilie a anului 1927, începe redactarea unor Notiţe
autobiografice455 , reluate spre sîarşitul vieţii, într-o formă mai amplă, sub titlul: Din
viaţa mea. Făcute şi păţite, spuse ca să înveţe şi alţii din ele, fără însă a le putea
finaliza şi publica, desfăşurarea evenimentelor mergând doar până în anul 1925. Al
doilea manuscris a apărut postum456 • Valoarea istorică a celor două manuscrise este
uşor de înţeles, dacă avem în vedere că viaţa lui Gh. Ciuhandu era strâns legată de
Episcopia Aradului, punându-se la dispoziţie date mai puţin cunoscute din istoria
ei, mai ales din perioada primelor două decenii şi jumătate a secolului al XX-iea.
În luna iunie 1944, pe când se afla la odihnă în staţiunea Vaţa de Jos, avea
gata pentru tipar lucrarea intitulată: Studii. Informalii şi cuvântări istorice-culturale
şi politice-bisericeşti, proiectată a apărea în trei volume457 . În Introducere
menţionează că odată „cu acest volum începem să publicăm o serie de roade ale
ostenelilor noastre în domeniul scrisului românesc, unele mai vechi, altele mai
nouă: studiii, articole şi informaţiuni". Ele reprezintă „mai mult un scris de ocazie"
prin care se încadra în „propaganda culturală românească", fiind publicate în
coloanele unor reviste. Tot materialul este rodul une munci de peste patru decenii,
reuşind să se pună în slujba unor cercetări mai cu seamă cu caracter istoric şi
cultural, altele de ordin statistic „aşa de puţin cultivat încă", a căror tipărire într-un
volum oglindind străduinţele lui Gh. Ciuhandu şi pentru a înlesni „şi altora să
cunoască şi mai ales să poată utiliza rezultatele cercetărilor" pe care le-a întreprins.
Volumul I (Câteva capitole şi însemnări din istoria româneasca") cuprinde
însemnări din istoria politică, bisericească şi culturală a românilor, iar volumul al
Ii-lea (Din viaţa bisericească şi religioasă a românilor ardeleni), priveşte numai
Iniţial a fost publicat în "R. T.", anul XXIX, I 939, nr. 7-8, pp. 281-294.
O parte din ele se păstrează în B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar I 32, f. 59-72, iar cealaltă
în fondul familiei din Timişoara.
456
Este vorba de Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925). Din viaţa mea. Făcute şi păţite, spuse
ca să înveţe şi alţii, Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Constantin Jinga, Postfaţă de conf.
dr. Gheorghe Ciuhandu, Timişoara, 1999, 338 p.
457
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 141.
454
455
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viaţa bisericească,

prima referindu-se la Biserica ortodoxă ca
iar cea de-a doua se ocupă de uniţi şi secte. Volumul
al Iii-lea (Cuvinte de propovăduire), în prima parte, cuprinde o seamă de discursuri
şi cuvântări în legătură cu Asociaţia „Andrei Şaguna" a clerului din Mitropolia
ardeleană, mai întâi ca prteşedinte al Sectiei Arad ( 1919), apoi ca preşedinte
general al Asociaţiei (1922). În a doua parte a volumului se cuprind „cuvântări
bisericeşti şi naţionale", iar în cea de-a treia parte, ,,amintiri şi fapte şi câteva din
scrisul nostru îndelungat în serviciul cultural al oficialităţii bisericeşti" (19051939).
având

două secţiuni,

instituţie „harică şi naţională",

111.5. SCRIERI CU CARACTER TEOLOGIC
111.5.1. Scrieri liturgice

Pentru trebuinţele religioase, rituale şi duhovniceşti ale credincioşilor, dar
mai ales pentru soldaţii români aflaţi pe front, sub îndrumarea preotului Gh.
Ciuhandu este tipărită o Carte de Rugăciuni şi Cântări, cu adaos de cuvinte
mângâietoare şi îndemnuri morale, scoase din Sfânta Scriptură (Arad, 1915)458 .
Un loc aparte în preocupările liturgice ale lui Gh. Ciuhandu în constituie
abordarea unor probleme privitoare la Sfintele Taine. În anul 1933 vede lumina
tiparului la Cernăuţi, studiul intitulat: Rânduiala Sfintei Mărturisiri la români.
Însemnări rituale. Cu două anexe: Ritualul sârbesc (1524). Ritrualul românesc
(1681/ 59 , în care susţine că ritualul Sfintei Mărturisiri ar fi susceptibil de revizuire,
mai ales că nici nu există o unitate rituală. La sfârşitul lucrării prezintă, în anexă,
două mărturisiri, una de ritual slavon din 1524, iar cealaltă după un Molitfelnic al
mitropolitului Dosoftei al Moldovei, într-o „neoşă şi plină de miere limbă
moldovenească". După menţiunea autorului, lucrarea ar putea fi un imbold pentru
alţii mai competenţi şi în special pentru dascălii în teologie care ar trebui îndrumaţi
,,cu stăruinţă în direcţia WlOr asemenea cercetări istorice-bisericeşti şi culturale".
Considera că lucrări din acest domeniu, ar fi nu numai utile, ci şi necesare, ,,poate
ele ne-ar aduce lumină asupra raporturilor de filiaţie ierarhică-canonică şi de
legături bisericeşti, deoarece legăturile de acest fel au fost - şi nu puteau să nu fie încopciate cu aduceri de cărţi sau de obişnuinţe tipiconale, rituale, etc., cari, aşa
cred eu, ar putea fi descoperite prin compararea manuscriselor similare între olaltă
şi în raport cu cărţile sau manuscrisele la fel din alte provinţe româneşti sau şi ţări
învecinate cu România',4 60 •

458

Ediţia a III-a a apărut tot la Arad, în 1938, ca Nr. 4 din Biblioteca "Îndemnuri

duhovniceşti".
459

de la

Iniţial a fost publicat în revista "Candela" (anul XLIII, ianuarie-decembrie 1932, nr. 1-12)

Cemăuti.

ah. Ciuhandu, Rânduiala Sfintei Mărturisiri la români. Însemnări rituale. Cu două anexe:
Riwalul sârbesc (1524). Ritrualul românesc (/681), Cernăuţi, 1933, p. 5.
460
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În toamna anului 1933 face o propunere Sfăntului Sinod pentru revizuirea
Rânduielii Tainei Sf. Mărturisiri. La 28 noiembrie 1933, Sinodul răspunde lui Gh.
Ciuhandu că "nu găsim oportun nici ca metodă nici ca scop. Pentru ca o revizuire
când se va face şi dacă nu se va găsi necesar, aceea în orice caz va trebui să se facă
numai după toată Biserica ortodoxă',4 61 .
În urma unei îndelungate practici duhovniceşti la Penitenciarul din Arad „şi
în contactul cu tineretul şcolar", constată necesitatea unui îndreptar pentru „scaunul
sfintei Mărturisiri". Aşa a apărut lucrarea Sfânta Mărturisire şi Sfânta
462
Cuminecătură, tipărită în trei ediţii , ceea ce demonstrează interesul deosebit pe
care l-a stârnit în lumea bisericească, dar şi necesitatea pe care a reprezentat-o
abordarea unor asemenea probleme.
Din studiile cu caracter liturgic mai amintim: Iarăşi pentru sfinţii de sânge
românesc463 ; Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în lumina altor rugăciuni ale Sfintei
Bisericii ortodoxe464 ; O rătăcire de îndreptat în legătură cu numirea şi rosturile
,. Catedralelor "465 ; Rugăciuni şi distinctii bisericeştz466 •
În anul 1904 începe lucrul la i'.in poem teatral biblic, care dorea să fie o
trilogie religioasă în formă teatrală. Prima parte era gata pentru tipar în 1915, dar nu
a publicat-o din cauza războiului, numai în anul 1934, sub titlul: Mântuirea mea
Dumnezeu (Ps. 61, v. 7). Poem teatral biblic în trei tablouri. Întocmit din texte ale
Sfintei Scripturi (Arad, 1934, 74 p.)4 67 • Aşa după cum însuşi mărturiseşte, încă de la
început, lucrarea se dorea a fi o trilogie religioasă din care prima parte să aibă un
subiect din Vechiul Testament, a doua de la începutul creştinismului, iar cea de-a
treia din istoria românilor.
Este şi o piesă moralizatoare înfăţişând o seamă de împrejurări din viaţa
evreilor, din faza ultimă a robiei lor asiriene şi din cursul luptelor pentru
redobândirea libertăţii naţionale, politice şi religioase. Are un scop de trezire
religioasă şi zidire sufletească, o reînviere morală şi socială pe temeiul credinţei şi
idealul religios-moral. Poemul are în atmosfera lui totală un covârşitor ton mistic,
explicabil şi prin culoarea vremurilor, dar mai ales prin forma în care este scris.
Alcătuit num ai din citate luate din Sfănta Scriptură, autorul dovedeşte o uimitoare
stăpânire a materialului biblic. Este un mozaic preţios în care se îmbină în chip
armonios atâtea frânturi de adoraţie divină din Vechiul Testament.

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. nenumerotată.
Ediţia I şi a II-a au apărut în 1930, iar ediţia a III-a în 1936 (Nr. I din Biblioteca
"Îndemnuri duhovniceşti"). Toate ediţiile au apărut la Arad.
463
„8. O. R.", 1931, nr. 10, pp. 588-594.
464
Arad, 1936, Nr. 3 din Biblioteca ,,Îndemnuri duhovniceşti".
465
„R. T.", anul XXVII, nr. 7-8, 1937.
466
„Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 26, 1938, pp. 219-221. Articolul nu este semnat de autor dar
apartine lui Gheorghe Ciuhandu.
467
•
Nr. 2 din Biblioteca ,,Îndemnuri duhovniceşti".
461
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Din această categorie a scrisului teologic a lui Gh. Ciuhandu, a rămas în
manuscris o lucrare cu spicuiri din Octoihul mare, intitulată: Vino suflete ! Chemări
creştine, proiectată a fi Nr. 4 din Biblioteca „Îndemnuri duhovniceşti".
111.5.2. Scrieri despre erezii, secte,

concepţii

religioase

Probleme ridicate de începuturile literaturii noastre scrise sunt legate de viaţa
a poporului român. Cercetarea lor a mers destul de încet şi a fost
abordată numai de către laici, care tratau problema, mai ales din punct de vedere
cultural, mai puţin religios. Rareori au intervenit reprezentanţi ai Bisericii pentru aşi spune cuvântul potrivit cu indicaţiile doctrinar-religioase. Aşa este şi cazul
cărţilor populare religioase, în jurul cărora s-a acreditat părerea, susţinută, între
alţii, şi de Bogdan P. Haşdeu, că avem de-a face cu produse ale influenţei
bogomilice la români.
Preocupat de problema bogomilismului la români încă din anul 1913, Gh.
Ciuhandu, bun cunoscător al doctrinei Bisericii ortodoxe, revine asupra temei abia
în 1933, în studiul Bogomilismul la români (Sibiu, 1933, 24 p.)468 • Examinând
doctrina bogomilică despre Stăntul Arhanghel Mihail, favoritul venerat de
bogomili, ajunge la concluzia că nici în scrierile vechi şi nici în folclorul românesc
nu existau influenţe ale sectei bogomilice, ceea ce înseamnă că poporul român nu sa identificat cu aceasta pe cât s-a afirmat până atunci. Cultul Arhanghelului Mihail
prezent în legendele religioase ale românilor îşi găseşte explicaţia deplină prin
punerea lui în legătură cu rolul ce-l are acest stănt atât în Vechiul Testament cât şi
în Noul Testament, cu atât mai mult, cu cât concepţia folclorului nostru despre
Arahanghelul Mihail este în vădită contradicţie cu doctrina bogomilică. Cercetând
şi cuprinsul textelor măhăcene, pe baza cărora Bogdan P. Haşdeu a ajuns la ipoteza
influenţelor bogomilice, Gh. Ciuhandu junge la concluzia că ele oglindesc
concepţia populară despre Arhanghelul Mihail, în opoziţie cu ceea ce susţineau
bogomilii, dar fără a contrazice în esenţă doctrina ortodoxă. El lasă să se înţeleagă
că aceste producţii apocrife veneau din veacurile de la credincioşi. Trecutul nostru
nu a avut tradiţii bogomilice, iar în „vechile noastre monumente de cultură
religioasă ca şi în credinţele poporale ale românilor, a trăit şi trăieşte încă concepţia
unui creştinism popular apocrif care nu poate fi identificat cu credinţele
bogomilice". Studiul lui Ciuhandu dovedind „inexistenţa printre noi a unui
bogomilism organizat şi influenţat", reduce în acelaşi timp pentru istoria noastră
literară influenţa acestei secte în ce priveşte cărţile poporane.
În câteva studii, dintre care amintim: Un neam şi un suflet (Arad, 1925, 16 p.
Nr. 1 din „Biblioteca creştinului ortodox") şi Icoane din viaţa făţarnică a
baptiştilor (Arad, 1927), se ocupă de fenomenul neoprotestant care începea să aibă
tot mai mulţi adepţi în epocă.

bisericească

468

Extras din "Revista Teologică", anul XXII, 1933.
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01.6. COLABORATOR
LA PRESA BISERICEASCĂ ŞI CULTURALĂ
Este foarte greu a face o analiză a lucrărilor publicate de Gheorghe Ciuhandu
în diferite periodice ale vremii, de la debutul său publicistic întâmplat în anul 1897
şi până în 1947. Acesta este şi motivul pentru care ne vom opri doar la pricipalele
momente din, viaţa sa legate de presa bisericească şi nu de publicistica sa.
Menţionăm doar că în articolele şi studiile publicate a abordat probleme de
teologie, istorie bisericească şi naţională, de cultură, cronici, recenzii, presărate în
revistele·. "Biserica şi Şcoala" ' "Tribuna"' "Tribuna Poporului"' "Românul",
"Hotarul" ' "Salonul literar" ' "Ştirea" , "Foaia literară" ' toate din Arad·, "Telegraful
Român" şi "Revista Teologică" de la Sibiu; "Candela" (Cernăuţi); "Biserica
Ortodoxă Română" (Bucureşti); "Legea Românească" şi "Cele Trei Crişuri" de Ia
Oradea, ,,Analele Banatului" (Timişoara).
Pe lângă faptul că a colaborat Ia periodicele vremii, Gheorghe Ciuhandu este
preocupat, încă din perioada când urma cursurile Facultăţii de Teologie din
Cernăuţi. Aici, în anul 1904, împreună cu prietenul şi colegul său Nicolae Bălan,
viitorul mitropolit al Ardealului, ridicare anivelului pregătirii clerului, plănuia
editarea unei reviste teologice, prevăzută să apară la Bucureşti, revistă care „să se
întreţină din condeiele tuturor teologilor români ortodocşi - studenţi şi clerici - din
Regatul României şi din Austro-Ungaria". Militând pentru înfiinţarea revistei, Gh.
Ciuhandu, în articolul Să fie lumină, publicat în revista „Tribuna" din Arad (nr. 91,
11/24 mai 1904, p. 1), se arăta încântat de „această idee ieşită din cercuri
studenţeşti" şi era convins că revista „ar sădi şi cultiva un dor de carte în
studenţimea teologică, viitorul cler al Bisericii române ortodoxe, spre a putea ţinea
pas în viaţă şi în literatură cu clerul altor Biserici',4 69 • Revista nu va vedea lwnina
tiparului decât în 191 O şi la Sibiu nu la Bucureşti, iar Gheorghe Ciuhandu figurând
ani de-a rândul în caseta redacţională. Este vorba de ,,Revista Teologică" de la
Sibiu4 70 .
Peste ani, în 1935, mitropolitul Nicolae Bălan al Arealului (1920-1955), îşi
amintea, ,,cu o firească bucurie, că-n opera pe care o întreprinsesem am avut de la
început şi sprijinul devotat al unor buni tovarăşi de lucru. Între cei ce m-au
încurajat şi în ideea întemeierii revistei, iar mai apoi cu scrisul său, a fost P. C.
Părinte Dr. Gh. Ciuhandu',471 •
.
A fost nu numai colaborator permanent al revistei ,,Biserica şi Şcoala" din
Arad, dar, pentru o scurtă perioadă, a fost şi redactorul ei. În 193 7, când revista
împlinea 60 de ani de apariţie neîntreruptă, începând chiar cu primul număr din
Să fie lumină a fost publicat şi în articolul intitulat: LA două decenii. O amintire mai veche,
în "R. T. ", anul XX, nr. 1-2, I 930, pp. 17-30.
470
Pentru amănunte vezi: Gh. Ciuhandu, Memorii (/907-1925), pp. 73-74.
471
Nicolae Bălan, Cum am întemeiat „Revista Teologică", în „R. T.", anul XXV, nr. 1-2,
1935, p. 3.
469
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luna ianuarie, redactarea revistei a revenit lui Gheorghe Ciuhandu. El a urmat
vrednicului preot Simion Stana care a redactat revista între 1922 şi 1936. În calitate
de redactor a căutat ca revista să fie o oglindă a vieţii ecleziastice româneşti din
cuprinsul Episcopiei Aradului, aşa cum a fost pe vremea înaintaşilor săi: Vasile
Mangra, Roman Ciorogariu şi Teodor Botiş.
La numai trei luni după numirea la conducerea revistei, în şedinţa din 17
martie 1937 al Sindicatului Presei Române din Ardeal şi Banat, pentru „activitatea
publicistică, naţională, bisericească şi culturală [ ... ] precum şi pentru interesul
constant faţă cu tradiţia gazetăriei româneşti din Transilvania", Gh. Ciuhandu este
proclamat membru de onoare al acstei organizaţii profesionale. Este o modestă şi
indirectă recunoaştere a bogatei activităţi publicistice pe care a început-o cu patru
472
decenii în urmă în revista „Tribuna Poporului" din Arad •
După doi ani şi cinci luni de conducere a revistei ,,Biserica şi Şcoala", înainte
de pensionare, la 14 aprilie 1939, cere episcopului Andrei Magieru să-i fie aprobată
retragerea din postul deţinut. Prin adresa Nr. 3 216 din 26 mai 1939, Consiliul
eparhial îi aprobă cererea şi îl absolvă cu începere de la 1 iunie de la redactarea
473
revistei, mulţumindu-i pentru întreaga activitatea desfăşurată • Ultimul număr
redactat de el a fost nr. 22 din 28 mai 1939, iar cu numărul următor (nr. 23 din 4
iunie 1939) revista este redactată de preotul profesor dr. Ilarion V. Felea, care o va
conduce până în anul 1945474 •
111.7. COLECTIA

,~A VATRA SUFLETEASCA A NEAMULUI''
După ce a fost numit preot misionar eparhial, în 1924, preotul Gh. Ciuhandu
a început editarea unei colecţii cu tematică misionară dar mai ales istorică, intitulată
,,La vatra sufletească a neamului". După cum însuşi mărturiseşte, ,,am înfiinţat
această serie [ ... ] din retribuţia lunară de câte 1 470 lei într-un an de zile, de la 1
septembrie 1924 până în august 1925, câtă vreme am fost misionar eparhial.Cu
ajutorul acestor broşuri am reuşit să ţin sufletul în cei ce mai apoi au fost constituiţi
în parohii ortodoxe, ca la Mocrea, Gurba şi Recaş, W1de mai apoi sa fixat sediul
protopopesc al Belinţului',4 75 . Colecţia avea dublu scop, W1ul propagandistic şi unul
de a servi „unui mai iscusit cercetător care ar urma a scrie istoria eparhiei

arădene

476

.

„La vatra sufletească a neamului" conţine un număr de 1O broşuri, tipărite la
Arad (8), Sibiu (1) şi Cernăuţi (1), toate pe cheltuiala lui Gh. Ciuhandu. Într-o

"Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 15, 11 aprilie 1937, p. 134.
B. A. O R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 433.
474
Ultimii redactori ai revistei „Biserica şi Şcoala" au fost: Tudor Demian (1946-1947) şi
Petru Dehelean ( 1948).
475
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 39, f. 2.
476
Gh. Ciuhandu, Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, Arad, 1929, p. 3.
472
473
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adresă din 1936 către episcopul Andrei Magierul al Aradului (1936-1960), se
plângea că nu a reuşit să-şi scoată pe cărti nici un ban şi că este dator tipografiei cu
suma de 9 116 lei, iar librăriei şi legători~i cu suma de 2 500 lei. În continuare cerea
episcopului scutirea de aceste restanţe, care, în cele din urmă îi satisface
477
doleanţele .
Ele sunt de cuprins istoric, privind conflictele cu eterodocşii şi lămuriri
istorice privitoare la „asaltul catolicizant asupra eparhiei Aradului',4 78 • Cele zece
cărţi sunt următoarele:
1. Preoţii români cari rup peceţile cu Roma, Arad, 1924, 19 p.
2. Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă în anii 18345. Pagini din istoria diecezei Aradului, Arad, 1924, 55 p.
3. Unirea şi întoarcerea Galşei la Ortodoxie. 1834-47. Contribuţiuni la
istoria diecezei Aradului, Arad, 1924, 35 p.
4. Cum ni-au răpit uniţii şi ungurii sufletele de la Nadăş ? (1895-1924). O
întrebare şi un răspuns, Arad, 1925, 23 p.
5. Propaganda catolică-maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a
Aradului (1815-1864). Cercetări istorice, Arad, 1926, 32 p.
6. Cei ce strică sufletul poporului românesc, Arad, 1926, 32 p.
7. Desrobirea religioasă a românilor ardeleni, Arad, 1927, 64 p.
8. Luptele iconoclastice (veac VIII-IX) şi un erou al Ortodoxiei: Antoniu
Neamţu (veac XVIII), Cernăuţi, 1928, 26 p.
9. Cum s-afacut unirea la Ohaba-Forgaciu (Banat), Sibiu, 1929.
10. Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, Arad, 1929.

111.8. FONDUL DE DOCUMENTE
Deşi cunoscut de mulţi cercetători istorici, Fondul de documente rămas în
urma preotului Gheorghe Ciuhandu, nu a fost fructificat la adevărata sa valoare. El
ne completează imaginea omului de carte, a istoricului şi a întregii sale
personalităţi. Întreg fondul, păstrat în Biblioteca Episcopiei arădene, cuprinde un
număr de 146 dosar care însumează peste 14 600 de file.
Fondul conţine corespondenţă, documente în original sau copie, din arhivele
de la Viena sau Budapesta, puse la dispoziţia sa de Ştefan Lupşa de la Oradea sau
Alexa lvic de la Subotiţa, studii, însemnări manuscrise cu caracter teologic, istoric
şi cultural, notiţe şi însemnări pe marginea unor lucrări de teologie şi istorie , fişe
de cercetare din arhive şi biblioteci, precum şi extrase din ziare şi reviste care
cuprind articole şi studii de istorie bisericească sau date despre evenimente
bisericeşti şi culturale ale vremii. Documentele, care acoperă perioada secolelor
XVII-XX, cu referire specială la Arad şi Bihor, dorea să le cuprindă într-un corpus
intitulat Analele Crişanei, pentru a servi celui ce se va încumeta a scrie „istoria

477
478

B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 68, f. 6, 12-13.
Ibidem, dosar 39, f. 2.
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politică şi bisericească

a acestor ţinuturi româneşti de margine". Tematica lor este
privilegiile ilirice sârbeşti (1690-1695); circulare şi diplome împărăteşti
(1691, 1706, 1728, 1733); problema propagandei uniate; ,,calificaţiunile" preoţilor;
reglementări disciplinare; mişcarea pentru un episcop român la Arad; frământările
alegerii episcopului în 1925.
Fondul, pe lângă manuscrise lui Gh. Ciuhandu, mai cuprinde şi câteva lucrări
în manuscris ale altor persoane. Amintim pe cele ale lui Samuil Clain479 , ale
episcopului Grigorie Comşa480 , ale profesorului Vasile Găină de la Cemăuţi481 , ale
484
482
483
preoţilor lgnatie Dihor , Grecu şi ale istoricului Alexa Ivic •
Pe dosarul 78 din fond, Gheorghe Ciuhandu nota: ,,Aceste documente de
mare preţ reprezintă munca mai multor cercetători, Vasile Mangra, Teodor Botiş,
Avram Sădean, Gheorghe Ciuhandu, etc. în problema românizării scaunului
episcopesc de la Arad". Era rodul muncii acestor istorici pe care Gh. Ciuhandu îi
aprecia, într-un fel, le aducea recunoştinţa sa pentru faptul că fiecare dintre ei i le-a
pus la dispoziţie cu multă generozitate.

diversă:

111.9. ACTIVITATEA ÎN CADRUL ,,ATENEULUI POPULAR"

În w:ma unei consfătuiri ce a avut loc în seara zilei de 16 septembrie 1931, la
restaurantul "Konya" din Arad, la iniţiativa unor gazetari arădeni, a fost înfiinţat
"Ateneul Popular", cu scopul de a face cât mai cunoscut trecutul românilor arădeni
şi faptele lor luminoase.
Comitetul "Ateneului Popular' era format din preotul Gh. Ciuhandu,
profesorul Alexandru Constantinescu485 , ziaristul şi istoricul Isaia Tolan, poetul şi
publicistul Alexandru Negură, artistul plastic Marcel Olinescu, profesorul Eduard I.
Găvănescu şi poetul Pompiliu Barbu, care au contribuit la îmbogăţirea zestrei
spirituale şi culturale a Aradului 486 •
Începând cu sÎarşitul anului 1931 a fost inaugurat un ciclu de conferinţe,
deschis la 4 octombrie 1931 de Gh. Ciuhandu, care, în sala Palatului cultural a
conferenţiat despre Aradul românesc în veacul XVIII. În 6 decembrie 1931,
"Ateneul Popular" a sărbătorit pe poetul Octavian Goga, ocazie cu care, alături de
Ibidem, dosar 73, Istoria bisericească a românilor din Ardeal (Tom IV din Historia
Valachornm), 323 file.
480
Ibidem, dosar 130. Părintii mei; Tineretul României; Predici, Conferinte, Medita/ii.
481
Întrebări Apologetice ~ctuale, prelegeri după prof. Dr. V. Găină, scrise de George
Ciuhandu teolog, Ibidem, dosar 126, f. 27-60.
482
Ibidem, dosar 90. Planul lui D11mnezeu pentrn .mântuirea om11lui, 50 file.
483
Ibidem, dosar 123. Predici, 59 file
484
Ibidem, dosar 18, Beschreibung der Walachei vor einem Jahrhundert (Descrierea
românilor de-a lungul timpului), 49 file; Ibidem, dosar 125, Material arhivistic despre trecutul literar
şi c11ltural al românilor.
485
Tatăl scriitorului Paul Everac.
486
Ed. I. Găvănescu, Ioan Popovici-Desseanu. Viaţa şi activitatea sa, Arad, 1932 (Nr. I din
"Biblioteca Ateneului Popular").
479
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Alexandru Constantinescu, Isaia Tolan şi Alexandru Negură, a conferenţiat ş1
Gheorghe Ciuhandu487 •
Următoarea conferinţă, cu titlul: Mişcări revoluţionare româneşti în veacul
XVIII înjudeţul Arad, susţinută în ziua de 2 februarie 1932488 • Tot în lW131 februarie,
sub egida "Ateneului Popular", la "Ziua Presei", a conferenţiat despre Inceputurile
publicisticei româneşti din Arad489 •
Cu prilejul înfiinţării Secţiei Arad a "Ligii antirevizioniste", la 10 decembrie
1933 a conferenţiat despre Relaţiile numerice ale românilor arădani din veacul
XVIII la frontiera trianonică, iar la 25 noiembrie 1934 despre Revoluţia lui Horea
şi repercursiunea ei în judeţul Aradulu1490 •
Datorită intelectualilor care s-au grupat în jurul "Ateneului Popular", în luna·
mai 1933 a luat fiinţă revista "Hotarul", din al cărui comitet de redacţie, alături de
Alexandru Negură, Victor Eftimiu, Marcel Olinescu, Isaia Tolan, Eduard I.
Găvănescu, Octavian Lupaş, Traian Mager, tăcea parte şi Gheorghe Ciuhandu.
Revista "marchează o întoarcere la un regionalism cultural bazat pe punerea în
valoare a trecutului istoric al Aradului şi a figurilor sale reprezentative',49 •
Încă de la înfiinţarea revistei, Gheorghe Ciuhandu devine un permanent
colaborator al revistei "Hotarul", excelând prin contribuţiile sale cu privire la
cercetarea trecutului bisericesc şi cultural al Aradului. Articolele şi studiile sale de
istorie locală, caracterizate prin bogatele informaţii documentare pe care le cuprind,
îl plasează pe locul unuia dintre cei mai erudiţi istorici ai vieţii ecleziastice şi
. 1 d" - ·1
. 492 .
naţ10na e m parţi e vestice
487

Ibidem, pp. 3, 4.
Gh. Ciuhandu, Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul XVIII, Arad, 1934, p. 5
(Nr. 4 din "Biblioteca Ateneului Popular").
489
Conferinţa a fost publicată în revista. "Hotarul" (anul I, nr. 3-4, iulie-august, 1933, pp. 1418). A fost publicată şi fragmentar, sub titlul, /nceputurile publicisticei bisericeşti de la Arad. /8691871, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937) şi în extras (Arad, 1937, 17 p.).
49
Cele două conferinţe au fost publicate în Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul
XVI/I, pp. 18-32 şi 58-83.
491
Horia Medeleanu, Artişti plastici arădeni, Arad, 1973, p. 14.
492
Legături româneşti cu Ierusalimul, anul I, nr. I, mai 1933, pp. 4-5; Câteva măsuri
disciplinare ale episcopului Gherasim Raţ, anul I, nr. 2, iunie 1933, pp. 4-6; Începuturile publicisticei
româneşti la Arad, anul I, nr. 3-4, iulie-august 1933, pp. 14-18; Figuri arădene: Dr. Giorgiu Popa,
anul I, nr. 5, septembrie 1933, pp. 9-12; Centenarul din anul viitor al oraşului Arad, anul I, nr. 6,
octombrie 1933, pp. I-Ţara Românească pe Câmpia Tisei, anul I, nr. 9-10, ianuarie-februarie 1934,
pp. 12-16; Figuri arădene: Giorgiu Popa, anul I, nr. 11, martie 1934, pp. I 0-12; Un centenar trist al
Românilor arădani, anul II, nr. 2, noiembrie 1834, pp. 3-4; Cuvânt de 1 Decembrie: Chişineu-Criş,
anul II, nr. 3, decembrie 1934, pp. 2-3; Zece ani de la moartea Episcopului I. I. Papp, anul II, nr. 4,
ianuarie 1935, p. 5; Germanii noştri. O problemă mai mult locală, anul II, nr. 5-6, februarie-martie
1935, pp. 1-4; Paraclisul Sf Simeon Stâlpnicul şi gropniţa episcopească de la Arad, anul II, nr. 7,
aprilie 1935, pp. 4-7; Pentru cartea şi cultura românească, anul II, nr. 8-9, mai-iunie 1935, pp. 3-5;
Un crâmpei din mişcările româneşti de la Arad; anul II, nr. 10-11, iulie-august 1935, pp. 1-3; Ce ni
spune o „Pravilă" de la Arad, anul III, nr. 2-3, februarie-martie 1936, pp. 25-27; Un gest arădan de
frăţie românească, anul III, nr. 7-8, iulie-august 1936, p. 114; Expoziţia bisericească de la Arad, anul
III, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1936, pp. 147-151; Arhivele arădene, anul V, nr. 1-2, februarie488

°
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Din iniţiativa sa şi a profesorului Eduard I. Găvănescu, unul dintre discipolii
în anul 1932 este înfiinţată "Biblioteca Ateneului Popular" în care au apărut o
serie de studii de istorie locală datorate celor doi şi un dicţionar ortografic al limbii
române redactat de Isaia Tolan493 •
săi,

III.IO. MUZEUL BISERICESC,
UN VIS AL PREOTULUI GHEORGHE CIUHANDU
În Proiectul de reorganizare al Mitropoliei ortodoxe române din Transilvania,
între propunerile pe care le făcea preotul Gheorghe Ciuhandu era şi aceea a conservării
"monumentelor trecutului" pentru că ele reprezintă ''un act de pietate faţă de trecut, un
izvor de informaţie bogată pentru istoriografia viitoare şi un semn de vrednicie în faţa
posterităţii',4 94 • Mai propunea şi înfiinţarea de muzee bisericeşti în toate eparhiile, în
care să fie expuse odoare vechi bisericeşti, anitimise, icoane pe sticlă şi lemn, cruci,
manuscrise şi cărţi vechi de cult, "cari se află pe la multe din bisericile noastre până azi
[... ] şi alte atari obiecte bisericeşti, care ar putea forma un respectabil început pentru un
muzeu bisericesc ce s-ar putea apoi augumenta sistematic în viitor''.
Ţinând cont de propunerea lui Gh. Ciuhandu, Sfăntul Sinod al B. O. R. În
şedinţa din 1O noiembrie 1923 pune în discuţie chestiunea muzeelor bisericeşti.
Prin ordinul nr. 405 din 29 noiembrie 1923, fiecare Episcopie a fost înştiinţată de
hotărârea luată, ca pe lângă fiecare reşedinţă episcopală să fie înfiinţat un muzeu
bisericesc "unde să se strângă şi să se păstreze toate acele cărti vechi, odoare şi tot
felul de obiecte sfinte scoase din uz, care prezintă o mare i~portanţă". În şedinţa
Consistoriului eparhial din 30 noiembrie 1923 "s-a decretat înfiinţarea muzeului
erparhial şi s-a dat în consecinţă ordin protopopilor, pentru inventarierea atâtor
obiecte şi pentru trimiterea inventarului la Consistor. Inventarele au fost trimise la
Consistor, dar obiectele nu s-au colecţionat la episcopie". În august 1925
Consistoriul eparhial a permis ca obiectele destinate muzeului să poată fi depozitate
în Palatul Cultural, "deoarece Consistoriul nu are local',495 .
Pentru organizarea muzeului, Gh. Ciuhandu propunea consultarea istoricului
de artă Coriolan Petranu, cu care "a intrat deja anterior Consistoriului eparhial în
tratative şi lămuriri în această privinţă, şi dacă se va hotărî menţinerea muzeului
eparhial la Palatul Cultural ori la Episcopie, să se ceară îndrumările acestui expert

martie I 938, pp. 27-31; Şcoala eparhială de fete de la Arad şi internatul ei. Note în legătură cu un
manuscris, anul VI, nr. 3, martie 1939, pp. 91-94.
493
Au apărut: Ed. I. Găvănescu, Ioan Popovici-Desseanu, viaţa şi activitatea sa, Arad, 1932
(Nr. I); Isaia Tolan, Noul Dicţionar ortografic al limbii române, Arad, 1932 (Nr. 2); Gh. Ciuhandu,
Dr. Giorgiu Popa, un om de şcoală şi cultură, Arad, 1934 (Nr. 3); Idem, Schiţe din trecutul românilor
arădani din veacul XVIII, Arad, 1934 (Nr. 4).
494
Gh. Ciuhandu, Reorganizarea Mitropoliei Transilvane, Arad, 1920, p. 35.
495
Episcopia Aradului în vremuri de răscnice istorică /9/8-/948, doc. 47, pp. 263-264.
Scrisoarea din 12 ianuarie 1928 a lui Gh. Ciuhandu către episcopul Grigorie Comşa.
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cu privire la selecţionarea, orânduirea, catalogarea şi preţuirea pieselor, precum şi
peste tot - la organizarea, conservarea şi sporirea acelui muzeu',4 96 •
Referitor la această decizie, Gh. Ciuhandu revine cu precizări şi detalii la 19
martie 1931. În muzeu urmau să fie expuse "tot felul de obiecte sfinte scoase din uz
care prezintă o mare importanţă din punct de vedere al culturii şi artei noastre
bisericeşti',4 97 . Cu toate că propunerea a pornit de la Arad, aici, lucrurile s-au urnit
destul de greu. În Raportul general al secţiei culturale a Consiliului eparhial pe
anul 1930 se stipulează necesitatea unui local propriu pentru muzeu, "fără de care
locul propriu şi suficient nu poate fi vorba de inactivarea lui demnă',4 98 •
În şedinţa Consiliului eparhial din 7 mai 1931 s-a luat decizia ca muzeul
bisericesc să fie adăpostit "în vreun local propriu al Eparhiei şi apoi să rămână
acolo în atârnare de autoritatea eparhială". Sectorul economic era însărcinat cu
stabilirea unui loc potrivit pe care să-l şi mobileze cu cele necesare, iar Gheorghe
Ciuhandu era îndrumat să preia inventarul tuturor obiectelor bisericeşti care erau
depozitate spre păstrare la Palatul Cultural şi să le aducă la Centrul eparhial. Pe
adresa primită de la episcopul Grigorie Comşa, Gh. Ciuhandu făcea următoarea
însemnare: "Facă-se mai întâi rost de sală şi alte aranjamente, deoarece nu pot
primi obiectele înainte de aş avea unde le depune',4 99 .
În luna decembrie a anului 1932, Gh. Ciuhandu redactează un Proiect de
orientare a înfăptuirii muzeului eparhial din Arad, prevăzut a cuprinde două secţii,
una de "muzeu propriu-zis" pentru colecţionarea obiectelor bisericeşti, iar a doua
de depozit destinat "pentru colecţionarea altor obiecte bisericeşti şi de cult scoase
din uzul liturgic, atât ale eparhiei cât şi ale bisericilor din cuprinsul ei; din piese de
orice fel şi caracter, care privesc trecutul eparhiei şi al bisericilor ei, precum şi în
general, trecutul cultural-bisericesc al românilor"500 •
Conform acestui proiect, muzeul bisericesc, în viziunea lui Gheorghe
Ciuhandu, avea să cuprindă mai multe secţii: a odoarelor Episcopiei şi cele cu
caracter personal al episcopilor de odinioară; a diplomelor de numire şi a
gramatelor patriarhale, mitropolitane, privitoare la episcopii Aradului; a
antimiselor şi a altor obiecte de cult (cruci, icoane, potire); a cărţilor liturgice; a
documentelor istorice501 •
În şedinţa din 15 mai 1933 a Adunării eparhiale, se ia hotărârea ca Secţia
culturală a Consiliului eparhial să facă toate demersurile necesare ca în cursul
496

Ibidem, p. 264.
A. A. O. R. Arad, grnpa IV. dosar 77/1932, doc. 3368/1923. Vezi şi Ion Opriş, Cartea
veche românească, tezaur material şi de date istorice, în "Sargeţia", XX, 1986-1987, p. 262.
498
Actele şi desbateri/e Adrmării eparhiale din Eparhia ortodoxă română a Aradului,
sesiunea ordinară din anul 193/, Arad, 1931, p. 89.
499
Episcopia Aradului în vremuri de răscrnce istorică /918-/948, doc. 78, f. 362.
500
A. A. O. R. Arad, grnpa IV. dosar 77// 932, doc. 6454, f. 41, 42; vezi şi Episcopia Aradului
în vremuri de răscrnse istorică 1918-/948, doc. 78, pp. 363-366.
501
Proiectul este publicvt în volumul Episcopia Aradului în vremuri de răscrnse istorică
/9/8-/948,doc. 78,pp. 363-366
497
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anului să se adune "obiectele de preţ de la parohii" şi să fie depozitate "în locul
arhivei eparhiale"502 • Obligaţia adunării materialului şi înfiinţării muzeului
bisericesc a revenit consilierului cultural Gh. Ciuhandu. în acest scop înaintează
mai multe circulare către protopopiate, în care cerea preoţilor rapoarte care să
cuprindă liste ale obiectelor de cult, icoane, manuscrise şi cărţi vechi de cult care ar
putea să fie expuse în muzeul.
în cele din unnă au fost identificate două încăperi "disponibile pentru a
răspunde scopului de muzeu". Gh. Ciuhandu, în raportul său din 24 octombrie 1934
se arăta nemultumit că sectorul economic n-a eliberat cele două încăperi, procurând
numai o etaje;ă, o masă şi scaune pentru muzeu. în această situaţie organizarea
muzeului nu se putea realiza 503 •
În cele din urmă, cu prilejul celui de-al Iii-lea Congres al Frăţiei Ortodoxe
Române ţinut la Arad în zilele de 25-26 octombrie 1936, când oraşul de pe Mureş a
devenit pentru două zile centrul manifestărilor bisericeşti, naţionale şi culturale, cu
ajutorul profesorului Nestor Covaciu, pe atunci director al Palatului Cultural. Cu
această ocazie, Gh. Ciuhandu a reuşit deschiderea, în incinta Palatului Cultural, a
unei expoziţii de obiecte bisericeşti adunate de pe întreg cuprinsul Episcopiei
Aradului.
În expoziţie au fost veşminte episcopeşti, preoţeşti, un omofor de mătase
brodat şi cu o inscripţie în limba greacă care arăta că a aparţinut "smeritului
mitropolit Monamvasici Grigorie", o serie de cruci provenite de la mănăstirea
Hodoş-Bodrog şi de la mai multe biserici din cuprinsul eparhiei. Au fost expuse
antimise româneşti, greceşti şi slavone, ale mitropoliţilor Ioasaf (1682-1683) şi
Teofil ai Bălgradului (1692-după 1697), Teodosie din Ţara Românească (16881672; 1679-1708), de la episcopii Climent al Râmnicului (1735-1748), de la
Dionisie Novacovici al Ardealului (1761-1767), precum şi un antimis în limba
slavonă, cu o notă marginală în limba română, în care se consemna că "tipăritorul"
a fost Popa Iosif de la Beiuş; un antimis grecesc al patriarhului Hrisant al
Ierusalimului. Dintre cărţile vechi vechi expuse amintim: o Evanghelie slavonă, un
Liturghier slavon, Tetraevanghelul lui Coresi (Braşov, 1561 ), Noul Testament de la
Bă/grad (1648). Expoziţia bisericească reprezenta, după mărturia lui Gh. Ciuhandu
"o părticică din sufletul bisericii noastre fiecare este o dovadă - prin faptul că sunt
creaţiuni anonime - despre adânca religiozitate a poporului nostru" 504 .
Din păcate, după închiderea expoziţiei bisericeşti, întâmplată la finalul
Congresului, multe obiecte au fost restituite reşedinţei episcopale, paraclisului
episcopal şi bisericilor din eparhie, iar "altele, în original şi fotografii gătite
ulterior, au fost reţinute la Palatul cultural, unde li s-a rezervat o cameră şi
aranjament potrivit formând un început de muzeu bisericesc, proprietate a
eparhiei". Prin străduinţele lui Gh. Ciuhandu, exista un început pentru un muzeu
502
503
504

A. A. O. R. Arad, grupa IV. dosar 7711932, doc. 2080, f. 224.
Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948, doc. 89, pp. 367-368.
"Universul", anul 53, nr. 307, vineri 6 noiembrie 1936, p. I O.
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bisericesc, iar pentru continuarea lucrărilor de amenajare se cerea "spre adăugare la
fondul existent, depus în libel, în suma de 17 230 lei[ ... ] o sumă anuală de cel puţin
1O OOO lei pentru a consolida acest fond special în vederea aranjamentului definitiv
care ar urma deocamdată la Palatul Cultural, apoi în local propriu"505 •
· Din păcate, muzeul bisericesc nu a depăşit stadiul de organizare din Palatul
cultural şi nici acesta nu a avut o prea lungă existenţă. În primăvara anului 1942,
Primăria oraşului Arad, pune în vedere Consiliului eparhial că expoziţia
bisericească trebuia evacuată, preconizându-se a se efectua lucrări de reparaţii la
încăperea respectivă 506 • Din păcate, în anii următori nu s-a mai întrepins nimic
pentru organizarea muzeului bisericesc.
111.11. MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE

Ca un semn de înaltă recunoştiinţă a îndelungatei sale activităţi în domeniul
ecleziastic, istoriografic şi cultural, preotul dr. Gheorghe Ciuhandu a fost distins cu
mai multe ordine şi medalii. Imediat după realizarea Marii Uniri, a fost decorat cu
ordinul "Coroana României" în grad de ofiţer, iar în 1924, prin Decretul regal nr. 1
188 din 29 martie, a fost decorat cu medalia Răsplata Muncii pentru Biserică el. I,
alături de protopopul Ioan Stroia507 •
În 1927-1928 a fost senator liberal, iar în 1939, socotindu-se că în Senatul
României nu puteau fi numai doi preoţi (Niculae M. Popescu şi Petre P. Partenie),
ca senator de drept a fost desemnat preotul Gheorghe Ciuhandu.
În şedinţa din 30 mai 1946 a Academiei Române, prezidată de Andrei
Rădulescu, istoricul Silviu Dragomir a citit referatul comisiei care a propus
"alegerea ca membru de onoare a părintelui dr. Gheorghe Ciuhandu,
consilier eparhial în pensiune. Aproape jumătate de secol Părintele
Ciuhandu a servit cu tot devotamentul cultura neamului nostru. Preocupat
dintru întâi cu cercetarea vechilor manuscripte din bisericile Bihorului şi ale
eparhiei arădene, apoi cu dezvoltarea şcolii româneşti în ţinuturile acestea
de margine şi cu studiul figurilor proeminente care au lăsat urme în viaţa
culturală a românismului de acolo, a tipărit un număr însemnat de cărţi
preţioase pentru noutatea contribuţiei şi permanenta tendinţă a autorului de
a-şi întemeia cercetarea pe izvoarele cernute critic şi interpretare cu
onestitate. Opera sa istorică merită să fie subliniată îndeosebi celor două
mari lucrări tipărite în ultimele decenii: întinsa monografie închinată epocei

505
Actele şi desbateri/e Adunării eparhiale din Eparhia ortodoxă română a Aradului,
sesiunea ordinară din anul 1937, Arad, I 937, pp. LI-LIL
506
A. E. O. R Arad, grnpa IV, dosar 7711932, doc. 2080, f. 224.
507
Alături de el au mai fost decoraţi preotul Mihail Păcăţian, asesor consistorial la Arad,
Vasile Goldiş, secretar al Consistoriului eparhial arădean şi preotul Sebastian Stanca, asesor
consistorial la Cluj. "B. O. R.", Seria II, anul 42, nr. 5 (518) mai 1924, p. 319.
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în care Gherasim Raţ şi Samuil Vulcan (1830-40) duc lupta pentru înălţarea
naţiunii lor şi apoi vasta şi migăloasa cercetare a situaţiei românilor din
Câmpia Aradului din veacul al XVIII-iea. Ambele lucrări se întemeiază pe
cercetări proprii prin arhive şi trebuiesc considerate drept contribuţii la cea
mai mare valoare pentru cunoaşterea vieţii româneşti de la graniţa de vest.
Academia Română se onorează pe sine acordând recunoştiinţa sa unui
muncitor atât de stăruitor şi rodnic. Bucureşti 25 mai 1946',
Alături de Silviu Dragomir, semnează Nicolae Colan, Niculae M. Popescu,
Nicolae Bădescu, Gheorghe I. Brătianu, Ion I. Nistor, Simion Mehedinţi, Dumitru
Pompeiu şi Theodor Capidan. Cu 28 de voturi pentru şi unul împotrivă, Gheorghe
Ciuhandu este ales membru de onoare al Academiei Române508 .
Alegerea venea să confirme faptul că în 1935, pentru Episcopii Samuil
Vulcan şi Gherasim Raţ şi în 1940 pentru Românii din Câmpia Aradului, când a
fost onorat cu înalte premii academice, Academia Română nu a greşit. Era
recunoştiinţa înaltului for academic român pentru întreaga activitate desfăşurată de
preotul dr. Gheorghe Ciuhandu timp de o jumătate de secol.

508

"Analele Academiei Române. Dezbaterile", Tom LXV, 1945-1946, p. 313.
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IV.

Gheorghe Ciuhandu şi corespondenţii

săi

În cadrul operei preotului dr Gheorghe Ciuhandu, corespondenţa, în mare parte
necunoscută,

constituie un capitol distinct de o mare valoare documentară nu numai
pentru istoria Bisericii, dar si pentru istoria istoriografiei româneşti. O parte din
corespondenţa primită şi din cea trimisă (în concept) se păstrează în Fondul de
documente Gheorghe Ciuhandu aflat în custodia Bibliotecii Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din Arad.
Gheorghe Ciuhandu a înţeles şi apreciat valoarea de document istorico-literar
a corespondenţei. A lăsat o bogată colecţie epistolară de o incontestabilă valoare
biografică şi istorică. Dovada intersului acordat acestor documente o constituie
grija redactării, folosirii ciornelor, graţie cărora ni s-a păstrat o masivă
corespondenţă din timpul vieţii sale. File răzleţe, pe care sunt epistole scrise în
ciornă, care în unele cazuri sunt anexate la scrisorile primite, dovedesc faptul că
Gheorghe Ciuhandu era preocupat şi de conservarea lor. Numeroase scrisori primite
şi ciornele-concept ale celor trimise păstrate în fondul de document care-i poartă
numele, sunt mărturii vii ale unei existenţe care a lăsat o urmă adâncă în epoca în
care a trăit. Cu toată valoarea lor, puţine scrisori aflate în fondul de documente
amintit sau în altele, publice sau particulare, au văzut lumina tiparului 509 .
Pe lângă însemnările zilnice pe care le face, corespondenţa lui Gh. Ciuhandu
este cel mai sigur îndrumător pentru cunoaşterea vieţii sale sufleteşti şi a
P. Vesa, Din corespondenţa preotului dr. Ştefan Lupşa cu preotul dr. Gheorghe Ciuhandu,
în "Arca", anul II, nr. 12 (23), 1991, pp. 13-14; Idem, Biblioteca preotului Gheorghe Ciuhandu în
lumina corespondenţei, în "Relief', nr. 24-26, iulie-septembrie 1994, p. I 5; Idem, Dialog epistolar(/)
Roman Ciorogariu - Gheorghe Ciuhandu, în "Cele Trei Crişuri", Serie nouă, anul VII, nr. 11-12 (8081 ), noiembrie-decembrie I 996, pp. 6-7; Idem, Dialog epistolar (//) Roman Ciorogariu - Gheorghe
Ciuhandu, în "Cele Trei Crişuri", Serie nouă, anul VIII, nr. 1-3 (82-83-84), ianuarie martie 1997, p. 4;
Idem, Din corespondenţa lui Roman Ciorogariu cu Gheorghe Ciuhandu, în "Teologia", anul I, nr. 2,
1997, pp. I 08-115; Idem, Din corespondenţa preotului dr. Gheorghe Ciuhandu cu Academia Română,
în "Ziridava", XXI, 1998, pp. 383-394; Idem (în colaborare cu Radu Ardelean), Corespondenţa lui
Ioan Lupaş cu Gheorghe Ciuhand11, în "Aradul cultural", nr. 1-2, 2002, pp. 131-145; Idem, Dialog
epistolar: Miron Cristea - Gheorghe Ciuhandu, în voi. Simpozionul internaţional „Credinţă şi
mărturisire", Caransebeş 12-14 aprilie 2010, Caransebeş, pp. 384-395.
509
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impulsurilor care i-au determinat activitatea. Ele înseamnă nevoia de comunicare cu
semenii, cheltuiala de energie, nu numai pentru formarea propriei personalităţi, dar
şi pentru a altora, dăruirea sa pe toate planurile pentru a da epocii în care trăia
nivelul cultural corespwizător calităţilor reale pe care le-au recunoscut
corespondenţilor săi.
Corespondenţa

lui Gheorghe Ciuhandu, păstrată în fondul personal,
317 scrisori, dintre anii 1903-1941, cele mai multe primite (259), mai
puţine trimise (58), capătă o valoare documentară, îmbogăţind literatura
bisericească şi istoriografia românească din prima jumătate a secolului trecut. La
aceste scrisori mai trebuie adăugate şi cele trimise de Gh. Ciuhandu, risipite prin
diverse fonduri, la destinatari sau la urmaşii acestora, fiind şi cele mai preţioase
pentru cercetarea activităţii preotului şi istoricului arădean. Această ultimă
categorie nu ar putea fi nici măcar aproximată în momentul de faţă. Numai o
operaţie de detectare şi valorificare editorială le-ar putea introduce treptat în
circuitul ştiintific.
În scri;orile primite de la oameni ai Bisericii, istorici, oameni de cultură,
oameni politici, i se aduc la cunoştinţă fapte şi informaţii istorice, evenimente din
lumea culturală, care pun în lumină biografia intelectuală, spiritul practic şi
caracterul său. Cercetătorul unor anumite laturi ale vieţii ecleziastice ca şi a vieţii
cultural-literare din prima jumătate a secolului al XX-lea găseşte mult şi interesant
material atât în scrisorile primite cât şi în cele trimise de el diferitelor personalităţi.
Corespondenţa prezintă interes şi pentru cunoaşterea epocii în care a trăit şi şi-a
desfăşurat activitatea. Scrisorile sunt importante pentru că ne plasează într-un spaţiu
spiritual-cultural ce se constituie în jurul unei singure personalităţi: cea a lui
Gheorghe Ciuhandu.
Toţi corespondenţii săi vin spre Gh. Ciuhandu cu probleme de istorie, teologie,
cultură, bibliofilie. La ceea ce se cunoaşte în general superficial, se aduc nuantări,
întregiri, sublinieri, toate în slujba adevărului. În al doilea rând, majoritatea scrisorilor
trimit la preocupările şi frământările unui om, Gheorghe Ciuhandu.
Corespondenţa pune în lumină toate preocupările preotului Ciuhandu şi ar
putea fi molipsitoare întru dăruire pentru alţi preoţi şi intelectuali de azi. Ea pune în
lumină frământări de natură culturală, intelectuală ale corespondenţilor săi, cu toţii
personalităţi, marcante sau mai puţin marcante, ale Bisericii şi culturii româneşti.
Nu este cu putinţă ca în numai câteva pagini să faci o prezentare exhaustivă a
corespondenţei lui Gh. Ciuhandu. Studierea legăturilor sale cu diferite personalităţi
pe temeiul informaţiilor epistolare, reclamă, în mod firesc un alt cadru.
Însemnătatea deosebită a corespondenţei sale poate fi judecată de la cea dintâi
privire a corespondenţilor şi activităţii acestora, apoi, după problemle dezbăzute.
După importanţa lor şi natura problemelor abordate, corespondenţa lui Gh.
Ciuhandu poate fi grupată după cum urmează: I. probleme de concepţie referitoare
la organizarea Bisericii Ortodoxe Române înainte şi după 1918; 2. cele care
privesc activitatea istoriografică şi culturală; 3. cele care dau amănunte din viaţa
însumează
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preotului Gh. Ciuhandu şi relaţiile sale cu diferite personalităţi ale Bisericii şi
culturii române.
1. Episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, în scrisoarea din 22 decembrie
191 7, scoate în relief „sănătoasele idei [ ... ] pentru reîmprospătarea tradiţiilor din
vechea noastră viaţă bisericească", ce se cuprind în Cuvântul de instalare a lui Gh.
Ciuhandu ţinut cu prilejul instalării preotului Traian Văţianu în postul de protopop
al Aradului 510 . Miron Cristea era conştient că „în constituţia noastră bisericească
prea ne-am îngrădit în nişte paragrafe şi regulamente veci, încât preste îngrăditura
acestora nu mai vedem nimic" 511 • Câteva zile mai târziu, în epistola din din 27
decembrie 191 7, Gh. Ciuhandu se arăta întru totul de acord cu cele susţinute de
corespondentul său din Caransebeş, înştiinţându-l chiar despre o analiză pe care a
făcut-o, ,,mai mult principial decât cu provocare la cazuri concrete, câteva din
aceste rătăciri[ ... ] sunt sigur că iniţiază discuţii bisericeşti de o supremă importanţă
[ ... ] iar prin discuţiile din partea altora, ce pot fi şi chiar ar trebui să urmeze, se va
alege neghina de grâu" 512 .
Abordând aceeaşi tematică a organizării bisericeşti, la 28 decembrie 1917 se
513
adresează arhimandritului dr. Ilarion Puşcariu , care la 4 ianuarie 1918 îi răspunde
că „Statutul organic, cu unele abateri a văzut lumina mai întâie în anul 1864. Atunci
s-a ţinut- în arhidieceză în luna lui martie sinod arhidiecezan unde Şaguna a
prezentat acel Statut lucrat de dânsul şi petractându-se s-a introdus în mod
provizotiu [ ... ] afară de partea care priveşte metropolia şi noi ne-am ţinut de el
514
până în 1868-1869, când s-a adus Statutul organic cel de astăzi" .
Corespondenţa primită de la Ioan Matei scoate în relief preocupările lui Gh.
Ciuhandu în privinţa reorganizării unitare a Bisericii după 1918. ,,Observaţiile
Dtale din Bis. ort. le-am cetit cu deosebit interes şi-ţi spun sincer că toate le-am
găsit întemeiate. Văd cu bucurie că accentuezi întoarcerea în multe privinţe la
proiectul lui Şaguna. Eşti cel dintâi cleric ardelean care spui acest cuvânt mare,
fiindcă ţi-ai dorit osteneala să studiezi acest proiect [ ... ] dar cum n-au făcut-o atâţia
teologi de-ai noştri [ ... ]. Fără această parte fundamentală, unificarea bis. nu
515
înseamnă mare lucru" •
Cu ocazia discursului ţinut în şedinţa din 20 martie 1928 în Senat cu prilejul
16
discuţiilor asupra proiectului pentru Legea cultelor5 primeşte multe scrisori şi
510
Gh. Ciuhandu, C11vân1 de instalare, în "Bis. şi Şc.", anul XLI, nr. 51, 17/30 decembrie
1917, pp. 409-411.
511
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar nr. 74, f. 67-67v. Scrisoarea din 22 decembrie 1917.
512
Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austroungar (/867-/9/8) după documente şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986,
pp. 227-228.
513
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 62-62v. Concept.
514
Ibidem, dosar 74, f. 60-61.
515
Ibidem, dosar 74, f. 75-75v. Scrisoarea din 25 noiembrie 1922.
m Discursul a fost publicat de Gh. Ciuhandu în Suveranitate şi solidaritate naţională,
Bucureşti, 1928, 52 p.
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telegrame de felicitare din partea unor preoţi517 , profesori de teologie518 , avocaţi519
şi din partea Societăţii c/ernlui ortodox din Bucovina520 •
,,Am fost foarte mişcat de atenţiunea şi amabilitatea ce mi-aţi acordat
trimiţându-mi-se broşura Dvoastre Suveranitatea şi solidaritatea naţională, lucrare
care a fost atât de apreciată şi în Parlamentul ţărei cât şi de marele public [ ... ]
pătruns fiind de însemnătatea ei din toate punctele de vedere: social, politic,
cultural şi naţional", îi scria la 14 octombrie 1929 şeful Statului Major a Diviziei Ia Cavalerie, colonelul Ioan Georgescu521 •
2. Din grupa a doua a scrisorilor care privesc activitatea istoriografică şi
culturală, cele mai multe, în număr de 30, sunt primite de la preotul şi istoricul
Ştefan Lupşa (1905-1964)5 22 , iar celelalte provin de la Eusebiu Popovici (18381922), Nicolae Firu (1873-1965), Ioan Lupaş (1880-1967), Ştefan Meteş (18861977), Silviu Dragomir (1888-1962), Cornelia Bodea (1916-2010) şi Academia
Română.

De o deosebită însemnătate considerăm scrisorile primite de la fostul său
profesor de istorie bisericească, Eusebie Popovici de la Facultatea de Teologie din
Cernăuţi. În ianuarie 1903, răspundea rugăminţii lui Gh. Ciuhandu de a încerca a
descifra o inscripţie de pe un antimis al patriarhului Meletie al Ierusalimului şi cum
au ajuns aceste antimise în Episcopia Aradului. ,,Cum vin aceste antimise într-un
număr mai mare la D. V. în ţară nu pot spune; ar fi însă cu putinţă ca să fi venit prin
Bucureşti, cu care patriarhii Ierusalimului stăteau atunci în relaţiuni foarte
intime"523 .
Pentru a se edifica mai mult în această chestiune, îi recomanda lui Ciuhandu
„extractele din Istoria bisericii bulgăreşti, celei sârbeşti şi celei româneşti publicată
în ruseşte de Eugenie Golubinski 1871, care conţine dovezi şi din arhivele ruseşti
pentru existenţa de episcopi sârbeşti în Ungaria precum pe aiurea aşa şi prin părţile
locuite de români în sec. 16 şi 17", şi cartea lui Nicolae Iorga Istoria Bisericii
româneşti, a cărui prim volum deja apăruse, iar cel de-al doilea se afla sub tipar, şi
alte cărţi care, crede autorul epistolei, pot „aduce lumină nouă şi în această
524
direcţiune" . În aceeaşi scrisoare, profesorul de la Cernăuţi îi recomanda pe
tânărul student Silviu Dragomir pentru o eventuală colaborare în privinţa unui
împrumut de cărţi din biblioteca Universităţii.
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 134, f. 98. Telegrama primită din partea preoţilor şi
din protopopiatul Timişoara, semnată de protopopul Patrichie Ţiucra.
518
Ibidem, dosar 134, f. 83. Telegrama expediată de Avram lmbroane, în numele preoţilor şi
profesorilor de Religie din Timişoara.
519
Ibidem, dosar 74, f. 26. Scrisoarea avocatului Jean Crângu din Focşani; Ibidem, dosar 134,
f. 81-82. Scrisoarea din 24 martie 1928 a avocatului Nerva Traian Cosma din Beiuş.
520
Ibidem, dosar 134, f. 85. Scrisoarea din 23 martie 1928.
521
Ibidem, dosar 134, f. 90-91.
522
Din păcate, până în momentul actual al cercetării noastre, nu am intrat în posesia nici unei
scrisori expediată de Gheorghe Ciuhandu lui Ştefan Lupşa.
523
8. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. I 08-109. Scrisoarea din ianuarie 1903.
524
Ibidem, dosar 74, f. 63-64. Scrisoarea din 22 februarie 1909.
517

credincioşilor
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Există două scrisori de la Silviu Dragomir din perioada când acesta se afla
pentru studii la Cernăuţi. Din lectura scrisorilor reiese că Gheorghe Ciuhandu a
ţinut cont de sfatul profesorului Eusebie Popovici şi a apelat la serviciile lui Silviu
Dragomir. Acesta, în 1909 îi scria lui Ciuhandu: ,.Am adunat atâtea cărţi câte am
aflat în bibliotecile de aici[ ... ] Patriarhatul din Ohrida nu se află la bibliotecă, nici
la cea teologică şi nici la cea de la Universitate. Am căutat aici şi istoria bisericii
ruseşti de mitropolitul Filaret tradusă în nemţeşte, dare împrumutată [ ... ]. Eu socot
că în istoriile bisericilor particulare se va afla material pentru lucrarea O-Tale, de
aceea pe lângă Krumbacher, V-am pus şi istoria Bulgarilor de Jirecek şi o istorie a
bisericii sârbeşti Ruzicici. Poate vei afla ceva şi în cărţile lui Gelzer şi Prinz Max pă
cari încă le-am alăturat" 525 . Din această primă scrisoare rezultă că Gheorghe
Ciuhandu i-a trimis lui Silviu Dragomir la Cernăuţi cărţi „de la Consitor", pe care
„le înapoiez aici". În a doua epistolă, cea din 22 iulie 1909, Dragomir îi cerea să-i
restituie „cărtile din bibliotecă fiindcă trebuie să le înapoiez înainte de a primi
absolutoriu"526 .
Aniversarea, la 7 noiembrie 1934, a unui secol şi jumătate de la construirea
bisericii „cu Lună" de la Oradea, îl determină pe profesorul Nicolae Firu, ca la 20
martie 1934 să se adreseze lui Gh. Ciuhandu pentru a cere lămuriri legate de episcopul
Maxim Manuilovici, în special anul naşterii, iar despre episcopul Efrem Banianin, anul
când a plecat de la Oradea şi anul morţii. Îl ruga să-i procure „istoria lui Radonici
Jovan: Prilozi, unde scrie despre Efrem. Poate o aflii pe la cutare popă sârbesc mai cu
carte din Arad căci nu pot da de ea şi nici la Neoplanta unde a apărut" 527 .
Din cele 30 de scrisori primite de la Ştefan Lupşa, primele cinci sunt din anul
1929 şi au fost expediate din Viena, unde acesta se afla la studii cu o bursă primită
din partea Episcopiei de Oradea, iar celelalte 25 au fost expediate din Oradea şi
acoperă perioada 1934-1940. Scrisorile expediate din Viena conţin informaţii
privind cercetările istorice pe care le întreprinde în arhivele de aici, precum şi date
despre conţinutul unor documente de istorie bisericească. ,,În actele anului 1809
găsii nişte treceri de valahi uniţi la ortodoxie" - îi scria corespondentului său din
Arad la 23 aprilie 1929528 . ,,Trecerea la ortodoxie e în comitatul Huniedoara la 1809
[ ... ]. Am aici un act 5142 St. R. Actul lui Vulcan din Cabinet Archiv. O să vi-l
trimit. De-ale lui Vulcan am mai multe acte"529 • Toate scrisorile expediate din
Viena conţin preţioase informaţii istorice pentru Ciuhandu. După reîntoarcerea de
la Viena, prin scrisoarea din 9 ianuarie 1934, Lupşa se angajează să-i pună la
dispoziţia lui Ciuhandu toate documentele în copie, ,,actele mele Vă stau la
dispoziţie oricând"530 .

525

Ibidem,
Ibidem,
m Ibidem,
528
Ibidem,
529
Ibidem,
530
Ibidem,
526

dosar 74,
dosar 74,
dosar 36,
dosar 36,
dosar 36.
dosar 36,

f. 129-130. Scrisoarea nu este datată.
f. 150. Scrisoarea din 22 iulie 1909.
f. 4-4v. Se risoarea din 7 noiembrie 1934.
f. 27-28. Scrisoarea expediată din Viena la 23 aprilie 1929.
Scrisoare expediată din Viena în 1929, nedatată.
f. 16. Scrisoarea din 9 ianuarie 1934.
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Despre vechimea documentelor copiate aflăm din cartea poştală expediată
din Oradea la 29 ianuarie 1934, ,,actele mele conţin toate documentele privitoare la
istoria bisericii româneşti cuprinse în arhivele vieneze, Staatsrath şi Kabinetsarchiv
între anii 1761 şi 1848 câte se mai aflau în 1929 şi pe câte n-am remarcat
menţiunea că au fost copiate de vreun român" 531 •
Alte scrisori de la Ştefan Lupşa conţin informaţii referitoare la cartea pe care
o avea în lucru, Istoria bisericească a românilor bihoreni5 32 • Trimitea lui Gh.
Ciuhandu spre corectare şi sfaturi părţi din lucrare533 • Sunt şi scrisori care conţin
informaţii despre documentele copiate în arhiva Episcopiei latine din Oradea. Aici
a descoperit „splendide scrisori de la Ioniţă Martinovici, Isaia Antonovici, Sinesie
Jivanovici în convulse cu făşia pe ele: Littarae a valachicis Poponibus
interceptae"534 . ,,Mai găsii şi la Eppia latină un vraf de acte de prin 1728-34 f.
interesante, despre vlădicii Vichentie şi Isaia", îi scria în 4 octombrie 1934535 , iar în
scrisoarea din 16 octombrie 193 7 îşi exprima nemulţumirea că „opt ani au trecut de
când zac documentele vieneze neutilizate decât în cartea S(amuil) V(ulcan) şi
Ghe(rasim) Raţ, şi mai zac o grămadă considerabilă la Ioan Lupaş, îngreunând
studiile despre trecutul bisericii ardelene"536 •
Ideea calităţii şi vocaţia de mentor îl îndeamnă pe Gheorghe Ciuhandu să
contribuie cu sfaturi la formarea tânărului istoric Ştefan Lupşa. Deşi nu dispunem
de nici o scrisoare a lui Ciuhandu către Lupşa, totuşi ne putem face o imagine
despre contribuţia lui Ciuhandu la formarea ca istoric a lui Ştefan Lupşa.
Pentru recenziile cărtilor sale, apărute în „Revista Istorică", relevantă este
scrisoarea Corneliei Bodea 'din 18 ianuarie 1935: ,,Îmi fac deosebită plăcere să Vă
anunţ că cu poşta de astăzi V -am expediat Revista Istorică în care se găseşte
recenzia cărţii Dvoastră [ ... ].Dacă însă în răstimp Crişana sau Banatul ar da şi alte
exemplare de studii istorice sunt dispusă a le primi pentru eventuale recenzii. Dl.
Prof. Iorga fiind dispus a reţine un loc în Rev. Dsale"537 • Din cea de-a doua
scrisoare nu lipsesc informaţiile de ordi n peronal. Autoarea epistolei mărturiseşte
lui Ciuhandu că „de la I noiembrie functionez ca bibliotecară la Facultate sectia
istorică. Este un post puţin retribuit dar p~ste aşteptările mele [ ... ] . Îmi prinde bi~e
în acest timp când am nevoie de multă lectură pentru doctorat"538 •
Amintim şi scrisoarea din 28 iunie 1936 prin care profesorul Dan Simonescu
îi răspundea lui Ciuhandu în legătură cu unele cărţi vechi româneşti. După ce are
cuvinte de apreciere la adresa preotului arădean, D. Simonescu încheie: ,,Vă felicit
531

Ibidem, dosar 36, f. 3v. Scrisoarea din 29 ianuarie 1934.
Voi. I (până la 1829), Oradea, 1935.
m B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 36, f. 4. Scrisoarea din 22 septembrie 1934; Ibidem, f.
15. Scrisoarea din 2 octombrie 1934; Ibidem, f. 16. Scrisoare din 1934, nedatată.
534
Ibidem, dosar 36, f. I O. Scrisoarea din 8 ianuarie 1935.
535
Ibidem, dosar 35, f. 8-8v. Scrisoarea din 4 octombrie 1934.
536
Ibidem, dosar 35, f. 9. Scrisoarea din 16 octombrie 1937.
537
Ibidem, dosar 74, f. 46-46v. Scrisoarea din 18 ianuarie 1935.
538
Ibidem, dosar 124, f. nen. Scrisoarea din 21 noiembrie 193 7.
532
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că până şi în luna de odihnă daţi atenţia competentă cercetărilor ştiinţifice. Îmi pare
539
bine că reluaţi articolele despre manuscrisele bihorene" .
O altă serie de scrisori, poate cele mai multe trimise, oglindesc dificultăţile
întâmpinate cu publicarea volumului Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. La
21 octombrie 1933, Gh. Ciuhandu prezenta mitropolitului Nicolae Bălan de la
Sibiu, ca membru în „comisiunea istorico-mitropolitană", o „schiţă despre o
lucrare, ce o am gata în afară de capitolul ultim: Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ şi propaganda catolicizantă din vremea lor (1830-40)". În acelaşi
timp oferea comisiei un studiu despre tipărirea „în condiţiile cari se vor afla juste şi
echitabile, deopotrivă cu munca şi cu prevederile Statutului comisiunei istoricemitropolitane"540.
Episcopul Roman Ciorogariu de la Oradea, cunoscând manuscrisul lucrării
lui Ciuhandu pregătit pentru tipar, la 30 mai 1934 îi cerea acestuia să urgenteze
tipărirea până în toamna anului „pentru că noi în noiembrie serbăm punerea
temeliei Bisericii cu Lună [ ... ] va fi o mare manifestare ortodoxă aici la graniţe
unde se serbează atâtea sărăbări ale minciunei cum a fost a şcoalei normale unite
pretinsă a fi de 150 de ani. Am fost prezent. Atâta mistificare n-am auzit
nicicând" 541 .
La 7 iulie 1934 se adresează şi lui Alexandru Lapedatu, ca „om de carte
istorică în primul loc", apoi ca ministrul al Cultelor, să aprecieze „necesitatea de a
se tipări această lucrare" cerându-i şi „un ajutor material la tipărire"542 . Nu am intrat
în posesia scrisorii de răspuns a ministrului, dar, din scrisoarea-concept a lui
Ciuhandu din 7 februarie 1935, putem deduce uşor că răspunsul ministrului nu a
fost cel aşteptat de petiţionar, motiv pentru care revine, aşa după cum reiese din
scrisoarea-concept, cu un nou apel în care face referire şi la scrisoarea din 7 iulie
1934543 .
„M-am adresat cătră Fundaţiile Regale Culturale prin cerere adresate
Majestăţii Sale Regelui 544 , nădăjduind să obţin un ajutor material" - menţiona
Ciuhandu în scrisoarea din 20 septembrie 1934 adresată patriarhului Miron Cristea,
cerându-i „de-a interveni, numai de credeţi de bine, pentru ca să obţin ajutorul
545
necesar ce nu-l găsesc încă în locul unde l-am cerut până aici" .
În scrisoarea din 1O ianuarie 1935, Frăţia Ortodoxă Română, prin
preşedintele ei, profesorul Sextil Puşcariu şi secretarul general Ioan Mateiu, din
cauza lipsei „de fonduri pentru asemenea lucrări valoroase", propune lui Ciuhandu
să intervină ei „la Patriarhie care s-o tipărească în editura proprie la Cărţile

539
540
541

542
543

544
545

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dosar 131, f. 348-349. Scrisoarea din 28 iunie 1936.
dosar 61, f. 53-54v. Concept.
dosar 61, f. nen. Scrisoarea din 30 mai 1934.
dosar 6 I, f. 56. Scrisoarea-concept din 7 iulie 1934.
dosar 61, f. 68. Scrisoarea-concept din 7 februarie 1935.
dosar 61, f. 59-60v. La 19 septembrie 1934 s-a adresat şi regelui Carol al II-iea.
dosar 61, f. 61 v. Scrisoare-concept din 20 septembrie 1934.
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Bisericeşti" 546 • Gheorghe Ciuhandu acceptă doar cu condiţia „să fac eu însumi

corectura
tipăresc"

lucrării

547

mele, din motive apreciabile, cunoscute celor ce scriu

şi

•

Invocând „lipsa de resurse, zadarnic căutate la expedientul prenumerării", la
12 februarie 1935 se adresează mitropolitului Nicolae Bălan de la Sibiu şi
episcopilor din Ardeal, cerându-le sprijinul material necesar pentru tipărirea
548
cărţii • În scrisoarea adresată mitropolitului Nicolae Bălan, Ciuhandu se arăta
„hotărât s-o tipărească chiar şi dacă n-aş putea să-mi scot cheltuielile ce am avut şi
aş avea până s-o dau gata". El recurge la „expedientul prenumerării" care să-i
indice în câte exemplare poate să o tipărească549 •
În urma apelului primeşte multe scrisori. Amintim doar pe cea a episcopul
Vasile Lăzărescu al Caransebeşului care îi scria că „s-a luat notă în Foaia
Diecezană iar acum mai nou o Notă oficială", cerând mai departe autorului să
binevoiască „a ne considera şi pe noi, Episcopia Caransebeşului prenumerată, cu
trei exemplare, unul pentru subsemnatul episcop, unul pentru biblioteca eparhială,
iar unul pentru cea a profesorilor de la Academia Teologică"550 •
La 4 martie 1935, Ciuhandu revine cu câte o scrisoare adresată patriarhului
Miron Cristea, mitropoliţilor de la Iaşi, Cernăuţi şi Chişinău şi episcopilor de sub
jurisdicţia lor. ,,Sunt nevoit să recurg la acest expediment - scria Chiuhandu în
apelul său - în lipsă de alte posibilităţi şi să cer urgenţă dispoziţiilor pentru a mă
orienta din vreme şi să pot începe tipărirea, cu voia lui Dumnezeu şi cu încurajarea
I. P. S. Voastre încă în această lună"551 •
Mitropolia Bucovinei, prin adresa nr. 2926 din 11 aprilie 1935 îi scria lui
Gheorghe Ciuhandu că în ,,Foaia Oficială" a mitropoliei a publicat o recomandare a
cărţii adresată „prea. Ven, cler din Arhiepiscopia noastră, trimiţând şi fiecărui
protopop câte un exemplar din apelul Dv."552 . La 21 martie 1935 şi Episcopia
Hotinului îl înştiinţa că a ,,recomandat-o preoţimei prin Cronica Huşilor" 553 , iar
Arhiepiscopia Bucureştilor, prin adresa nr. 2336 din 9 martie 1935 „se considera
554
abonată [ ... ] cu două exemplare" • ,,Constat că lumea iscăleşte bucuros
prenumerarea", îi scria Ştefan Lupşa la 12 martie 1935,555 •
La 15 martie 1935 face un apel şi Academiei Române, trimiţând şi un sumar
al lucrării 556 . Înaltul for ştiinţific român, la 16 mai 1935 îi aducea la cunoştinţă că
546

Ibidem,
Ibidem,
548
Ibidem,
549
Ibidem,
550
Ibidem,
551
Ibidem,
552
Ibidem,
553
Ibidem,
554
Ibidem,
555
Ibidem,
556
Ibidem,
547

dosar 74, f. 19v. Scrisoarea din 1O ianuarie 1935.
dosar 74, f. 19. Scrisoare-concept din 24 ianuarie 1935.
dosar 61, f. 70. Concept. Unna să fie expediat tuturor episcopilor.
dosar 61, f. 70. Scrisoarea din 12 februarie 1935.
dosar 61, f. 73. Adresa nr. 1055 Se. din 21 februarie I 935.
dosar 61, f. 78. Scrisoare-concept din 4 martie 1935.
dosar 61 . f. nen.
dosar 61, f. 48.
dosar 61, f. 50.
dosar 61, f. nen. Scrisoarea din 12 martie 1935.
dosar 125, f. nen. Scrisoare-concept din 15 martie 1935.
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Secţiunea Istorică apreciind „munca intensivă ce depuneţi în domeniul istoriografiei
române [ ... ] avizat cu părere de rău, că nu poate să vă ajute la tipărirea operei
Sfinţiei Voastre[ ... ] deoarece nu-i îngăduie reaua stare financiară"557 •
Cu toate greutăţile pe care le-a întâmpinat cu tipărirea volwnului, la 2 aprilie
1935 îl anunţa pe episcopul Roman Ciorogariu că „azi am dat manuscrisul la cules
şi vă rog mult să binevoiţi a dispune ca swna de răscumpărarea celor 50 exemplare
s-o pot avea la mână, ca să plătesc succesiv la tipografie"558 .
Urmând exemplul episcopului R. Ciorogariu, Prefectura judeţului Bihor, la
10 aprilie 1935, îl anunţa pe Ciuhandu că a fost aprobată suma de 20 OOO lei pentru
559
cumpărarea a 40 de exemplare • Episcopia Dunării de Jos cu sediul în Galaţi, la
12 aprilie 1935 solicita un număr de 1O exemplare „îndată după tipărire când vom
achita şi costul lor"560 • La 16 noiembrie 1935 expediază cinci exemplare Academiei
Române „pentru binevoitoarea premiere"561 cu premiul Neuchotz562 .
Nu lipsesc nici scrisori de apreciere la adresa cărţii. Amintim pe cea a
istoricului Ştefan Meteş din 20 iulie 1935. ,,Ai făcut un mare serviciu ştiinţei
istorice prin amintita şi deosebit de valoroasa carte [ ... ] pentru care istoricii îţi vor
fi foarte recunoscători că le-ai pus la dispoziţie un vast şi inedit material care
aruncă o lumină puternică şi foarte vfavorabilă bisericii ortodoxe. Te felicit din
toată inima pentru opera publicată şi Dzeu să-ţi ajute să ne poţi da cu aceleaşi
amănunte nouă şi istoria bisericească a eparhiei Aradului înainte şi după l 83040"563. ,,Nimeni nu va mai putea scrie istoria epocei fără consultarea la fiece pas a
lucrării atât de vastă a Sf. Tale", scria la 8 octombrie 1935 Şt. Meteş, după ce a
ajuns în posesia volumului 564 •
În fondul amintit se păstrează un număr de 11 scrisori, 5 (concepte) adresate de
Gheorghe Ciuhandu înaltului for ştiinţific român şi 6 primite de la Academia
Română. Din motive independente de voinţa noastă, nu am putut efectua cercetări în
arhivele Academiei pentru a afla scrisorile trimise de către Ciuhandu, motiv pentru
care ne-am rezumat la conceptul lor păstrat în scrisorile primite.
Iniţiativa acestui dialog epistolar aparţine lui Gheorghe Ciuhandu şi datează
din 8 ianuarie l 934565 când se adresa Academiei Române, propunând publicarea unui
volum de documente din secolele XVill şi XIX. Mai multe amănunte despre
iniţiativa lui Ciuhandu aflăm din scrisoarea expediată din Arad la 4 aprilie 1934.
557

Ibidem, dosar 61, f. 86. Scrisoarea din 16 mai 1935.
A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, dosar 3, f. 176.
559
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 49. Adresa nr. 3 975 din 10 aprilie 1935. Cărţile
au fost excpediate prin Librăria Diecezană la 19 octombrie 1935. Ibidem, dosar 61, f. 49v.
560
Ibidem, dosar 61, f. 16. Adresa nr. I 724 din 12 aprilie 1935. La subsolul scrisorii
Ciuhandu notează: ,, 11 ex. expediate de Libr. Diec. 7 oct. 1935".
561
Ibidem, dosar 61, f. 47. Scrisoarea din 16 noiembrie 1935.
562
Ibidem, dosar 56, f. 21.
563
Ibidem, dosar, f. 45-45v. Scrisoarea din 20 iulie 1935.
564
Ibidem, dosar 33, f. 18v. Scrisoarea din 8 octombrie 1935.
565
Despre scrisoarea din 8 ianuarie 1934 a lui Ciuhandu şi despre cea din 2 martie 1934 a
Academiei Române aflăm din contextul epistolei din 4 aprilie 1934.
558
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Preotul şi istoricul arădean se afla în posesia mai multor copii de documente
referitoare la trecutul cultural al românilor din cea de-a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor, copii datorate cercetărilor efectuate de
prof. univ. dr. Alexa Ivic de la Subotiţa în arhivele de la Budapesta566 • La
documentele din arhivele budapestane Ciuhandu dorea să alăture şi unele din cele
arădene, ,,mai ales dintre anii 1737 - 1800 şi dintre 1830 - 40", dar si volumele de
documente de la Moise Nicoară „aflătoare la On. Academia Română". Din
lecturarea scrisorii, aflăm că pentru realizarea acestui corpus de documente atât de
necesar pentru cercetarea istoriei eparhiei arădene, şi profesorul Ştefan Lupşa, pe
atunci cadru didactic la Academia Teologică de la Oradea, era de acord" a ceda
documentele copiate în arhivele din Viena, ,,cuprinzând mai ales material de istorie
bisericească şi culturală, începând de la jumătatea veacului XVIII încoace şi până
la jumătatea celui de al XlX-lea". Cerea Academiei Române să-şi exprime opinia
în privinţa unui astfel de demers editorial567 . Secţinea istorică a Academiei, în şedinţa
din 19 mai 1934, analizând propunerea lui Ciuhandu, îi cere ca, odată materialul
adunat, să fie trimis, urmând ca tipărirea să se realizeze atunci când vor exista
mijloacele financiare 568 .5 Lipsa banilor necesari pentru tipărire a determinat Academia
Română la 14 iunie 1934 să restituie „copiile manuscrise" lui Ciuhandu569 •
La 2 martie 1935, Ciuhandu face o nouă propunere pentru publicarea unei
lucrări de istorie. Este vorba de lucrarea intitulată: Beschreibung der Walachei
vor einem Jahrhundert (Descrierea românilor de-a lungul timpului 570 a prof. Alexa
lvic. Lucrarea cuprindea o prefaţă bilingvă (sârbă si română) şi un număr de 33 de
documente din arhivele de la Budapesta. Profesorul sârb le punea la dispoziţia
Academiei Române „cu gândul si condiţia unei pub/icăn"''. Din nou lipsind
mijloacelor financiare, la 3 martie 1936, Academia Română restituie lucrarea
intermediarului din Arad pentru a fi trimisă autorului5 71 .
Unele scrisori prezintă preocupările istoriografice ale lui Gheorghe
Ciuhandu. în primăvara anului 1935 avea gata pentru tipar valoroasa lucrare,
Episcopii Samui/ Vulcan şi Gherasim Rat. Pagini mai ales din istoria românilor
crişeni (1830 - 1840). Pentru publicarea ei apelează la înţelegerea Academiei
Române pentru „acordarea unei subvenţii" necesare tipăririi 572 • Cu toate că-si pusese
mari speranţe în sprijinul cerut, prin scrisoarea din 16 mai 1935, Academia Română
apreciind munca „intensivă" în domeniul cercetării istorice, dar, ,,cu părere de rău"
nu-1 poate ajuta „deoarece nu-i îngăduie reaua stare financiară" 573 •
566

Cancelaria
567
568
569
570
571

572
573

Cancelaria aulică de Curte, Consiliul locotenenţial regal, Deputăţia ilirică de Curte,
de Curte şi Cancelaria ardeleană de Curte.
B. A. O. R. Arad,fondul citat, dosar 125, f. 56-57. Scrisoarea din 4 aprilie 1934.
Idem, Ibidem, dosar 125, f. 54. Scrisoarea din 24 mai 1934.
Idem, Ibidem, dosar 125, f. 52. Scrisoarea din 14 iunie 1934.
Idem, Ibidem, dosar 18.
Idem, Ibidem, dosar 125, f. 47. Scrisoarea din 2 martie 1935.
Idem, Ibidem, dosar 56, f. 20. Scrisoarea din 3 martie 1936.
Idem, Ibidem, dosar 125, fnen. Scrisoarea din 15 martie 1935.
ilirică
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Cu

toată

lipsa

financiară

în care se afla, în cursul anului 1935, autorul
lucrarea. La 16 noiembrie 1935, ,,pentru binevoitoarea
premiere" înainta Academiei, 4 exemplare a cărţii Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raf74• Pentru această carte, în acelaşi an, Academia Română îi atribuie
premiul Neuchotz.
O altă scrisoare ce reflectă preocupările istoriografice şi editoriale ale lui
Ciuhandu, este cea din 3 august 1938 prin care îşi făcea cunoscută intenţia de-a
publica un volum din cele patru ale Istoriei românilor a lui Samuil Clain. Interesul
lui Ciuhandu era reţinut de cel de-al patrulea volum, Istoria Bisericii româneşti
ardelene până la unirea lui Ioan Bob. în concepţia lui Ciuhandu, lucrarea avea să
cuprindă o" prefaţă, redactarea biografiei lui Samuil Clain si manuscriaul propriuzis. în aceeaşi scrisoare mai sesiza existenta în „lăsamântul de odinioară" al
profesorului Alexandru Gavra, de unde provenea şi manuscrisul lui Clain, a unui
volum, ,,copie şi acela", despre Sinodul de la Ferara-Florenta, a cărui autor este
acelaşi Samuil Clam5 75 • În şedinţa din 4 noiembrie 1938, 'Secţiunea istorică a
Academiei Române este de acord cu publicarea acelui volum din Istoria românilor,
cu condiţia ca Ciuhandu să o colationeze „ mai întâi cu textul original care se află la
Episcopia Unită din Oradea Mare"~ 76 •
În vara anului 1941, înaintează Academiei Române un raport în care face trei
propuneri. Primele două se referă la „arhiva de la Arad", iar prin cea de-a treia,
propune Academiei să instituie premii pentru cercetări „istorice în legătură cu
trecutul românilor din părţile Crişanei". Din păcate nu avem mai multe informaţii
despre acest raport despre care aflăm numai din contextul scrisorii din 25 noiembrie
1941 a Academiei Române577 .
Referitor la problemele arhivelor arădene, preocuparea lui Ciuhandu era mai
veche. Cu prilejul Congresului cultural din 30 ianuarie 1930 ce a avut loc la Arad,
într-o conferinţă institulată Înfiinţarea arhivelor arădene, propune concentrarea
tuturor fondurilor de documente „răzleţe" ale comunelor si ale unor „organizaţii"
într-un local „potrivit" în Arad, eventual în Palatul Cultural si înfiinţarea unei filiale a
arhivelor statului în oraşul de pe Mureş 578 .
În ce priveşte cea de-a treia propunere, sunt cunoscute preocupările lui
Gheorghe Ciuhandu de-a impulsiona cercetările privind scrierea istoriei eparhiei
579
arădene, considerându-le ca pe o „datorie de prestigiu" •
3. Din cea de-a treia grupă a corespondenţei sale nu lipsesc scrisorile cu
caracter sau interes personal. Din această categorie amintim dialogul epistolar avut
reuşeşte să-şi tipărească

574

Idem, Ibidem, dosar 61, f. 86. Scrisoarea din 16 mai 1935.
Idem, Ibidem, dosar 61, f. 47. Scrisoarea din 16 noiembric5 I 934.
576
Idem, Ibidem, dosar 56, f. 21. Scrisoarea din 25 octombrie 1941 (data poştei).
577
Idem, Ibidem, dosar 73, f. 45-45. Scrisoarea din 3 august 1938.
578
Idem, Ibidem, dosar 73, f. 43. Scrisoarea din 1O noiembrie 1938. Manuscrisul a fost
pregătit pentru tipar însă nu avem infonnaţia dacă Ciuhandu l-a mai comparat cu cel de la Oradea,
cf.Idem, Ibidem, dosar 73, 323 file.
579
Idem, Ibidem, dosar 56, f. 21. Scrisoarea din 25 noiembrie 1941 (data poştei).
575
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cu Roman Ciorogariu. Iniţiativa acestui dialog a aparţinut lui Gh. Ciuhandu, pe
când era doar în anul al Ii-lea la Institutul pedagogic-teologic din Arad. În prima
epistolă (1/13 noiembrie 1894), Gh. Ciuhandu îşi exprima mulţumirea sa şi a
colegilor privitoare la starea de spirit care domnea în seminar, unde, ,,în loc de
rezultatul iubirii evanghelice şi a ajutorului moral reciproc [ ... ] ne-a întâmpinat
urgia separatismului [ ... ] între elevii acestui institut"580 • După absolvirea cursurilor
teologice, la 22 iunie 1899, se adresează din nou fostului său profesor şi
îndrumător, cerându-i sprijinul pentru a urma cursurile Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Cernăuţi 5 1• Reîntors de la studii, este numit profesor suplinitor la
Institutul pedagogic-teologic, de unde „abzice din postul cu care am fost onorat",
582
aşa după cum îi scria la 1O septembrie 1903 lui Roman Ciorogariu •
Demisia din învăţământul teologic îl determină pe Gh. Ciuhandu să se
reîntoarcă în satul natal, de unde, în 13 noiembrie 1903 îi scria lui R. Ciorogariu
despre intenţia sa de a-şi continua studiile pentru susţinerea doctoratului în
Teologie. Aşa este cea de la sfârşitul anului 1903 primită de la Roman Ciorogariu
în care îl incuraja să-şi ceară „bani de rigoros" pentru Cernăuţi, exprimându-şi
bucuria dacă „în ianuarie ai trece primul rigoros şi să faci şi al doilea la sfârşitul
anului". Gândul lui R. Ciorogariu era ca Gh. Ciuhandu să ocupe o catedră la
Institutul Teologic din Arad 583 • Problema banilor pentru plecarea la Cernăuţi revine
584
şi în conţinutul scrisorii din 8 februarie 1904, a lui R. Ciorogariu .
După ce ajunge la Cernăuţi, R. Ciorogariu îi cerea să-i cumpere de „la cutare
librar de acolo în limba germană şi română cărţile ce ţi le-ar recomanda Dl.
Tarnavscki scrise în limba germană şi română. Confesiunea nu importă. Preţul se
poate ridica până la 50 cor. eventual şi mai mult. După aceea să ceri cele mai bune
foi teoloîice şi anume una care se ocupă în special cu teologia practică şi publică
predici"5 5•
Între cei doi au existat şi unele dispute. Scrisoarea din 10/23 aprilie 1918
după ce scoate în relief faptul că legătura lor „n-a fost o tovărăşie ocazională ci o
înrudire sufletească închiată încă în şcoală între părinte şi un fiu sufletesc şi
consolidată de principiile comune ce ne-a călăuzit în viaţa politică". Scrisoarea
continuă cu un reproş făcut lui Gh. Ciuhandu că la Giula ar fi afirmat „că trebuie
trântiţi prietenii lui Ciorogariu la alegerile sinodale în Giula pe ianuarie"586 . În
scrisoarea din 23 aprrilie 1918 vine şi răsunsul lui Ciuhandu: ,,Eu la Giula n-am
enunţat nici un principiu. Mărturiile să-mi fie, mai întâi cuvântul cu care am
;so Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu către Roman
Ciorogariu din 1/13 noiembrie 1894
581
Ibidem. Despre scrisoarea din 22 iunie 1899 aflăm din contextul scrisorii din 30 iunie 1899.
m Ibidem. Scrisoarea lui Gheorghe Ciuhandu către Roman Ciorogariu din I O septembrie
1903.
583
B. A. O. R. Arad,fond citai, dosar 74, f. 98-99.
584
Ibidem, dosar 74, f. 97-97v. Scrisoarea din 8 februarie 1904.
m Ibidem, dosar 74, f. I 00-1 OOv. Scrisoarea din 25 februarie/5 martie 1904.
m, Ibidem, dosar 74, f. 96-96v. Scrisoarea din I 0/23 aprilie 1918.
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deschis colegiul şi pe care - tocmai spre a preveni oarecari răstălmăciri mi-1-am
cetit şi apoi publicat în Bis. şi Şc."587 •
,,Conflictul" dintre cei doi se stinge curând. În toamna anului 1920,
preocupat de reînfiinţarea Episcopiei de la Oradea, Roman Ciorogariu îi cere lui
Ciuhandu să „facă o copie de pe harta diecezană făcută de Roman (n. n. Miron
Romanul) pentru Arad. E vorba să ne tragem linia demarcaţională şi cu Ardealul,
fiindcă Sătmarul şi Maramureşul să ţin de noi. Au şi început organizarea în Sătmar,
Sighetul Marmaţiei etc. " 588 • Pe ultima filă a scrisorii din 12/25 iulie 1921 primită de
la R. Ciorogariu, Gh. Ciuhandu notează: ,,Întâia scrisoare după atentatul de la
Senat, ce mi-a adresat-o păr. Episcop Ciorogariu"589 .
O serie de scrisori primeşte de la foştii săi profesori de la Universitatea din
Cernăuţi. Amintim pe cele de la Eusebiu Popovici, Constantin-Clementie Popovici,
Emilian Voiutschi, Vasile Găină şi Ion G. Sbierea590 •
Amintim şi scrisorile primite de la foşti colegi de studii de la Cernăuţi. La 14
decembrie 1936, Christea Geogea, de neam aromân, în scrisoarea expediată din
Cernăuţi, îşi aminteşte de frumoşii ani petrecuţi pe băncile Facultăţii de Teologie
din frumosul oraş bucovinean, ,,timpurile plăcute, deşi grele uneori, de acum
treizeci şi ceva de ani când eram studenţi la aceeaşi Universitate [ ... ]. Cu drag miaduc aminte de voi fraţii ardeleni şi bănăţeni [... ].Din ziare şi reviste am aflat şi de
activitatea ştiinţifică a ta, despre lucrările tale, dintre care, una a şi fost premiată de
Academia Română" 591 •
Nu putem trece cu vederea scrisoarea istoricului Ioan Lupaş din 12 ianuarie
1924 în care îi aducea la cunoştinţă că odată cu începutul anului universitar 19241925, la Cluj urma să-şi înceapă cursurile o Facultate de Teologie ortodoxă. Într-o
„consfătuire intimă ţinută şi la P. S. Episcop Nicolae s-a făcut propunerea să Te
invităm pe Frăţia Ta să iei conducerea acestei facultăţi[ ... ]. Te rog să binevoieşti a
chibzui asupra acstei propuneri a mă încunoştiinţa despre hotărârea pe care o vei
lua"592 . Prin scrisoarea din 2/15 februarie 1924, Ciuhandu mulţumeşte pentru
propunerea făcută, menţionând în continuare că „la vârsta mea şi după ce o seamă
de energii mi le-am consumat în serviciul administrativ şcolar m-a împiedicat de a
mă putea ocupa sistematic cu cartea şi de a-mi face o pregătire pentru misiuni ca
aceea ce mi se îmbie[ ... ]. Şi dacă nu v-aţi afla um în şi mai temeinice cunoştinţe de
parte teologică şi mai abil pentru lucrul ce-l doriţi rog avizaţi-mă" 593 .
Pentru starea de spirit existentă după moartea episcopului Ioan lgnatie Papp
( 1903-1925), în ce priveşte mai ales frământările pentru alegerea noului episcop,
oglindită în corespondenţa lui Gh. Ciuhandu. O primă scrisoare este cea a
587
588
589
590
591

592
593

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dosar 74.
dosar 74,
dosar 74,
dosar 74,
dosar 74,
dosar 74,
dosar 74,

Scrisoare-concept din 23 aprilie 1918.
f. I I I.
f. 112-113. Scrisoarea din 12/25 iulie 1925.
f. 108-109; 121; 122-l22v.; 131; 133-134; 151-152v.; 153; 166; 170.
f. I 23-123v. Se risoarea din 14 decembrie 1936.
f. 80. Scrisoarea din 12 ianuarie 1924.
f. 81-82. Scrisoare-concept din 2/15 februarie 1924.
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diaconului Gheorghe Comşa, expediată la 14 aprilie 1925 din Bucureşti, unde
funcţiona în cadrul Ministerului Cultelor. El se arăta nemulţumit pentru „mergerea
pe la fiecare ministru a părintelui Magier şi Dr. Stan. Prefer să cad cu cinste şi-mi
fac o mândrie cu toţi cari vor sprijini o cauză dreaptă"594 • Despre vizita „la locurile
comptente a celor interesaţi", adică a lui Andrei Magieru şi a prof. dr. Vasile
595
Stan , reiese şi din scrisoarea lui Moise Ienciu din 11 aprilie 1925 prin care
susţinea cauza lui Comşa, considerând că atitudinea lui era „conştientă, plină de
demnitate şi singura corectă de a se adresa exclusiv deputaţilor sinodali"596 •
Pentru a-l câştiga pe Gh. Ciuhandu de partea cauzei alegerii lui Comşa, prin
scrisoarea din 21 aprilie 1925, M. Ienci îi aducea la cunoştinţă corespondentului său
din Arad, că, în cazul alegerii lui Grigorie Comşa ca episcop al Aradului, a fost
recomandat să fie ales în Senatul bisericesc597 •
Gh. Ciuhandu nu dorea să se implice în alegerea noului episcop, cu atât mai
mult a lui GrigorieComşa. El vedea toate manevrele de culise care se făceau mai
ales de Vasile Goldiş, pentru ca diaconul Grigorie Comşa să fie ales, în dauna celor
preferati de Gh. Ciuhandu, arhiereul-vicar Andrei Magieru de la Oradea sau
arhima~dritul Iuliu Scriban pe care îl considera a fi un mare teolog. În această
situaţie a căutat să se situeze pe o poziţie neutră. La 27 aprilie 1925, Moise Ienci
revine cu altă scrisoare prin care caută să-l convingă pe Gh. Ciuhandu ca să
influenţeze el anumite persoane care nu ar fi favorabile alegerii lui Grigorie Comşa,
cerându-i totodată să-i comunice mitropolitului Nicolae Bălan „toate cele ce le şti
despre atitudinea lui (n. n. Grigorie Comşa) curat bisericească şi despre seriozitatea
şi demnitatea cu care a păşit de la început în această chestiune. Să-l asiguri [ ... ]de
devotamentul răsărind din convingerea că numai ştiinţa şi cinstea pot ridica biserica
nostră, că e străin cu tot sufletul lui de oamenii abilităţilor politice în biserică" 598 .
Legat de alegerile de episcop din anul 1925, Ştefan Lupşa care petrecuse în
vara acelui an concediul în staţiunea de la Sângiorz împreună cu preotul prof. dr.
Nicolae Neaga, acsta din urmă ,,regreta că nu se poate să fiţi O-Voastră episcop la
Arad. Dacă pe el, ebraist, îl entuziasmează realizările O-Voastre, Vă puteţi gândi ce
sunt ele pentru cei apropiati de ele prin branşă" îi scria la 1 august 1935 din
•
Oradea599 .
Din corespondenţă nu lipseşte nici spiritul ecumenic. Amintim în acest sens
mai multe scrisori. La 20 februarie 1924, cumnata istoricului Ştefan Meteş, Ana
German, de religie romano-catolică îi scria lui Gh. Ciuhandu: ,,Spuneaţi să nu fie
supărare, citind broşurile - nu poate fi deoarece eu nu sunt catolică fanatică şi dacă
594

Ibidem, dosar 20, f. I. Scrisoarea din 14 aprilie 1925.
Prof. dr. Vasile Stan era director la Şcoala Normală „Andrei Şaguna" din Sibiu, şi îl
considera pe Gh. Ciuhandu ca fiind cel „mai vrednic om al bisericii din Arad". Ibidem, dosar 20, f. 22.
Scrisoarea din 28 aprilie 1925.
596
Ibidem, dosar 20, f. 18. Scrisoarea din 11 aprilie 1925.
597
Ibidem, dosar 20, f. I 9-l 9v. Scrisoarea din 21 aprilie 1925.
598
Ibidem, dosar 20, f. 20-21 v. Scrisoarea din 27 aprilie 1925.
599
Ibidem, dosar 74, f. 43-43v. Scrisoarea din I august 1935.
595
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am luat şi voi lua discuţiile cu Dvoastră, nu va fi fanatismul cauza, fără unele
principii ale mele de care eu sunt convinsă că ar fi nwnai un bine pentru întreg
neamul meu" 600 •
La 18 mai 1928, canonicul greco-catolic Nicolae Brânzeu de la Lugoj,
solicita lui Ciuhandu să-i „trimită un ex din Papism şi Ortodoxism în Ardeal, care
mă interesează foarte mult şi nu o aflu la librării'.6° 1 • O altă scrisoare este cea a
avocatului dr. Vasile Bledea de la Oradea, de religie greco-catolic, care, în
scrisoarea din 17 noiembrie 1934 îi mulţumeşte pentru cărţile trimise „ce mă vor
interesa în calitate dublă: ca avocat şi ca unit'.6°2•
Între scrisorile din această cate§orie amintim şi o carte poştală primită de la
reverendul Georg Leicester Marriot60 , căruia Gh. Ciuhandu i-a tradus din limba
latină cuvântarea Despre Unirea Bisericilor Anglicane cu Bisericile Ortodoxe,
ţinută la Oxford în Biserica Sfintei fecioare Maria în Duminica a II-a după Botezul
Domnului în anul 1935 604 •
O altă grupă de scrisori sunt cele care conţin cereri de cărţi ale istoricului Gh.
Ciuhandu605 . La 19 aprilie 1934 preotul Dimitrie Sabău, conducătorul oficiului
protopopesc din Giula, cerea lui Ciuhandu „intervenţia ca poporul nostru credincios
să fie împărtăşit de lecturi religioase pe cari le putem trece peste frontieră[ ... ]. Near trebui şi o carte de rugăciune pentru popor. Credincioşii ne cer cărţi şi ne doare
sufletul că nu i le putem da. Vă rog să ne ajutaţi"606 . La 23 noiembrie 1934, Jean
Crângu, avocat în Focşani, cerea lucrarea „Schisma românească şi Unirea cu
Roma" 607 .
Din această categorie considerăm şi scrisorile de apreciere şi mulţumire
pentru cărţile primite de la autor. Dr. Vasile Bologa, consilier-referent mitropolitan
la Sibiu, prin scrisoarea din 17 septembrie 1928, mulţumea pentru broşura
Suveranitate şi Solidaritate naţională „cu discursul Dvoastre din Senat de la 20
martie 1928. La-am citit cu multă satisfacţie creştinească şi românească. Primeşte te
rog intime felicitări şi cea mai călduroasă mulţămită"608 .
,,Mulţămesc sincer pentru trimiterea lucrării tale Patronatul ecleziastic ungar.
Te felicit pentru frumoasa lucrare şi doresc ca să deschidă ochii acelora cari se
ocupă de soluţionarea problemelor bisericii rom.-cat. şi apărarea statului român", îi

600

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dosar 74, f. 36-37. Scrisoarea din 20 februarie 1924.
dosar 126, f. 61-62. Scrisoarea din 18 mai 1928.
602
dosar 74, f. 71. Scrisoarea din 17 noiembrie 1934.
603
dosar 33, f. 22v.
604
Traducerea a fost tipărită la Arad în 1937.
605
8. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 74, f. 9-9v., scrisoarea din 9 martie 1931 a preotului I.
Postclnicescu din Piteşti; f. 35, scrisoarea episcopului Vartolomcu al Râmnicului şi Noului Severin; f.
35, scrisoarea din 17 aprilie 1933 a prof. C. N. Mateescu din Râmnicu Vâlcea.
606
Ibidem, dosar 39, f 7. Scrisoarea din 19 aprilie 1934.
607
Ibidem, dosar 74, f. 26v. Scrisoarea din 23 noiembrie 1934.
608
Ibidem, dosar134, f. 88. Scrisoarea din 17 septembrie 1928.
601
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scria la 7 noiembrie 1928 profesorul

Lazăr

Iacob,

făcând

aluzie la Concordat care

îşi „aştepta ratificarea',609.

„Am cetit şi cu multă plăcere interesanta scriere a P. V. Voastre Patronatul
ecleziastic ungar. E o scriere docwnentată şi nespus de preţioasă nu numai pentru
cunoaşterea mai luminată a trecutului nostru bisericesc şi naţional ci şi de foarte
mare folos practic pentru toţi cei ce au dreptul şi datoria de a întrona Biserica ort.
rom. din Ardeal în toate drepturile ce i se cuvin ca Biserică dominantă a Ţăii", îi
scria la 27 februarie 1929 preotul profesor Simion Reli de la Liceul ,,Aron Pumnul"
din Cemăuţi 610 .
Profesorul C. Rudnean de la Oraviţa, în scrisoarea din 25 noiembrie 1930,
considera că toate studiile lui Gh. Ciuhandu sunt „pietrele fundamentale pe cari noi
cei mai tineri vom trebui să adăugăm tot mai mult"611 • ,,Cu multă plăcere şi
deosebit interes am primit cărţile ce mi-aţi trimis [ ... ]. Vă rog să primiţi multe
mulţumiri", îi scria la 13 iunie 1931 prpfesorul Dimitrie Boroianu de la Facultatea
de Teologie a Universităţii din Bucureşti612 •
Pentru exemplare din Românii din Câmpia Aradului primeşte mulţumiri de
la profesorul de istorie bisericească Teodor M. Popescu613 , patriarhul României
Nicodim Munteanu614 şi de la mareşalul Curţii regale615 •
Cu puţin înainte de 1930, Biserica Ortodoxă Română a hotărât reînfiinţarea
Episcopiei Maramureşului suprimată în secolul al XVIII-lea. În Maramureş apărea
în 1930 revista „Ţara Voievozilor" care îndeplinea o înaltă operă bisericească şi
naţională. Protopopul Mihai Munteanu din Sighet, sufletul acţiunii de reînviere a
Ortodoxiei din aceste ţinuturi, la 20 iunie 1930 se adresa lui Gh. Ciuhandu616 prin
care făcea un apel la abonarea revistei. Scrisoarea este publicată în revista „Biserica
şi Şcoala"617 la propunerea lui Ciuhandu, cu care protopopul Mihai Munteanu se
afla într-un strâns dialog epistolar.
În Fondul de documente Gheorghe Ciuhandu, se păstrează şase scrisori
expediate din Sighet între 20 iunie 1930 şi 25 octombrie 1931. În prima scrisoare
(20 iunie 1930), pe lângă scopurile înfiinţării revistei „Ţara Voievozilor", care
apărea în „2 OOO de exemplare şi avea darul să trezească solidaritatea ortodoxă".
Protopopul M. Munteanu insistă şi asupra stării conflictuale care exista între grecocatolici şi ortodocşi 618 .

609
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611
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Ibidem, dosar 125, f. 178. Scrisoarea din 7 noiembrie 1928.
Ibidem, dosar 125, f. I 72- l 72v. Scrisoarea din 27 februarie 1929.
Ibidem, dosar 74, f. I O. Scrisoarea din 25 noiembrie 1930.
Ibidem, dosar 74, f. 11. Scrisoarea din 13 iunie 1931.
Ibidem, dosar 81, f. 18. Scrisoarea din 16 aprilie 1940.
Ibidem, dosar 81, f. 20. Scriusoarea din 24 aprilie 1940.
Ibidem, dosar 81, f. 17. Scrisoarea din 7 mai 1940.
Ibidem, dosar 132, f. 132,408.
„Bis. şi Şc.", anul LIV, 6 iulie 1930, nr. 27, p. 1-2.
8. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 391,408. Scrisoarea din 20 iunie 1930.
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În celelalte scrisori este prezentată starea de spirit existentă în Liceul de fete
din Sighet, mai ales din incidentul cărţilor pregătite a fi distribuite elevilor ca
premii la sfărşitul anului şcolar. Este vorba de nouă cărţi semnate de preotul şi
istoricul Gh. Ciuhandu, dintre care şapte au fost respinse619 •
Despre persecuţiile greco-catolicilor n-au fost scutiţi nici intelectualii
maramureşeni. Profesorul de pedagogie, Simion Lasita de la Şcoala Normală din
Sighet a fost transferat la Dorohoi „cu toate că face politică natională de 25 de ani".
Din aceeaşi scrisoare aflăm despre unele reveniri la Ortodoxie'. În Vişeul de Jos, un
număr de 724 de familii au părăsit Biserica greco-catolică, iar în parohia Cuhea
situaţia nu era încă prea clară, dar protopopul îşi exprima speranţa că nu peste mult
timp v-a avea lor „cu mare pompă sfinţirea Crucii lui Dragoş în Cuhea". Protopopul
îşi exprima nevoia primirii unor ajutoare materiale pentru parohiile revenite dar şi
·1a
od
2 0.
pentru ce Ie m curs d e reverure
rto• 6
ox1e
În contextul de mai sus, Gh. Ciuhandu, la 27 noiembrie 1930, se adresează
profesorului Alexandru Lapedatu care, pe atunci era ministrul Cultelor, căruia îi
reamintea despre o veche discuţie pe care au purtat-o în legătură cu ajutoarele
financiare pentru parohiile revenite la Ortodoxie din Maramureş. Ministrul Al.
Lapedatu s-a angajat că „se vor găsi mijloacele materiale chiar pentru a promova
curentul de revenire la Ortodoxie, acolo unde se va manifesta el în popor',621 •
Din corespondenţa dintre Ciuhandu şi Munteanu, aflăm că cel dintâi a făcut, pe
lângă donaţiile în cărţi şi veşminte preoţeşti, pentru care primea mulţwniri din partea
protopopului 622 . După cum menţiona într-o epistolă protopopul M. Munteanu, Gh.
Ciuhandu a fost „unicul care aţi dat cauzei noastre bisericeşti cel mai mare sprijin',623 •
Despre donaţiile „în cărţi rituale şi odăjdii" pe care Ciuhandu le-a făcut
bisericilor revenite din Maramureş, aminteşte şi episcopul Nicolae Ivan într-o
scrisoare adresată lui Gh. Ciuhandu624 .
A

***

Este limpede că toată corespondenţa lui Gheorghe Ciuhandu permite multe
priviri în profunzime. Dincolo de banalul schimb de informaţii sau amabilităţi cu
unul sau altul din corespondenţii săi amintiţi, se percepe o notă mai caldă în
exprimarea sentimentelor faţă de cei cu care se afla în corespondenţă, cu unii dintre
ei legăturile fiind foarte strânse, mai ales prin schimbul de informaţii şi documente
istorice.
Valoarea corespondenţei proprii, dublată de informaţia din corespondenţa
primită, defineşte precis poziţia sa, relaţiile şi prestigiul de care se bucura în rândul
intelectualităţii române din perioada interbelică.

619

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
m Ibidem,
623
Ibidem,
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Ibidem,
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392-392v. Scrisoarea din 27 iunie 1930.
397-398. Scrisoarea din 26 august 1930.
400-400v. Scrisoare-concept a lui Gheorghe Ciuhandu.
404. Scrisoarea din 24 ianuarie 1931.
407-407v. Scrisoarea din 25 octombrie 1931.
43. Scrisoarea din 9 ianuarie 1931 a episcopului Nicolae Ivan.
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V.

Biblioteca.
Incercare de reconstituire
,..

Pe lângă bibliotecile diferitelor instituţii arădene, a Palatului cultural, a
Liceului ,,Moise Nicoară", a Institutului pedagogic-teologic şi cea a Episcopiei
arădene, care prin bogatele fonduri de carte confereau Aradului un deosebit
prestigiu cultural, se înscriu şi bibliotecile particulare, precum cele ale episcopului
Iosif Ioan Goldiş, a arhimandritului dr. Iustin Suciu sau cea a preotului dr.
Gheorghe Ciuhandu, pentru a aminti numai câteva.
Miraculoasa călătorie în lumea cărţii va fi început pentru Gheorghe Ciuhandu
în mediul familiei, având în vedere profesia tatălui său Petru Ciuhandu, preot în
Roşia- Bihor, absolvent al Gimnaziului greco-catolic din Beiuş şi al Institutului
Teologic din Arad, unde a avut ca şi colegi pe Vasile Mangra625 şi Roman
Ciorogariu. Mediul intelectual prin care a trecut tânărul Gheorghe Ciuhandu, a fost
identic cu al tatălui său până într-un anumit punct. După absolvirea Institutului
pedaogogic-teologic din Arad, cu sprijinul celor doi foşti colegi ai tatălui său,
ajunge la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi. Aici, a făcut
cunoştinţă, pe rând, cu marea bibliotecă din centrul universitar bucovinean626 şi cu
cele ale profesorilor Eusebiu Popovici, Teodor Tarnavschi şi Emilian Voiutschi, pe
Despre biblioteca lui Vasile Mangra vezi: P. Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură.
(1706-1918), pp. 396-397.
626
Începuturile bibliotecii datează din 1852 când la 29 septembrie se crează Biblioteca Tării
cu un fond de 2 OOO de volume. În 1858 ex-domnitorul Mihail Sturza aflat în exil donează a~eteia
suma de 2 OOO de florini. Din 1871 bibliotecar devine Ion Gh. Sbiera, iar biblioteca din 1875 este
integrată recent înfiinţatei Universităţi. În momentul prelurării patrimoniului unuiversităţii din
Cernăuţi de către autorităţile româneşti, biblioteca număra aproximativ 200 OOO de volume. După
intrarea în vigoare a legii depozitului legal din 27 noiembrie 1922 numărul volumelor sporeşte. Astfel,
în perioada 1922-1932 au intrat în fondurile bibliotecii I 03 202 volume. În I936, directorul
bibliotecii, Eugen Păunel, susţinea că aceasta dispunea de 420 OOO volume, la egalitate cu fondurile
bibliotecii Academiei, excepţie făcând manuscrisele. Cf. Eugen I. Păunel, Biblioteca Universităţii din
Cernăuţi, în "Boabe de grâu", an. IV (1933), nr. 4, pp. 225-239, la Ovidiu Bozgan, Ion I. Nistor.
Preliminarii monografice (li), în "Revista istorică", Serie nouă, Tom V, nr. 3-4, 1994, p. 353, nota 68.
625

Mentalităti
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care adeseori îi vizita, au fost hotărâtoare pentru viitorul preotul şi istoricul de mai
târziu627 •
Format în mediul intelectual al Cemăuţilor, pentru Gheorghe Ciuhandu,
cartea devine cu timpul o bijuterie de preţ care trebuie căutată, îngrijită şi
respectată. Este perioada ce coincide cu începuturile bibliotecii sale, care devine
pentru el o formă de viaţă ce îl caracterizează în plan superior. După trecerea cu
succes a examenului de doctorat, în primăvara anului 1905 se reîntoarce în Arad,
unde, în ciuda dorinţei sale de a fi numit la o catedră a Institutul pedagogicteologic, este nevoit să accepte postul de referent şcolar la Consitoriul eparhial,
singurul oferit de episcopul Ioan I. Papp. Cu toate că nu se împăca nicidecum cu
ideia de a rămâne în administraţia bisericească, de această numire avea să-şi
amintească peste ani că a acceptat numai că "mi-a îndemnat episcopul să-mi pot
spori biblioteca',628 , în serviciul Consistoriului salariul fiind mai mare decât în
învăţământ.

O primă informaţie despre biblioteca preotului şi istoricului Gheorghe
Ciuhandu şi despre valorile pe care le deţinea o aflăm dintr-o scrisoare, datată
12/25 iulie 1921, a episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, care, intenţiona
organizarea unui Muzeu bisericesc, motiv pentru care îi scria lui Ciuhandu: ,,contez
la cărţile şi obiectele ce se află la sfinţia ta',6 29 •
A doua mărturie o avem din 1933, când, un grup de intelectuali arădeni, în
frunte cu Lazăr Nichi, directorul Palatului Cultural din Arad şi profesorul Ascaniu
Crişan, directorul Liceului "Moise Nicoară" intenţionau pentru ziua de 20 mai
organizarea unei expoziţie retrospectivă a cărţii româneşti prin expunerea cărţilor
de valoare care se aflau atunci în Arad la diferite personalităţi locale. În acest sens,
prof. Ascaniu Crişan, la 15 mai 1933, se adresează lui Gh. Ciuhandu, care dispunea
la acea dată "de o bibliotecă bogată în cărţi de mare valoare", rugându-l să trimită
lui Nestor Covaciu, pe atunci bibliotecarul Palatului cultural, "un tablou al acestor
rarităţi" care să fie expuse în expoziţia proiectată. Totodată, cunoscând "interesul
faţă de cartea românească şi priceperea în chestiunile de bibliofilie" ale lui
Ciuhandu, i se propune chiar să facă parte din "comitetul restrâns încredinţat cu
organizarea expoziţiei',6 30 • Dintre lucrările cu care a participat la expoziţia deschisă
la 20 mai 1933, cunoaştem numai o copie manuscrisă a Cronicii lui Miron
Costin631 .
Încercarea de reconstituire a bibliotecii, în lipsa unui inventar, este extrem de
anevoioasă. Singurele elemente de referinţă sunt unele notiţe ale lui Gh. Ciuhandu,
627
În 8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, există cărţi de vizită ale celor trei profesori care îl
invitau pe tânărul satudent teolog în familiile lor pentru dejun, prânz sau cină. Scrisorile lui Eusebiu
Popovici din 27 decembrie 1901/7 ianuarie 1902 şi cea din 26 aprilie 1902, f. 162, 163, 164;
Scrisoarea lui Teodor Tamavschi din I 9 ianuarie 1902; Scrisoarea lui Emil ian Voiutschi, f. 166.
628
8. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 67.
629
Ibidem, dosar 75, f. 112-113. Scrisoarea din 12/25 iulie 1921.
630
Ibidem, dosar 126, f. 25. Scrisoarea din 15 mai 1933.
631
Sărbătoarea cărţii la Arad, în "Universul", Bucureşti, din 26 mai 1933, p. 3.
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mărturii

epistolare

şi cărţile

identificate în Biblioteca Patriarhiei Ortodoxe Române

şi Bibliotecii Academiei Române, publicate de Dumitru Fecioru632 şi Gabriel
Ştrempel 633 •
În Cuvântul lămuritor la studiul intitulat Tradiţia împărătească în ritul
Bisericii Ortodoxe Române (1919)634 , Gh. Ciuhandu se arăta nemulţumit de faptul
că nu a avut la îndemână "o bibliotecă teologică şi nici măcar publicaţiile liturgice
mai de seamă", fiind nevoit ca la redactarea lucrării să se rezume "la puţinele mele
cărţi" pe care le avea în biblioteca personală. Printre cărţile folosite la redactarea
lucrării a folosit studii de referinţă din domeniul liturgicii (Liturghierul lui
Dosoftei, Iaşi, 1679; Liturghier, Buzău, 1702; Biblos eniavsios, Lipsaca, 1761;
Euhologhion sive rituale graecorum, Lipsea, 1761 635 ; Euhologhionul grecesc de
Veneţia, 1766; Liturghierul grecesc de Veneţia, 1766; Oro/ogionul grecesc de
Veneţia, 1775; Die griechieschen Liturghien, Storf. Kemplen, 1877; Teodor
Tamavschi, Despre cele mai însemnate liturghii ale Bisericii Orientale, Cernăuţi,
I 892-1895), patristicii (Simeon al Tesalonicului, Tractat asupra tuturor dogmelor
credinţei noastre ortodoxe, traducere de Toma Teodorescu, Bucureşti, 1865-1866),
istoriei bisericeşti (Carl Joseph Hefele, Conciliengeschihte, vol. I-VIII, Freiburg im
Breisgau, 1855-1869; Alois Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung,
Munchen, 1864; Diomidis A. Kyriakos, Istoria bisericilor greceşti; Ion Nistor,
Istoria Bisericii din Bucovina şi rosturile ei naţional-culturale în viaţa românilor
bucovineni, Bucureşti, 1916) şi dreptului bisericesc (Nicodim Milaş, Dreptul
bisericesc oriental, Bucureşti, 1915). Toate aceste cărţi le deţinea în biblioteca
personală.

Pe lângă cărţile vechi amintite, cunoaştem că biblioteca mai deţinea şi un
exemplar al unei Evanghelii tipărită la Bucureşti în anul 1760636 , şi un număr de 24
manuscrise din secolele XVII-XIX adunate de Gh. Ciuhandu în peregrinările pe la
bisericile din cuprinsul Episcopiei arădene, în special în părţile bihorene. În anul
1921, Gheorghe Ciuhandu a donat Academiei Române ·un manuscris din anul 1815
al preotului Nicolae Grid, paroh în Bolbarseg, făcută după cartea intitulată:
Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiuri/or lor, cu dovediri din Sfânta şi
dumnezeiasca Scriptură, atâta din cea veche, cât şi din cea noao, acuma întâiu
întru acestaşi chip tipăritură în zilele prealuminatului şi preaînălţatului nostru
Alexandru Constandin Moruz voevod, întru a doao domnie a rării sale în
Moldaviia, cu blagoslovenia şi cu toată chieltuiala preasfinţiei sale chiru, chir

632
Catalogul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Române, în "S. T.", anul XVI, 1964,
nr. 3-4; nr. 5-6; nr. 7-8; nr. 9-10; anul XVII, 1965, nr. 1-2.
633
Catalogul manuscriselor româneşti, voi. IV, Bucureşti, 1992.
634
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 57, f 27.
635
În 1919 îşi exprima regretul că nu deţinea Euhologhion sive Rituale Graecorum tipărită la
Viena în 1750 ( ediţia Jacob Goar), motiv pentru care trebuia să se rezume la ediţia din 1761 pe care o
avea în bibliotecă.
636
Florian Dudaş, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, 1992, p. 192.
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Iacov, mitropolit a toată Moldoviia, în Iaşi, la anii de la Hriostos 1803631 • Gh.
Ciuhandu mai deţinea în biblioteca sa şi un manuscris al Scării Noului Testament
de la Bă/grad, copiat în anul 1742 de Popa Iosif din Beiuş, dar nu cunoaştem locul
actual de păstrare638 •
În anul 1961, Biblioteca Patriarhiei Române, a achiziţionat, de la familia din
Timişoara, un număr de 22 manuscrise (4 din secolul al XVII-iea; 17 din secolul al
XVIII-iea şi 1 din secolul următor) ce au făcut parte din biblioteca preotului
Gheorghe Ciuhandu639 •
De la începutul secolului al XVIl-lea era un Octoih 640 , copiat în Bihor de un
copist necunoscut, iar de la mijlocul acluiaş secol, o copie fidelă a tipăriturii
diaconului Coresi, Tâlcul Evangheliilor şi Molitfelnicul românesc din 1567-1568,
copiat în 1651 de diacul Ioan din Pociovelişte641 • Deţinea şi un manuscris datorat
lui Vasile Sturze Moldoveanul, un Miscelaneu copiat în 1699-1700642 •
Din secolul al XVIII-iea, biblioteca deţinea mai multe manuscrise din care
cunoaştem: Octoih (copiat la începutul secolului de Gheorşhe din Vima Turzii)643;
Liturghier (copiat în 1717 la Apateu de Popa Chirilă) 64 ; Catavasier (copiat în
Aştileu între 1720-1728 de Ioan Puşcău) 645 ; Miscelaneu (copiat în 1726/1728 de
Alexandru Eustafie) 646 ; Miscelaneu (copiat la Oradea în 1728 de Popa Ştefan din
Vima Turzii)647 ; Chiriacodromionul de la Bălgrad (copiat de Ioan Popovici
Muncăcianul la 1730 în Nojorid) 648 ; Miscelaneu (copiat între 1730-1740 de Toader
Moga în Saca-Bihor}649 ; Triod (copiat după 1731 de Gheorghe din Vima Turzii)650 ;
637

G. Ştrempel, op. cit., voi. IV, p. 95, nr. 4 707.

FI Dudaş este de părere că manuscrisul a putut ajunge în Biblioteca Patriarhiei Române din
cf. FI. Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului, voi. li, Oradea, p. 297.
639
D. Fecioru, op. cit., nr. 3-4, pp. 230-252; nr. 5-6, pp. 384-392; nr. 7-8, pp. 496-505; nr. 910, pp. 622-639; anul XVII (1965), nr. 1-2, pp. 88-89; FI. Dudaş, op. cit., voi. II, pp. 116 u.
640
Biblioteca Patriarhiei Române (în continure: B. P. R.), Bucureşti, mss 138, cf. D. Fecioru,
op. cit., nr. 7-9, 1964, p. 639; FI. Dudaş, op. cil., II, p. 116.
641
B. P. R., mss 125, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 3-4, 1964, pp. 229-252; FI. Dudaş, op. cit., li,
pp. 119-120.
642
B. P. R, I, 39, ( 128), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 496; FI. Dudaş, op. cit., li, pp. 160-161.
643
B. P. R., mss 131, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, pp. 502-505; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 235.
644
B. P. R., mss 188 (F. 129), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, pp. 500-50 I, FI. Dudaş,
op. cit., 11, pp. 221-223.
645
B. P. R., mss 134, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-1 O, 1964, pp. 626-628; FI. Dudaş, op. cit.,
II, p. 268.
646
B. P. R., I, 102 (F. 129), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-IO, 1964, pp. 635-639; FI. Dudaş, op.
cit., 11, pp. 221-223.
647
B. P. R., mss 144, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2, 1965, pp. 88-91; FI. Dudaş, op. cit., li,
638

Bucureşti,

pp. 288-289.
648
B. P. R. mss I 26, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 5-6, 1964, pp. 384-392; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 209-21 O.
649
B. P. R., I, 24 (F. 135), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-1 O, I 964, pp. 628-629; FI. Dudaş, op.
cit., li, pp. 318-3 I 9.
650
B. P. R., mss 143, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2, 1965, pp. 91-96.
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Minei la praznicele împărăteşti şi la sfinţii cei mari de peste tot anul (copiat la
1737 în Valcău-Sălaj de Pavel Cotuna Muncăcianul) 651 ; Ceasloveţul de la Bălgrad
(copiat la 1738 în Saca-Bihor de Toader Moga)652 ; Molitvelnic - fragment (copiat
de popa Iosif din Beiuş la 1739)653 ; Liturghier (cotat în prima jumătate a secolului
XVIII în vestul Transilvaniei, copist necunoscut) 54 ; Liturghier (mijlocul secolului
XVIII, copiat în Bihor de dascălul Gavril din Maramureş) 655 ; Cazanii la morţi
(copiat la Beiuş în 1755 de Popa Iosif)656 ; Cazanii la oameni morţi (copiat în Bihor
de un copist necunoscut) 657 ; Carte de slujbă pentru tot anul (copist necunoscut)658
659
şi Cazanii, cântece şi iertăciuni la oameni morţi (copist necunoscut) •
De la începutul secolului al XIX-lea, deţinea un manuscris al Epistoliei
Domnului şi Călătoria Maicii Domnului la iad, copiat în 1821 660 •
Pe lângă exemplarele donate Academiei sau cele ajunse în Biblioteca
Patriarhiei Române, a mai avut în bibliotecă încă două manuscrise: /spovedania sau
ritualul mărturisirii „ce se cuprinde în Liturghierul Molitvenic al mitropolitului
Dosoftei" din 1681 661 şi Şapte Taine al lui Varlaam662 •
Înb bibliotecă avea, în copie, ,,manuscrisul istoric al lui Perecsenyi Nagy
Laslo" primit de la protosinghelul Ghenadie Bogoevici, parohul ortodox român din
Budapesta663 .
În bibliotecă deţinea o serie de cărţi primite în dar de la diferiţi
corespondenţi. În 1903, Roman Ciorogariu îi oferă Comentar la Epistola I către

651
B. P. R., mss 179, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 5-6, 1964, pp. 390-392; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 205-206„
652
B. P. R., mss 132, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 622-624; FI. Dudaş, op. cit.,
II,p.318.
653
B. P. R., mss 136, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 629-631; FI. Dudaş, op. cit.,
li, pp. 295-296.
654
B. P. R., mss 130, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 502; FI. Dudaş, op. cit., II, pp.
286-287.
655
B. P. R., mss II, 277, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 502; FI. Dudaş, op. cil., II, p.
251.. ·
656
B. P. R., mss I, 41 (F. 139), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-1 O, 1964, pp. 633-635; FI. Dudaş,
op. cit., II, pp. 297-298.
657
B. P. R., mss 142, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2, 1965, pp. 88-91; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 288-289.
658
B. P. R., mss 133, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 624-626; FI. Dudaş, op. cit.,
II, pp. 329-330.
659
B. P. R., mss 137, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-1 O, 1964, p. 631-632.
660
B. P. R., mss 138, cf. Ibidem, pp. 632-633.
661
Exemplarul i-a fost dăruit în anul 1911 de Dumitru Roşca din Săliştea Sibiului, cf.
Gheorghe Ciuhandu, Rânduiala Sfintei Mărturisiri la români. Însemnări cu două anexe: Ritualul
sârbesc (1524), Ritualul românesc(/ 681), Cemău!i, 1933, p. 8.
662
Exemplarul i-a fost dăruit de preotul Ioan Jurca din Pil, urmaşul unei vechi familii preoţeşti
din Bihor, cf. Ibidem, p. 9.
663
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 108, f. nen. Scrisoarea lui Ghandie Bogoievici din 10
august 1929.
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Corinteni a cunoscutului teolog apusean, August Bisping664 , iar de la fostul său
coleg de studii de la Cernăuţi, arhimandritul dr. Vikentije Vujic, pe atunci rector al
Facultăţii de Teologie din Carloviţ, mai târziu episcop al Belgradului, primeşte
Şematismul Mitropoliei din Carlovit pe anul 1905 şi lucrarea Autonomia datorată
lui Djura N. Vukicevic665 , cu care î~bogăţeşte fondul de carte al bibliotecii. În anul
1921, de la unul din corespondenţii săi din Caransebeş pe care nu l-am putut
identifica, primeşte Crestomaţie Română a lui Moses Gaster, tipărită în două
volume la Leipzig în anul 1891 666 •
În schimbul unor cărţi publicate de Gh. Ciuhandu şi trimise diferitelor
personalităţi bisericeşti a culturii române, primeşte o serie de cărţi pe care aceştia la
rândul lor le-au scris şi publicat, sau le avea în posesie. De la George Moroianu
primeşte lucrarea sa intitulată, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în
lumina europeană (Bucureşti, 1929)667 , iar protopopul Mihail Munteanu al
Sighetului, cu care se afla într-un permanent dialog epistolar, îi trimite Însemnări
din bisericile Maramureşului (Bucureşti, 1909) a lui Ioan Bârlea668 •
Cartea Existentă şi adevăr la Soren Kierkegard a lui George Popa, apărută la
Sibiu în "Seria Teol~gică", o primeşte de la mitropolitul Nicolae Bălan669 • "Îmi face
plăcere să-mi întrerup citind acest volum, lecturile şi gândurile de alt fel strâns
legate de domeniul cercetărilor istorice, pentru cari acum, ca pensionar, am răgaz"
- îi scria Ciuhandu la 9 ianuarie 1941 în scrisoarea de mulţumire 670 •
„Vă mulţumesc cordial pentru broşurile trimise", scria la 27 februarie 1929
istoricului Simeon Reli de la Cernăuţi, care i-a trimis două din cărţile sale (Politica
religioasă a Habsburgilor fată de Biserica ortodoxă română în secolul al XIX-iea,
apărută la Cernăuţi în 1927 şi Începuturile catolicismului austriac în Bucovina)671 •
Gh. Ciuhandu avea şi Neutestamentliche Apokryphen a lui E. Henneche,
apărută la Tubingen-Leipzig în 1904, pe care, la 16 octombrie 193 7, numai "pentru
scurt timp", i-o cere preotul şi istoricul Ştefan Lupşa672 . Deţinea şi cel mai serios
tratat de istorie bisericească universală publicat de un istoric român până atunci,
Istoria bisericească universală a lui Eusebie Popovici, apărută iniţial în limba
germană (Kirshengeschichte) în 1882 la Cernăuţi.
În bibliotecă mai deţinea şi cărţile lui Vasile Sala, Datinile poporului român
la nuntă în plăşile Beiuşului şi Vaşcăului (Beiuş, 1937, Nr. 2 din „Biblioteca
Beiuşului") şi cartea protopopului protopopului Petru E. Papp, Legături sufleteşti
dintre Beiuş şi Sibiu (Beiuş, 1937, Nr. 3 din „Biblioteca Beiuşului"), primite de la
664

Ibidem,
Ibidem,
666
Ibidem,
667
Ibidem,
668
Ibidem,
669
Ibidem,
670
Ibidem,
671
Ibidem,
672
Ibidem,
665

dosar 74, f. 98-99. Scrisoarea din 1903.
dosar 74, f. 50. Scrisoarea din 16/29 august 1918.
dosar 74, f. 66. Scrisoarea din 26 noiembrie 1921.
dosar 74, f. 38-41. Scrisoarea din 26 noiembrie 1929.
dosar 132, f. 408. Scrisoarea din 20 iunie 1930.
dosar 81, f. 12. Scrisoarea lui Nicolae Bălan din 9 ianuarie 1941.
dosar 81, f. 12. Scrisoarea din 9 ianuarie 1941.
dosar 125, f. 172-172v. Scrisoarea din 27 februarie 1930.
dosar 35, f. 9. Scrisoarea din 16 octombrie 1937.
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autori 673 • Dintre revistele primite amintim „Ţara Voievozilor" şi „Gazeta
Maramureşului" pe care le primeşte de la protopopul Mihail Munteanu al
674
Sighetului • De la protopopul Sighetului mai primeşte şi un exemplar din cartea,
Cţintribuţii la istoria Maramureşului a preotului Ioan Bârlea675 •
Nu puteau lipsi nici cărţile lui Nicolae Iorga, A. D. Xenopol, Vasile Mangra,
Ilarion Puşcariu, George Popovici, Roman Ciorogariu, Teodor Botiş, Avram
Sădean, Septimiu Sever Secula, Teodor V. Păcăţian, Coriolan Petranu, Ştefan Pop,
Ioan Lupaş, Nicolae Firu, Teodor Neş, Eduard I. Găvănescu, Silviu Dragomir,
Ştefan Lupşa, Ştefan Meteş, Gheorghe Cotoşman, la toţi făcând dese referiri în
studiile sale, sau lucrări reprezentative din istoriografia străină, în special cea
maghiară. La acestea se adaugă cărţi din domeniul teologiei biblice, sistematice sau
practice.
O altă categorie de lucrări ce au făcut parte din biblioteca erau cele datorarte
scrisului său, Gheorghe Ciuhandu publicând peste 60 de cărţi în domeniul
istoriografiei, teologiei şi culturii române. Activitatea sa intelectuală, în mare
măsură, explicându-se prin imensa sa bibliotecă.
Despre alte cărţi pe care le-a avut în bibliotecă aflăm din scrisorile de
mulţumire pentru donaţiile făcute Bibliotecii Palatului cultural din Arad. Prima
donaţie o face în anul 1929 şi consta dintr-un număr de „74 de cărţi şi broşuri" pe
care directorul instituţiei, Lazăr Nichi le considera "deosebit de preţioase pentru
bibliotecă", iar gestul lui Gh. Ciuhandu ca pe o „frumoasă operă culturală". Din
păcate nu am putut afla şi titlul cărţilor donate. În anul următor face o a doua
donaţie de carte constând din: Lexiconul de conversaţie istoricesc-religionariu a lui
Alexandru Gavra {Tom I, A-B, Buda, 1847); Antoniu Filozoful a lui Marc Aureliu
(Tom I, Sibiu, 1857); Protocoalele şedinţelor eparhiale (1871-1901, 1910, 19181920, 1925, 1928) şi Octavia Ciuhandu, O dreaptă cerere cătră Veneratul
Consistor Român Greco-ortodox din Arad şi cătră Venerat Sinod diecezan din anul
1914 (Arad, 1914). O a treia donaţie face în anul 1931 şi consta dintr-un număr
însemnat de periodice: Telegraful Român (Sibiu, 1909, 1919-1929), Transilvania
(Sibiu, 1907-1913), Renaşterea (Cluj, 1924-1926); Legea Românească (Oradea,
1924-1926), Foaia Diecezană (Caransebeş, 1917, 1919-1926) şi Glasul Bisericii
(Cernăuţi, 1918-1923)676 .
Nu cunoaştem în ce an oferă Bibliotecii Palatului Cultural exemplare pe mai
mulţi ai din revista Biserica şi Şcoala {Arad), fiecare an legat în coperţi de carton
de culoare neagră. Pe primul număr de revistă a fiecărei an fiind aplicată ştampila
cu ex-libris-ul său, care prezintă următorul text: ,.,Biblioteca Protopresv. Dr. Gh.
Ciuhandu".
673
674
675

"Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 20, 16 mai 1937, pp. 175-176.
B. A. O. R. And,fond citat, dosar 132, f. 391, 408.
Ibidem, dosar 132, f. 397-398. Scrisoarea din 26 august 1930 a protopopului Mihail

Munteanu.
676

B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 20, 21, 22.
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O serie de cărţi şi le dorea să le aibă în bibliotecă, motiv pentru care este
nevoită să apeleze la alte biblioteci pentru a le consulta. În februarie 1909, printr-o
scrisoare, îl ruga pe istoricul Eusebie Popovici să-i trimită din biblioteca
din Cernăuţi mai multe cărţi din domeniul mistoriografiei bisericeşti.
Fiind "bolnav şi îmbulzit cu lucrul din cauza încheierii semestrului şi multor mele
îndatoriri", Eusebiu Popovici încredinţează această sarcină lui Silviu Dragomir,
care pe atunci se afla la studii la Universitatea din Cernăuţi677 • S. Dragomir, îl
înştiinţa pe corespondentul său din Arad, că Der Patriarchat von Achrida.
Gheschichte und Urkunden (Leipzig, 1902) a renumitului bizantinolog Henrich
Gelzer, fiind împrumutată, "nu am putut-o căpăta", motiv pentru care îşi permite
să-i recomande lui Ciuhandu "istoriile bisericilor particulare", în care consideră că
se va putea găsi suficient material pentru studiile aflate în lucru. De aceea îi trimite
lucrări ale celebrului istoric german Karl Krombacher (1856-1909), creatorul şcolii
germane de bizantinistică, al Institutului bizantin, şi revistei "Byzantinische
Zeitschrift" ( 1892) dar şi autor a renumitei lucrări, Geschichte der byzantinischen
Literatur (ed. I, Monaco, 1891, ed. II, Munchen, 1897). "V-am pus şi istoria
bulgarilor", îi scria S. Dragomir, referindu-se la Gheschichte der Bulgaren a
balcanologului Jozef Jirecek, apărută la Praga în 1876. De asemenea îi trimite "o
istorie a bisericii sârbeşti" a lui Nicanor Ruzicici şi cartea Vorlesungen uber die
orientalischen Kirchenfrage a lui Max Prinz von Sachsen, apărută la Freiburg în
1907, "Istoria bisericilor ortodoxe, bulgară, sârbă şi română" a lui Evghenie
Golubinschi 678 apărută la Moscova în 1871. "Cărţile trimise le-am scos din
bibliotecă pe numele meu şi de aceea le pot ţine până la începutul lui Iuliu" - îl
avertiza Dragomir la sfârşitul scrisorii679 •
În 1937 îi cerea lui Orest Tarangul, pe atunci consilier al Arhiepiscopiei din
Cernăuţi, "ultimul şematism eparhial sau mitropolitan şi catalogul publicaţiilor
editate de Fondul relegionar ori de Ven. Consiliu arhiepiscopesc',6 80 • După numai
un an, în revista "Biserica şi Şcoala", apărea următorul anunţ: "Rog pe cine are şi
poate să mă asculte: să-mi dea pe preţ ori în schimb, Anuarul Institutului
pedagogic-teologic din Arad pe anul şcolar 1915/16, spre a-mi completa colecţia
personală. Gh. Ciuhandu681 ". Se vede că avea celelalte numere.
După unele mărturii contemporane, spre sîarşitul vieţii posesorului,
biblioteca număra peste 1O OOO de volume cu foarte multe incunabule, manuscrise
şi cărţi vechi româneşti de mare valoare pentru cultura românească682 , "adevărată
Universităţii

677

Ibidem, dosar 74, f. 63. Scrisoarea din 22 februarie 1909.
În traducere românească, datorată lui I. Caracicoveanu, o parte, a apărut sub titlul: Privire
scurtă asupra Istoriei Bisericii române ortodoxe (Iaşi, 1879).
679
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 129-130. Scrisoare nedatată.
680
Ibidem, dosar 126, f. 18v. Scrisoarea din 28 octombrie 193 7.
681
"Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 12 din 20 martie 1938, p. 103.
682
A. N. D. J. Arad, Fond Prefectura Municipiului Arad, dosar 821/1945.
678
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comoară

de n~reţuit"

Ştefan Lupşa68

•

după mărturia

unuia dintre discipolii

săi,

preotul profesor dr.

•••

În 1947, Gheorghe Ciuhandu era tot mai preocupat de soarta bibliotecii sale,
pe care o vedea împărţită între Academia Română, Institutul de Istorie din Cluj sau
Episcopia Aradului. Dacă era să ajungă la Cluj, dorea înfiinţarea unei secţii pentru
Crişana şi Arad, mai ales că în mare parte biblioteca deţinea cărţi cu referire
specială la aceste ţinuturi 684 •
După moartea preotului Gheorghe Ciuhandu, preotul profesor dr. Ilaron V.
Felea, în şedinţa Consiliului plenar al Episcopiei Aradului, propunea „ca frumoasa
lui bibliotecă să fie obţinută pe seama Academiei Teologice, prin orice
sacrificiu',6 85 •
Destinul bibliotecii nu a fost acela pe care l-ar fi dorit Gheorghe Ciuhandu,
sau apropiaţii săi. Multe cărţi au fost dispersate din fond, ajungând, probabil, în
unele colecţii particulare sau în al unor instituţii, fără a putea însă a le da de urmă.
Credem că cercetări ulterioare vor aduce în mod sigur noi informaţii privind
conţinutul şi soarta cărţilor aflate în biblioteca preotului şi istoricului Gheorghe
Ciuhandu.

683
Ştefan Lupşa, + lconom Stavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu, în "T. R.", anul XCV, 11 mai
1947, nr. 17-18, p. I.
684
Gheorghe Liţiu, O lacrimă pentru părintele dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, p. 146.
685
Ilarion V. Felea, Opera vieţii mele. Ziar personal, 1944-1956, Caiet III (manuscris), f. 27.
(O copie xerografiată şi în posesia noastră).
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VI.

Donator de cărti,

Donaţii de carte face încă din anul 1907, când, un număr de 150 exemplare
din Ritul răsăritean pe teritoriul ungar (Cernăuţi, 1907), le donează Internatului
român "Ştefan cel Mare" din Rădăuţi, pentru a fi vândute în interesul instituţiei 686 •
În 1912 a donat bibliotecii Şcolii civile de fete din Arad, suma de două coroane.
Colecta a fost iniţiată de Emanoil Ungureanu din Timişoara iar colectantul în Arad
era învăţătorul Iosif Moldovan687 •
Prin adresa nr. 109 din 19 august 1928, Asociaţia ASTRA, Despărţământul
Ugocea-Halmeu din judeţul Satu Mare, mulţumea lui Ciuhandu pentru "broşurile
de propagandă ce aţi binevoit a le trimite pentru biblioteca noastră, supunându-vă la
cunoştinţă că s-au înscris în registrul de inventar sub No 703-718 inclusiv',688 (un
număr de 15 cărţi). Un exemplar din Patronatul eclesiastic ungar în raport cu
drepturile Statului român. Studiu istoric-statistic şi politic-bisericesc (Arad, 1928),
a donat bibliotecii Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, primind mulţumiri, la 24
noiembrie 1928, de la profesorul Teodor Tamavschi, directorul bibliotecii: ,.Am
onoarea de-a Vă aduce la cunoştinţă cum că am primit şi înregistrat sub Nr. Inv. 1O
811 opul Dvoastre',6 89 •
Donaţii de carte face şi Bibliotecii Palatului Cultural din Arad. Prima donaţie
o face în anul 1929 şi consta dintr-un număr de „74 de cărţi şi broşuri" pe care
directorul instituţiei, Lazăr Nichi le considera "deosebit de preţioase pentru
bibliotecă [ ... ] ba unele din ele 14 la număr au îndoită importanţă pentru noi şi
pentru faptul că s-au tipărit în Arad [ ... ] . Vă rog să credeţi Domnule Consilier ca
prin această donaţie aţi făcut o frumoasă operă culturală iar instituţia noastră are
cinstea a Vă număra printre binefăcătorii ei"690 . Gestul lui Gh. Ciuhandu era
considerat ca o "frumoasă operă culturală". Tot în 1929 face o donaţie unui
686
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 135-136. Scrisoarea arhimandritului Teofil Pătraş
din 24 octombrie/6 noiembrie 1907 expediată de la mănăstirea Putna.
687
"Bis. şi Şc.", anul XXXVI, nr. 24, I0/23 1912, p. 7.
688
B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 11 v. Scrisoarea din 19 august 1928.
689
Ibidem, dosar 125, f. 174. Scrisoarea din 24 noiembrie 1928.
690
Ibidem, dosar 74, f. 20. Scrisoarea din 24 mai 1929.
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protopopiat, pe care nu am reuşit să-l identificăm. Donaţia a constat dintr-un număr
de 36 exemplare din cărţile tipărite în colecţia „La vatra sufletească a Neamului',691 •
În anul următor face o a doua donatie de carte Palatului cultural, constând
din: Lexiconul de conversaţie istoricesc-religionariu a lui Alexandru Gavra (Tom I,
A-B, Buda, 1847); Antoniu Filozoful a lui Marc Aureliu (Tom I, Sibiu, 1857);
Protocoalele şedinfelor eparhiale (1871-1901, 1910, 1918-1920, 1925, 1928) şi
Octavia Ciuhandu, O dreaptă cerere cătră Veneratul Consistor Român Grecoortodox din Arad şi cătră Venerat Sinod diecezan din anul 1914 (Arad, 1914). O a
treia donaţie face în anul 1931 şi consta dintr-un număr însemnat de periodice:
Telegraful Român (Sibiu, 1909, 1919-1929), Transilvania (Sibiu, 1907-1913),
Renaşterea (Cluj, 1924-1926); Legea Românească (Oradea, 1924-1926), Foaia
Diecezană (Caransebeş, 1917, 1919-1926) şi Glasul Bisericii (Cernăuţi, 19181923)692.
Nu cunoaştem în ce an oferă Gh. Ciuhandu Bibliotecii Palatului Cultural
exemplare pe mai mulţi ani din revista Biserica şi Şcoala (Arad), fiecare an legat în
coperţi de carton de culoare neagră. Pe primul număr de revistă a fiecărei an fiind
aplicată ştampila cu ex-libris-ul său, care prezintă următorul text: ,,Biblioteca
Protopresv. Dr. Gh. Ciuhandu".
Mai multe cărţi donează şi Bibliotecii Universităţii din Bucureşti. La 31 mai
1930, I Argenteanu, administratorul Universităţii îi mulţimeşte pentru "pachetul cu
cărţi [ ... ] şi mai ales pentru valoarea scrierilor din cari se pot vedea că autorul este
un suflet mare românesc',6 93. În acelaşi an donează Liceului de fete "Domniţa
Ileana" din Sighet, un număr de 8 cărţi 694 pentru a fi distribuite ca premii695 .
Profesorul Puşcă, de la acelaşi liceu, şi redactor la „Tara Voievozilor" şi
protopopului M. Munteanu din Sighet, le donează câte un exemplar din volumul
intitulat Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini. Studiu
statistic-bisericesc (Arad, 1922, 95 p.).
Tot în anul 1930, pentru parohiile ortodoxe nou înfiinţate (revenite de la
greco-catlici), a făcut mai multe donaţii de cărţi şi ornate bisericeşti. ,,Am primit
pachetele cu ornate şi cărţi [ ... ] . Cantorul bisericesc a fost trimis la parohia Vişeul
de Sus. Un rând de ornate la Cuhea. Un rând în Borşa Rotundă" - îi scria
691

Ibidem, dosar 132, f. 405-405v.
Ibidem, dosar 74, f. 20, 21, 22.
69 1
· Ibidem, dosar 74, f. 8-8v. Scrisoarea din 31 mai 1930.
69
~ A donat: Bâlgradule românesc te chemâm nuirturi (Arad, 1929, 29 p.), Propaganda
calOlică la Măcâu în coasta diecezei ortodoxe a Aradului (/815-1864). Cercetări istorice (Arad,
1926, 63 p}, Cum s-a făcut unirea la O/Jaba-Forgaciu (Banat) (Sibiu, 1929), Patro11at11/ ecleziastic
ungar în raport c11 drepturile Statului român. Studiu istoric-statistic şi politico-bisericesc (Arad, 1928,
211 p.), Din l'iaţa lui Nestor loanovici, episcopul Aradului, 1767-/830 (Arad, 1929, 56 p.),
Suveranitatera şi solidaritatea naţionalâ. Discurs la Senat la Legea cultelor (Bucureşti, 1928, 52 p),
Doi !oanovici pe tronul episcopesc de la Arad (Arad, 1929, 38 p.), Desbinarea religioasă a românilor
ardeleni (Arad, 1927, 64 p.).
695
B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 132, f. 392-394. Donaţia este făcută prin intermediul
protopopului Mihai Munteanu din Sighct.
692
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protopopul M. Munteanu în scrisoarea din ianuarie 193 l 696 • În aceeaşi lună, la 24
ianuarie mulţumea pentru felonul pe care „l-am rezervat chiar pentru Sighet". 697
În 12 mai 1932, directoarea Şcolii Comerciale Superioare de Fete din Arad,
mulţumea pentru un număr de 77 exemplare din broşura Sf Mărturisire şi ~f
Cuminecâturii, Arad, 1930, 37 p. (Nr. 1 din "Îndemnuri duhovniceşti"}698 • După
numai un an, un număr marc de cărţi a donat Societăţii Academice „Episcopul
Grigorie" din Arad care funcţiona pe lângă Academia Teologică 699 • Pentru donaţia
făcută, la 7 martie 1933, Gh. Ciuhandu primeşte mulţumiri din partea societăţii.
Despre o donaţie cunoaştem că a făcut şi bibliotecii Liceului Piarist din
Timişoara şi care consta dintr-un "număr însemnat din publicaţiile" lui Gh.
700
Ciuhandu, aşa după cum reiese din scrisoarea de multumire de la 7 mai 1932 •
10
Donaţii de cărţi a făcut, în 1934, românilor din Ungaria '.
În 193 7 dăruieşte mitropolitului Visarion al Bucovinei „toate lucrările mele
din cari mai am exemplare disponibile, rugându-l [... ] să binevoiască a primi [... ] şi
alte lucrări în semnul profundei mele mulţămite pentru atenţia Sa de totdeauna ce
mi-a dovedit-o" 702 .
Donaţie face şi altor persoane particulare: pr. dr. Vasile Bologa - consilier
mitropolitan în Sibiu 703 , profesorului Dimitrie Boroianu de la Facultatea de
Teologic din Bucureşti 704 , canonicului greco-catolic Nicolae Brânzeu de la
Lugoj7°5, preotului Vasile Groza din Dorgoş 706 •
În mod sigur a făcut şi alte donaţii de carte, fie din cele publicate de el, fie
datorate altor autori, însă, din păcate, nu deţinem mai multe date despre acest gest
al lui Gheorghe Ciuhandu.

696
Ibidem, dosar 132, f. 402-402v.
697 Ibidem, dosar 132, f. 404.
698
Ibidem, dosar 68, f. 29. Scrisoarea din 12 mai 1932.
699
Ibidem, dosar 68, f. 22. Scrisoarea din 7 martie 1933.
700 Ibidem, dosar 74, t'. 7. Scrisoarea din 7 mai 1932.
701 Ibidem, dosar 39, f. 7. Scrisoarea din 19 aprilie 1934.
702 Ibidem, dosar 126, f. 14-17. Scrisoare concept adresată preotului dr. Oreste Tarangul de la

Cemăuti.
1
• m

Ibidem, dosar 134, f. 88. Scrisoarea din 17 septembrie 1929.
704 Ibidem, dosar 74, f. 11. Sc1isoarca din 31 iunie 1931.
705 Ibidem, dosar 126, f 61-62. Scrisoarea din 18 mai 1928.
706 Ibidem, dosar 74, f. 31. Scrisoarea din 15 octombrie 1930.
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VII.
Ultimele zile de viată
'

Până

în ultimii ani ai vieţii, preotul Gheorghe Ciuhandu şi-a păstrat vigoarea
intelectuală a anilor de maturitate, pasiunea aleasă pentru cercetările istorice, cu
timpul adăugându-şi avantajul unei adânciri tot mai largi a problemelor studiate în
decursul anilor, acestea având prioritate până în ultima clipă a vieţii sale. Avea
„acea făptură impunătoare de preot ortodox, la chipul cel dinăuntru ca şi cel din
afară, cu ochi vioi, cu barba mare, neagră, puţin încărunţită de ani"707 •
Unul dintre discipolii săi, pr. dr. Gheorghe Liţiu, aflăm că după Anul Nou
1947, era foarte bolnav. Vorbea de planurile lui de viitor, dacă se va însănătoşi, de
a-şi aduna toate articolele şi studiile, de cuprins istoric, pastoral şi cultural, pe care
să le publice într-un volum. O altă preocupare era aceea a definitivării
autobiografiei, pentru care a făcut diferite notiţe şi amintiri despre oamenii cu care
a lucrat (episciopi, preoţi, profesori, colaboratori mai apropiaţi). Un alt manuscris la
care lucra şi la care ţinea foarte mult, este Manuscrise, dieci şi copişti bihoreni, la
care, nu a reuşit să definitiveze finaluI7° 8.
„Deşi ţinut la pat şi mai puţin în picioare, cei ce erau în apropierea lui ne
obişnuisem cu această boală care-i mai îngăduia uneori şi puţine ceasuri bune.
Acele ceasuri ne făceau să nădăjduim o îndreptare a sănătăţii şi posibilitatea reluării
locului la masa de lucru". De pe patul de suferinţă, în clipele în care suferinţele
trupeşti îi mai îngăduiau, mărturisea despe proiectele ce le avea „pentru
709
promovarea istoriografiei româneşti în acest colţ de ţară" •
Boala care îl chinuia de ceva vreme, îl face să se retragă în staţiunea Vaţa de
Jos pentru ameliorarea sănătăţii, dar, în ziua de 29 aprilie 1947, trece la cele
veşnice710 • Vestea morţii la vârsta de 72 de ani "a întristat multă lume în toată ţara,
Gheorghe Liţiu, La 30 de ani de la moartea Protopopului Stavrofor Dr. Gheorghe
Ciuhandu, în "M. A.", anul XXII, 1977, nr. 10-12, p. 919.
708
Mărturisire pe care a făcut-o pr. dr. Gheorghe Liţiu, cu prilejul Sesiunii de comunicări „ 175
de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic în Arad (1822-1997)", care a avut loc în 16 mai 1997.
709
Gh. Liţiu, O lacrimă pentm părintele Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI,
nr. 20, 11 mai 1947, p. 145.
710
„Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 19, 3 mai 1947, p. 139.
707
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fiind cunoscut şi preţuit în toate părţile ei în urma activităţii sale idealiste,
stăruitoare, consecvente şi bogate în roade binefăcătoare pentru neam şi
Biserică"711 •

De la Vaţa de Jos rămăşiţele pământeşti au fost transportate cu un vagon
mortuar la Arad, unde a ajuns în dimineaţa zilei de 1 mai 1947. Un sobor de preoţi
în ornate au însoţit apoi carul mortuar, împreună cu familia, până la biserica
Catedrală, unde s-a slujit Sfănta Liturghie. A fost prohodit în aceeaşi zi de
episcopul Andrei Magieru al Aradului (1936-1960), înconjurat de un număr de 12
preoţi şi 2 diaconi iar răspunsurile funebre au fost date de corul studenţilor de la
Academia Teologică condus de preotul profesor Petru Bancea. Erau prezenţi,
alături de familie, preoţi, reprezentanţi ai vieţii culturale, prieteni şi cunoscuţi. La
sîarşitul prohodului, preotul Caius Turicu a rostit din partea Episcopiei Aradului o
pareneză. În numele Asociaţiei ,,Andrei Şaguna" a clerului ortodox din Ardeal a
rostit o omagiere preotul Viorel Mihuţiu, preşedintele secţiei Arad, prezentând rolul
însemnat pe care Gheorghe Ciuhandu l-a îndeplinit ca preşedinte al Asociaţiei 712 •
Profesorul Eduard I. Găvănescu, unul dintre discipolii săi, în numele
colegilor de la fostele societăţi culturale, a ,,Ateneul Popular" şi revistei ,,Hotarul",
aduce prinosul de recunoştinţă preotului şi cărturarului ce „voise ca să însufleţească
deopotrivă Biserica şi cultura românească"713 •
714
În numeroasele articole apărute în presa din Arad şi din ţară715 , s-a adus un
sincer omagiu şi emoţionant care "lucrat fiind de Dumnezeu, s-a arătat lumii ca
tipul clasic al preotului după rânduiala legii, în fiinţa căruia s-a armonizat în cel mai
înalt grad liturghisitorul, oratorul şi duhovnicul"716 •

***

"Pentru viaţa bisericească şi culturală a eparhiei Aradului ca şi pentru cea a
întregii Biserici transilvănene, Părintele Dr. Gheorghe Ciuhandu a fost, în acest
răstimp, îndrumătorul şi animatorul lor se seamă şi în acelaşi timp, sfetnicul

Şt. Lupşa, op. cil., p. I.
[Redacţia], Înmormântarea Părintelui Dr. Gheorghe Ciuhandu, "Bis. şi Şc.", anul LXXI,
nr. 20, 11 mai 1947, p. 142.
713
Ibidem, p. 144.
714
Ed. I. Găvănescu, Înmormântarea Părintelui Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp., 142-145; Tudor Demian, lconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu.
I 875-/947, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 141-142; Gh. Liţiu, O lacrimă penlrn
părintele Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 145-146;
Petru Pascu, Ni se duc stegarii credinţei, în "Bis. şi Şc.", anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, pp. 145146; *** + Dr. Gheorghe Ciuhandu, în „Calea Mântuirii", anul VII, Arad, 11 mai 1947, nr. 20, pp.
146-147.
715
Ştefan Lupşa, lconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu, în "T. R.", anul XCV, nr. 17-18,
11 mai 1947, pp. 1-2; Grigorie T. Marcu, Părintele Ciuhandu, în "R. T.", anul XXXVII, nr. 5-6, 1947;
Ioan Evuţian, /conom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhand11, în "L. R.", anul XXVII, nr. 10, 15 mai 1947,
pp. 73-74.
716
Ed. I. Găvănescu, op. cil., p. 143.
711

712
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luminat al tuturor ierarhilor cari s-au succedat pe scaunrnul vlădicesc al acestei de
Dumnezeu păzite eparhii"717 •
Preot şi cărturar, Gheorghe Ciuhandu a ştiut să împartă cu dărnicie din
comorile minţii şi sufletului întregii preoţimi şi credincioşilor ortodocşi. Îndrăgostit
cu patimă de trecutul ecleziastic al românilor, prin activitatea sa poate fi aşezat în
rândul marilor istorici ai neamului. Este considerat al doilea mare istoric bisericesc
al Episcopiei Aradului, după Vasile Mangra. A cheltuit energia unei vieţi întregi cu
descifrarea documentelor, cu pătrunderea ascunzişurilor umbrite din filele
trecutului nostru bisericesc şi naţional.
Cuvântul şi condeiul său convingător, care întotdeauna exprimase la el idei şi
sentimente generoase, capabile să întărească forţele morale şi spirituale le
românilor nu au putut trece neobservate de contemporanii săi. Preot şi om de
ştiinţă, dar mai presus de toate om, în sensul cel mai înalt_ al cuvântului, Gheorghe
Ciuhandu a fost prin sufletul ales, prin modestie şi ponderaţie, prin simplitatea în
gesturi, sinceritatea gândului şi faptei sale devolate, un exemplu şi un îndemn.
În lumea teologilor şi istoricilor români, el a adus o stăruinţă şi o pregătire pe
care mulţi nu o aveau, dar pe care moartea a împiedicat-o a da rodnicia adevărată.
Şi dacă odată cu scurgerea timpului strădaniile generaţiilor care i-au urmat, aşa cum
el însuşi a dorit-o, au adus noi şi valoroase contribuţii la cunoaşterea istoriei
naţionale şi bisericeşti, modificând uneori concluziile lucrărilor sale, ceea ce
rămâne drept mărturie a zbuciumului şi trudei sale, este mesajul general al vieţii şi
operei unui intelectual care şi-a înţeles misiunea manifestându-şi personalitatea în
serviciul Bisericii şi al Naţiunii Române.

717
D[cmina] Tudor, O alegere care ne onoreazâ, în ,.Bis. şi Şc.", anul LXX, nr. 30, 21 iulie
1946, p. 230.
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VIII.
Din scrierile lui Gheorghe Ciuhandu

A. LUCRĂRI TIPĂRITE

1897
În periodice
Pentru veneratul Consistor
17/29 mai 1897, p. 449.

arădan,

în "Trib. Pop.", Arad, anul I, nr. 94,

1899
În periodice
Odă la suirea în tronul episcopesc al Ilustrităţii sale prea sfinţitul domn Iosif
Goldiş, în "Trib. Pop.", anul III, 1899, nr. 137, p. 1.

1902
Recenzii
Un op epocal (prezentarea Istoriei bisericeşti universale a lui Eusevie
Popovici), în "Bis. şi Şc.", anul XXVI, nr. 4, 27 ianuarie/9 februarie 1902, p. 39.
[Capelanul], Crisa catolicismului. O carte interesantă, în "Bis. şi Şc.", anul
XXVI, 1902, nr. 6, pp. 54-55.

1903
În periodice
Încreştinarea ungurilor, ducatele din stânga Dunării, ritul răsăritean, în
"Trib. Pop.", anul VIII (1903), nr. 61, 69, 70, 72-74, 78, 79, 83, 88, 89, 91.

1904
În periodice
Rugăciunea

Românului, în "Tribuna", anul VIII, 1904, nr. 208.

1905

Şc.",

În periodice
Criza Catolicismului, în „Bis. şi Şc.", anul XXIX, nr. 11, 1905, p. 90.
Întemeierea Metropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţarii, în „Bis. şi
anul XXIX, nr. 28, 1905, pp. 228-229; nr. 29, pp. 242-245; nr. 31, pp. 268-
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270;nr. 32,pp. 281-282;nr. 33,pp.292-293; nr.34,pp.299-300;nr. 36,p. 315;
nr.38,pp. 332-333;nr.39,pp.342-343;nr.40,p.349.

1907
În periodice
Ancheta învăţătorilor noştri, în "Bis. şi Şc.", anul XXXI, 1907, nr. 2, pp. 1-2.
S-ar putea oare prescurta serviciile liturgice prin o normă generală ?, în "R.
T.", anul I, 1907, nr. 1, p. 69.
Apostolia, în "R. T.", anul I, 1907, nr. 2, pp. 51-55.
Ce însemnătate are îngenuncherea?, în "R. T.", anul I, 1907, nr. 3.
Pentru "Luceafărul", în "R. T.", anul I, 1907, nr. 4, p. 165.
Corect e să îngenuncheze poporul la ectenia pentru morţi, când pe prestol
sună clopoţelul?, în "R. T.", anul I, 1907, nr. 6, p. 211.
În volume
Instrucţiuni

şi

dispoziţiuni

pentru îmbunătăţirea şi a strării şcolii
confesionale de sub jurisdicţia Consistoriului român ortodox din Arad, Arad, 1907.
Ritul răsăritean pe teritoriul ungar, Cernăuţi, 1907718
Recenzii
O carte bună: ,.Prelegeri academice din Teologia morală ortodoxă" de prof
Dr. Emilian Voiutschi, Cernăuţi, 1906, în "Bis. şi Şc.", anul XXXI, 1907, nr. 15,
pp. 1-2; nr. 16, pp. 2-3.
Necrolog
+ Profesorul Vasile

Găină,

în "Bis.

şi Şc.",

anul XXXI, nr. 35, 1907, p. 1.

1908
În periodice
Chestiunea ritului răsărirean în dezvoltarea sa până azi, pe teritoriul ungar,
719
în „Bis. şi Şc.", anul XXXIII, nr. 13, 1908, pp. 2-3 .
Şcoala diecezană civilă de fete, în "Tribuna", anul XII, nr. 143, 1908, p. 5;
"Bis. şi Şc.", anul XXXII, 1908, nr. 25, 22 iunie/5 iulie 1908, pp. 2-3.
Cântarea noastră bisericească, în "R. T.", anul II, 1908, nr. 2, pp. 64-68; nr.
3, pp. 190-112.
Rane dureroase, în "Tribuna", anul XIII, 1908, nr. 168, pp. 2-3; nr. 169, pp.
2-3; nr. 170, pp. 2-3; nr. 172, pp. 2-3.

1909
În periodice
Comorile trecutului nostru, în "R. T.", anul III, 1909, nr. 2, pp. 101-104.
718
719

Extras din "Candela", Cernăuţi, nr. 7, 1907.
Fragmente din studiul cu acest titlu au fost publicate şi în revista „Candela", nr. 7/1907
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Biserica şi catolicizarea, în "R. T.", anul III, 1909, nr. 3. pp. 142-146; nr. 4,
pp. 197-205; nr. 5, pp. 241-249.

Recenzii
scrieri de valoare, în "Bis.

Două

şi Şc.",

anul XXXIII, 1909, nr. 48, pp. 4-5.

1910
În periodice
Biserica în raport cu limba vie a poporului, în "Bis. şi Şc.", anul XXXIV,
1910, nr. 5, pp. 3-4.
Raportul dintre Biserică şi limba vie a poporului, în "R. T.", anul IV, 1910,
nr. 2, pp. 75-64; nr. 3, pp. 97-106.

1911
În periodice
Cerem sfinţirea vieţii constituţionale bisericeşti. Aviz la o tradiţie şaguniană,
în "R. T.", anul V, 1911, nr. 3, pp. 65-71.
Maghiarii greco-catolici şi liturghia maghiară, în "R. T.", anul V, 1911, nr.
19-20, pp. 513-526.
În cauza Şcoalei de fete din Arad, în ,,Românul", anul I, nr. 47, 27
februarie/12 martie 1911, pp. 4-5.
Recenzii
"Prelegeri academice din Teologia
Voiutschi, voi. II, Partea generală, în "Bis. şi

morală"

Şc.",

de prof Dr. Dr. Emilian

anul XXXV, 1911, nr. 29, p. 6.

1912
În periodice
În prag de sărbătoare. La jubileul preparandiei din Arad, în "Bis. şi Şc.",
anul XXXVI, 1912, nr. 44, pp. 4-5.
În prag de sărbători, în "Bis. şi Şc.", anul XXXVI, 1912, nr. 44, pp. 4-5.
Organizarea bisericii naţionale maghiare, în "R. T.", anul IV, 1912, nr. 1.
Un popor pierdut. Armenii din regatul ungar, în "R. T.", anul IV, 1912, nr. 6-7.

1913
În periodice
Din comorile trecutului nostru: O singhelie din I 798, în "R. T.", anul VII,
1913, nr. 1, pp. 27-29.

1914
În periodice
Licăriri româneşti

în trecutul vechei biserici a românilor, în "Bis.

anul XXXVIII, 1914, nr. 10, p. 74.
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Licăriri

de românism în vechea biserică a românilor. Epoca tiparelor
din vremea influenţei protestantice, în "R. T.", anul VII, 1914, nr. 10-12,
pp. 217-232; anul X, 1916, nr. 1-3, pp. 30-43.
Oameni şi lucrări din Beiuşul românesc, în „Bis. şi Şc.", anul XXVIII, nr. 24,
1914, pp. 197-198; nr. 25, pp. 207-209; nr. 26, pp. 218-219; nr. 27, pp. 231-232;
nr.28,pp.241-242;nr.29,p.254;nr.31,pp.270-27l;nr.33,pp.286-287;nr.36,
pp. 341-342; nr. 52, pp. 401-403; anul XLI, nr. 13, 1917, pp. 110-111; nr. 14, pp.
120--121; anul XLII, nr. 9, 1918, pp. 2-3; nr. 11, pp. 2-3; nr. 12, p. 2; nr. 17, pp. 23; nr. 21, pp. 2-3.
româneşti

1915
În periodice
Oameni şi lucntri din Beiuşul românesc, în "Bis. şi Şc.", anul XXXVIII, nr.
24, 1916, pp. 197-198; nr. 25, pp. 207-209; nr. 26, pp. 218-219; nr. 27, pp. 231232; nr. 28, pp. 241-241; nr. 29, pp. 253-254; nr. 31, pp. 270-271; nr. 33, pp. 286287; nr. 36, pp. 308-311; nr. 37, pp. 313-314; nr. 42, pp. 341-342; nr. 52, pp. 401403; anul XXXIX, 1916, nr. 3, pp. 17-18; anul XLI, 1917, nr. 13, pp. 110-111;
nr.14, pp. 120-121; anul XLII, 1918, nr. 11, p. 2; nr. 12, p. 2; nr. 17, pp. 2-4; nr. 18,
p. 2; nr. 20, p. 2; nr. 21, pp. 2-3.
În volume
Carte de Rugăciuni şi Cântări, cu un adaos de cuvinte mângâietoare şi
îndemnuri morale, scoase din Sf Scriptură, Arad, 1915. Ediţia a li-a, Arad, 1938.

1916
În periodice
Licăriri de românism în vechea biserică a Românilor. Epoca tiparelor
româneşti din vremea if!flttenţei protestantice, în „R. T.", anul X, 1916, pp. 30-43.

1917
În periodice
O datorie uitată sau Istoria diecezei Aradului, în "Bis. şi Şc.", anul XLI, nr.
1, 1917, pp. 9-11
Unde sunt şematismele noastre bisericeşti ? (În atenţia sinoadelor
eparhiale), în "Bis. şi Şc.", anul XLI, 1917, nr. 2, p. 21.
[Senin], Religia lui lnger Su/eman, în "Bis. şi Şc.", anul XLI, 1917, nr. 24,
pp. 193-194.

1918
În periodice
[Senin], Crăciunul refugiatului, în "Bis.

şi Şc.",

anul XLII, 1918, nr. 1, pp.

2-3.
"Bis.

[Senin], Sinodul protopopesc al Beiuşului
anul XLII, 1918, nr. 13, p. 2.

şi fondul preoţesc

şi Şc.",
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Vorbirea comisarului consistorial dr. Gh. Ciuhandu ţinută colegiului
electoral preoţesc din cercul Giula la 22 martie (4 aprilie) a. c., în "Bis. şi Şc.",
anul XLII, 1918, nr. 14, pp. 1-2.
[Senin], Lucraţi până este o/eu în candelele voastre, în "Bis. şi Şc.", anul
XLII, 1918, nr. 32, p. 1.
[Senin], Sfinţirea bisericii din Roşia (Bihor), în "Bis. şi Şc.", anul XLII,
1918, nr. 41, p. 3.
Vreme este să facem Domnului, în "Bis. şi Şc.", anul XLII, 1918, nr. 45, pp.
1-2.
În volume
Şcoala noastră poporală şi

darea

cultuală.

Un raport oficios, Arad, 1918, 51

p.

1919
În periodice
[Senin], /Jeiuşul de azi, în „Românul", anul VII, nr. 47, 25 decembrie1918/7
ianuarie 1919, pp. 8-9.
Împreunarea Bisericii Ortodoxe Române de pe teritoriul României Mari întro singură Biserică şi raportul acestei Biserici faţă cu Statul, în "Bis. şi Şc.", anul
LXIII, 1919, nr. 7, p. 1.
Chestiunea Bisericii româneşti, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1919, nr. 9, p. I.
Alegerea mitropolitului din Sibiu, în "Bis. şi Şc.", anul XLIII, 1919, nr. 41, p.
2.
Gramatica. Dicţionarul şi catehismul românesc a lui Minotto (1775-1777),
în „Bis. şi Şc.", anul XLIII, nr. 47, 24 noiembrie/7 decembrie 1919, pp. 2-3.

În volume
Împreunarea bisericilor ortodoxe de pe teritoriul României-mari într-o
singură biserică ortodoxă-românii şi raportul acestei biserici faţii de stat, în voi.
,,Analele Asociaţiei „Andrei Şaguna" a clerului Mitropoliei ortodoxe române din
Ardeal, Banat Crişana şi Maramureş. I. Actele primului Congres din Mitropolia
românilor ortodocşi din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. Ţinut în Sibiu, în
zilele de 6/19- 8/21 martie 1919", Sibiu, 1919, pp. 81-89.
Împreunarea Bisericilor Ortodoxe române de pe teritoriul României Mari
într-o singură biserică şi raportul acestei bisericifaţii cu statul, Arad, 1919, 32 p.
1920
În periodice
Încotro şi pânâ unde ? Avertisment la chestia bisericească, în "Bis. şi Şc",
anul XLIV, 1920, nr. 5, p. 1.
Reorganizarea Mitropoliei transilvane, în „Bis. şi Şc. ", anul XLIV, nr. 1O,
1920, pp. 1-2; nr. 11, pp. 1-2; nr. 13, pp. 2-3; nr. 14, p. 2; nr. 15, p. 2; nr. 16, p. 2;
nr. 17, p. 2; nr. 18, p. 1; nr. 19, p. 1; nr. 20, p. 1.
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Recreditive istorice în jurul icoanei de la Prislop (1780-1913), în ,,Bis. şi
anul XLIV, nr. 40, 4/17 octombrie 1920, p. 3; nr. 41, 11/24 octombrie 1920,
p. 3; nr. 42, 18/31 octombrie 1920, pp. 2-3; nr. 50, 13/26 decembrie 1920, pp. 2-3;
nr. 51, 20 decembrie 1920/2 ianuarie 1921, pp. 3-4; nr. 52, 27 decembrie 1920/9
ianuarie 1921, pp. 3-4.
Vechi urme de cultură românească în Bihor, în "Cele Trei Crişuri", Oradea,
anul I, 1920, nr. 7, pp. 26-29; nr. 8, pp. 20-26; nr. 10, pp. 22-27; nr. 11, pp. 20-23;
anul II, 1921, nr. 1-2, pp. 45-48; nr. 4, pp. 114-117; nr. 5, pp. 152-154; nr. 7, pp.
244-247 720 •
Şc.",

În volume
Reorganizarea Mitropoliei Transilvane, Arad, 1920, 54 p. 721
1921
În periodice
Aducere aminte despre Episcopia românească apusă a Orăzii-Mari, în ,,Bis.
şi Şc.", anul XLV, nr. 29, 1921, pp. 3-4; nr. 34, p. 2; nr. 36, pp. 1-2.
Unificare la repezeală - ori revizuirea statutului organic ardelean, în "R.
T.", anul XI, 1921, nr. 8-11.
Urme de cultură românească în Bihor, în "Cele Trei Crişuri", anul II, 1921,
pp. 8-10.
Dieci şi manuscrise vechi din Bihor, în "Tribuna"(Oradea), 1921.
În volume
Schisma românească sau: Unirea cu Roma, Sibiu, 1921, 54 p.
Românii ortodocşi şi Uniţii români, sau două organizaţii
Ardeal, Sibiu, 1921, 78 p.

bisericeşti

în

1922
În periodice
Credinţe despre draci, în "R. T.", anul XII, 1922, nr. 4-6, p. 87-99.
[Sihastrul] De ce nu ard candelele în biserici ?, în "Bis. şi Şc.", anul XLVI,
1922, nr. 34, pp. 1-2.
Moise Nicoară şi Ioan Mihuţ la Beiuş, în "Beiuşul", anul II, 1922, nr. 15, pp.
1-2.
Biserica din Coroiu Oud. Bihor), în "L. R.", anul II, 1922, nr. 42, pp. 1-3.
Sărbătoarea Neamului Românesc, în „Bis. şi Şc.", anul XLVI, nr. 40, 2/15
octombrie 1922, p. 1.
[Sihastrul], Congresul catihetic, în "Bis. şi Şc.", anul XLVI, 1922, nr. 46, pp.
1-2.
720

A fost publicat şi în "Tribuna" din I9 I9, nr. 45-52.
Extras din "Bis. şi Şc.", anul XLIV, 1920, nr. 10, pp. 1-2; nr. 11, pp. 1-2; nr. 13, pp. 2-3;
nr.14,pp.2;nr.15,p.2;nr.16,p.2;nr.17,p. l;nr. 18,p. l;nr.19,p. l;nr.20,p.1.
721
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Fr. Nictzsche - pentru popor?, în ,,B. O. R.", Seria II, anul 40, nr. 10 (496)
iulie 1922, p. 745.

Câteva observări în chestiunea unificării bisericeşti în legătură cu Statutul
organic ardelean, în "B. O. R.", Seria II, anul XL, 1922, nr. 12 (498), pp. 882-897.
Noi şi "şcoala naţională". Atitudinea Bisericii, (Cuvânt la conferinţa
învăţătorilor)

în "Bis.

şi Şc.",

anul XLVI, 1922, nr. 20-21, pp. 2-3.

Cuvântul de deschidere în calitate de preşedinţe a
"Andrei Şaguna " a clerului ţinută în 19 mal1 iunie, în "Bis.

secţiei Asociaţiunii
şi Şc.",

anul XLVI,

1922, nr. 22, pp. 1-3.

Noi

şi şcoala

lor

(Alocuţiunea

comisarului consistorial Gh. Ciuhandu la
conferinţa din 3 iunie 1921 a învăţătorilor din jud. Arad), în "Bis. şi Şc.", anul
XLVI, 1922, nr. 22, pp. 3-4.

Biserici în parcuri, în „Bis. şi Şc.", anul XLVI, 1922, nr. 37, pp. 1-2.
Sărbătoarea Neamului românesc, în "Bis. şi Şc.", anul XLVI, 1922,
nr. 40, p. 1.
În volume
[Un om al Bisericii], Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi
de spini. Studiu statistic-bisericesc, Arad, 1922, 95 p.

Câteva puncte de orientare în chestiunea

unificării

cunună

administrative

bisericeşti,

în ,,Analele Asociaţiei „Andrei Şaguna" a clerului Mitropoliei ortodoxe
române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. II. Actele Congresului al doilea
biblic, al Asociaţiei clerului Andrei Şaguna, ţinut la Sibiu, în zilele de 31 martie/13
aprilie - 1/14 aprilie 1922, Sibiu, 1922, pp. 72-78.

Recenzii
I. Matei,

Contribuţiuni la istoria dreptului bisericesc, Bucureşti, 1922, în
"Bis. şi Şc.", anul XLVI, nr. 36, 4/17 septembrie 1922, p. 2; nr. 37, 11/24
septembrie 1922, pp. 3-4.

Necrolog

+ Arhimandritul Mitrofor Eusevie Popoviciu, în "R. T.", anul XII, 1922, nr.
10-12, pp. 255-257.

1923

În periodice

În slujba adevărului, în "Bis. şi Şc.", anul XLVII, 1923, nr. 7, p. 5.
Cuvântarea de la Jzvin, în "Bis. şi Şc.", anul XLVII, 1923, nr. 23, p. 5.
Discurs rostit la deschiderea Congresului preoţesc, în "Bis. şi Şc.", anul
XLVII, 1923, nr. 42, pp. 1-4.
Pentru istoria Diecezei Aradului, în "R. T.", anul XIV, 1923, nr. 4, pp. 117125.
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Cum s-a făcut "unirea" cu Roma la Şeitin ? (anii 1863-4), în "Bis. şi Şc.",
anul XLVII, nr. 51, 1923 pp. 1-5; anul XLVIll, nr. 3, pp. 2-3; nr. 44, pp. 3-4.
[Ioan Sapis], Cine face confesionalism ? Amintiri triste din Beiuş, în "Bis. şi
Şc.", anul XLVII, nr. 3, 1923.
Universitatea din Cluj şi ştiinţa românească, în "Bis. şi Şc.", anul XLVII,
1923, nr. 9, pp. 1-3.
Din istoria Diecezei Aradului. Contribuţiuni nouă: 1815-1819, în „Bis. şi
Şc.", anul XLVIII (1923), nr. 17, 1-4; nr. 18, pp. 1-4; nr. 20, pp. 3-5; nr. 21, pp. 36; nr. 22, pp. 1-5; nr. 25, pp. 6-9; nr. 36, pp. 2-4; nr. 37, pp. 4-6; nr. 38, pp. 3-4; nr.
41, pp. 2-3; nr. 42, pp. 6-9.
Episcopiile latine din Ardeal, în "L. R.", anul III, Oradea, 1923, nr. 50, pp. 1-3.
Reorganizarea Centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească, în „B.
O. R.", anul XLI, nr. 12, septembrie 1923, pp.401-410.
Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor. Chestiunea Penitenciarelor, în "B.
O. R.", Seria II, anul XLI, nr. 9 (507), iunie 1923, pp. 609-617.
Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, în „B. O. R.", anul XLI, 1923, nr.
9, pp. 609-617.
În volume
Reorganizarea centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească,
Bucureşti, 1923, 70 p. 722
1924
În periodice
Îndreptarea Calendarului, în „B. O. R.", anul XLII, Seria 11,nr. 1, ianuarie
1924, pp. 33-37.
Episcopiile latine în Ardeal, în „Bis. şi Şc.", anul XLVIII, nr. 2, 1924, pp. 45.
Înapoi la apostolie ! sau Părţile canonice ale Statutului Organic, în "R. T.",
anul XIV, 1924, nr. 4, pp. 106-110; nr. 5, pp. 137-149; nr. 6-7, pp. 175-187; nr. 8-9,
pp.229-237; nr. 10-11,pp. 275-281.
Din trecutul catolicismului în Ardealul românesc, în „L. R.", anul IV, nr. 24,
9/22 iunie 1924, pp. 3-6.
Unul din sfinţii lor. /osaphat Kuncewicz, în "R. T.", anul XIV, 1924, nr. 2-3,
pp. 45-49.
„Misionar diecezan" catolic la Izvin, în „B. O. R.", Seria II, anul 42, nr. 1
(514), ianuarie 1924, pp. 38-39.
Din trecutul catolicismului în Ardealul românesc, în „B. O. R.", anul XLII, 2
februarie 1924, pp. 73-77; anul L, 3 martie 1932, pp. 238-246; 4 aprilie 1932, pp.
300-306.
Se rup peceţile Unirii cu Roma, în "Bis. şi Şc. ", anul XL VIII, nr. 2, 7/20
ianuarie, 1924, pp. 1-2.
722

Extras din "B. O. R.", 1923.
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Patronatul eclesiastic Ungar. Neiobăgia României, în "Bis. şi Şc.", anul
XLVIII, nr. 2, 7/20 ianuarie, 1924, pp. 2-4.
Încercări de "Unire" la Şeitin. 1847, în "Bis. şi Şc.", anul XLVIII, nr. 3,
14/27 ianuarie, 1924, pp. 2-3.
Excomunicarea Protopopului Dr. Ştefan Pop, în "Bis. şi Şc.", anul XLVIII,
nr. l O, 3/16 martie, 1924, pp. 3-4; ,,B. O. R.", anul XLII, nr. 1, ianuarie 1924, pp.
37-38.
Urgia unionistă din judeţul Aradului şi Reacţiunea ortodoxă, în ,,Bis. şi Şc.",
anul XLVIII, nr. l 3, 24 martie/6 aprilie 1924, pp. 4-5; nr. 14, 31 martie/13 aprilie
1924, pp. 2-5; nr. 15, 7/20 aprilie 1924, pp. 3-5; nr. 16, 14/27 aprilie 1924, pp. 810; nr. 17, 21 aprilie/4 mai 1024, pp. 5-7; nr. 18, 28 aprilie/II mai 1924, pp. 5-7;
nr. 20, 12/25 mai 1924, pp. 4-6; nr. 21, 19 mai/I inie 1924, pp. 5-6.
Pentru "Unirea" şi "Voinţa Poporului", în "Bis. şi Şc.", anul XLVIII, nr.
43, 2 noiembrie 1924, 1924, pp. 3-4.
Unirea Românilor din Şeitin şi jur sau cum se scrie istoria g. catolică ? Niţel
papistăşism românesc, în "Bis. şi Şc.", anul XLVIII, nr. 44, 9 noiembrie 1924, pp.
3-4.
Din trecutul Catolicismului În Ardealul românesc, în "B. O. R.", anul XLII,
1924, nr. 2, pp. 73-77; nr. 3, pp. 137-141; nr. 4, pp. 257-263; Seria III, anul XLIX,
1931, nr. 5, pp. 406-414; anul XLX, 1932, nr. 3, pp. 238-246; nr. 4, pp. 300-306.
Cuvântare la sfinţirea paraclisului liceului "Carmen Sylva" din Timişoara
la 15/28 sept. 1924, în "B. O. R.", 1924, nr. 10 (523), pp. 627-628.
[Senin], Sate - oraşe - regiuni. Beiuşul, în „Societatea de mâine", anul I, nr.
2, 19 aprilie 1924, p. 50.
În volume
Preoţi români cari rup peceţile cu Roma, Arad, 1924, 19 p. (Nr. 1 din "La
vatra sufletească a Neamului")
Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă În anii 1834-5.
(Pagini din istoria diecezei Aradului), Arad, 1924, 55 p. (Nr. 2 din "La vatra
sufletească a Neamului") 723 •
Unirea şi Întoarcerea Galşei la Ortodoxie. 1834-47. Contribuţiuni la istoria
Diecezei Aradului, Arad, 1924, 35 p. (Nr. 3 din "La vatra sufletească a
Neamului") 724 .
Preoţimea ortodoxă din Ardeal şi chestiunea cultelor din România, Arad,
1924.
Discurs rostit de P. O. D. Dr. Gheorghe Ciuhandu, la deschiderea
Congresului preoţesc, în "Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a clerului Mitropoliei
ortodoxe române din Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramurăş, IV. Actele congresului
m Extras din "Bis. şi Şc.", anul XLVIII, 1924, nr. 13, pp. 4-5; nr. 14, pp. 2-5; nr. 15, pp. 3-5;
nr. I 6, pg 8-10; nr. 17, pp. 5-7; nr. 18, pp. 5-7; nr. 20, pp. 4-6; nr. 21, pp. 5-7.
24
A fost publicat şi în "T. R.", anul LXXII, 1924.
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al patrălea, misionar, al Asociaţiei clerului Andrei Şaguna
10/25 - 11/24 octomvrie 1923", Sibiu, 1924, pp. 33-39.
Voinţa poporului, Arad, 1924.

ţinut

în Arad în zilele de

192S
În periodice
[Egumentul Serafim], Ceva despre populaţia judeţului Arad, în "Salonul
literar", Arad, anul I, 1925, nr. 4-5, pp. 37-43.
Revenirea Nădăşenilor la Ortodoxie, în "Bis. şi Şc.", anul XLIX, nr. 1, 1
ianuarie 1925, pp. 7-8.
În slujba sufletelor rătăcite. La penitenciarul din Arad, în „Bis. şi Şc.", anul
XLIX, nr. 6, 8 februarie 1925, pp. 1-2.
Program vechiu - cârmaciu nou. O amintire şi o chestiune actuală, în "Bis.
şi Şc.", anul XLIX, 1925, nr. 16, pp. 3-4.
Poporul din ţinutul Aradului rupe peceţile unaţiei, în "Bis. şi Şc.", anul
XLIX, 1925, nr. 52, pp. 4-6; "B. O. R.", anul XLIII, 1925, nr. 9 (534), pp. 520-522.
Conferinţa eparhială (de la Arad) din 1906. Studiu administrativ-bisericesc,
în "Bis. şi Şc.", anul XLIX, 1925, nr. 28, pp. 3-4; nr. 329, pp. 16-18; nr. 31, pp. 4-5;
nr.33,pp. 2-4; nr. 35,pp.2-3; nr. 36,pp.2-3;nr. 38,p.4.
Polemica între două reviste bisericeşti, în "B. O. R.", anul XLIII, 1925, nr. 1
(526); pp. 42-43.
Lucruri din Banat - conferinţă la lzvin, în "Bis. şi Şc.", anul XLIX, nr. 28, 1925.
Vorbirea la instalarea Episcopului Comşa - din partea Asociaţiei Clerului,
în "Bis. şi Şc.", anul XLIX, , nr. 30, 1925, p. 9.
Poporul din ţinutul Aradului rupe peceţile uniaţiei, în „Bis. şi Şc.", anul
XLIX, nr. 52, 1925, pp. 4-6.
„Crucea" (Bucureşti), ,,Revista Teologică" (Sibiu), în ,,B. O. R.", anul
XLIII, nr. 1, ianuarie 1925, pp. 42-43.

În volume
Conferinţa eparhială

de la Arad din 1906. Studiu administrativ-bisericesc,

Arad , 1925 725

Un Neam şi un suflet, Arad, 1925 (Nr.
ortodox").
Calea vieţii şi calea morţii, Arad, 1925,
creştinului ortodox").
Cum ni-au răpit uniţii şi ungurii sufletele
întrebare şi un răspuns, Arad, 1925, 23 p. (Nr.
Neamului") 726 .

1 din "Biblioteca

creştinului

23 p. (Nr. 5 din "Biblioteca

de la

Nadăş?

(1895-1924). O
sufletească a

4 din "La vatra

Extras din în „Bis. şi Şc.", anul XLIX, 1925, nr. 28, pp. 3-4; nr. 29-30, pp. 16-18; nr. 31,
pp. 4-5; nr. 33, pp. 2-4; nr. 35, pp. 2-3; nr. 36, pp. 2-3; nr. 38, p. 4.
726
Extras din "Bis. şi Şc.", anul XLIX, 1925.
725
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Discurs rostit la deschiderea Congresului al V-lea, misionar al Asociaţiei
clerului „Andrei Şaguna" ţinut în Oradea Mare la 13 şi 14 Noemvrie 1924, în
"Analele Asociaţiei< Andrei Şaguna > a clerului Mitropoliei Ortodoxe române din
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş", V, Sibiu, 1925, pp. 21-27.
1926
În periodice
Armele de apărare ale unieţilor din Mocrea, în ,,Bis. şi Şc.", anul L, nr. 2,
1926,pp.5--6.
Pentru „Unirea" de la Blaj (Răspuns la o provocare), în ,,Bis. şi Şc.", anul
L,nr.8, 1926,pp.2-3.
Armele de apărare ale unieţilor din Mocrea, în "Bis. şi Şc.", anul L, 1926,
nr. 3, pp. 5-6; nr. 4, pp. 2-4.
Pentru "Unirea" de la Blaj. Răspuns la o provocare, în "Bis. şi Şc.", anul L,
1926, nr. 8, pp. 2-3.
Monografia istorică a protopopiatului ortodox Dej. Un cuvânt de
recunoştinţă şi îndemn, în ,,Bis. şi Şc.", anul L, 1926, nr. 19, p. 5.
În volume
Propaganda catolică-maghiară de la Măcău în coasta diecezei ortodoxe a
Aradului (1815-1864). Cecetări istorice, Arad, 1926, 63 p. (Nr. 5 din "La vatra
sufletească a Neamului").
Cei ce strică sufletul poporului românesc. O întâmpinare, Arad, 1926, 32 p.
(Nr. 6 din "La vatra sufletească a Neamului").
1927
În periodice
Revistele bisericeşti şi intelectualii noştri mireni, în "Bis. şi Şc.", anul LI,
1927, nr. 1-2, pp. 10-12.
În bună vecinătate, în "Bis. şi Şc.", anul LI, 1927, nr. 15, pp. 1-2.
Românii din Şoimuş (Ardeal) rup peceţile unaţiei, în "Bis. şi Şc.", anul LI,
1927,nr. 19,pp. 3-4
Un nume vrednic şi o datorie pioasă - Asesorul referent şcolar dr. Gheorghe
Popa, în "Bis. şi Şc.", anul LI, 1927, nr. 20, pp. 1-2.
Un nume vrednic şi o datorie pioasă. Asesorul referent şcolar dr. Gheorghe
Popa, în "L. R.", anul VII, , nr. 11, 1 iunie 1927, p. 6.
Memoriul preoţilor din Eparhia Moldovei privitor la poziţia religiei în
şcoale, în „B. O. R.", anul XLV, nr. 1, ianuarie 1927, p. 50.
Întru cinstea şi pomenirea Sf Cuv. Părintelui nostru şi mărturisitorul Teodor
Studitul. Cuvânt la 11 noiembrie 1926 cu prilejul Congresului preoţesc al Asoc.
Clerului "A. Şaguna" ţinut la Timişoara, în "B. O. R.", anul XLV, 1927, nr. 1
(550), pp. 45-50.
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Rutenii unguri şi zugrumarea lor politică de cătră maghiari prin Unirea cu
Roma. Studiu istorico-statistic şi politico-bisericesc, în "B. O. R.", Seria II, an.
XLV, 1927, nr. 2, pp. 67-73; nr. 3, pp. 143-146; nr. 5, pp.263-270; nr. 9, pp. 522527; nr.11, pp. 666-669; nr. 12, pp. 719-722.
Congresul preoţesc al Asociaţiei „A. Şaguna" a Clerului din Mitropolia
Ortodoxă a Arealului, în ,,B. O. R.", anul XLV, nr. 12, decembrie 1927, pp. 746748.

În volume
Icoane din viaţa.făţarnică a baptiştilor, Arad, 1927, 80 p.
Dezbinarea religioasă a Românilor ardeleni, Arad, 1927 (Nr. 7 din "La
vatra sufletească a Neamului").

Şc.",

Recenzii
Coriolan Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Arad, 1927, în "Bis.
anul LI, 1927, nr. 21, pp. 1-2.

Necrolog
A murit episcopul Oscar Prohaszka, în "Bis.
pp. 7-8.

şi Şc.",

şi

anul LI, nr. 15, 1927,

1928
În periodice
Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, în ,,Bis. şi Şc.", anul LII,
nr. 7, pp. 7-8; nr. 8, pp. 2-3; nr. 9, pp. 6-7; nr. 10, pp. 4-5; nr. 11-12, pp. 6-9; nr. 31,
pp. 4-5.
Un om din alte vremuri. Referentul consistorial Dr. Gh. Popa, în "Bis. şi
Şc.", anul LII, 1928, nr. 28-29, pp. 3-5.
[Egumenul Serafim] Un călător turc prin Banat în veacul al XVII-iea, în
"Banatul", anul III, Timişoara, 1928, nr. I, pp. 8-15.
·
Liceul "Samuil Vulcan" şi şcoalele de la Arad, în "Familia", 1928, nr. 5-6, p.
9.
Cuvântul Sf Episcopii ort. a Aradului la serbările din Beiuş (rostit de
delegatul Gh. Ciuhandu), în "Cele Trei Crişuri", anul IX, 1928, nr. 5-6.
Centenarul liceului din Beiuş - discurs, în "Bis. şi Şc.", anul LII, 1928, nr.
24, pp. 2-3.

În volume
Luptele iconoclastice (veac VIII-IX) şi Un erou al Ortodoxiei româneşti din
veacul XVIII (Antoniu Habata, zis Neamţu, din jud. Arad), Arad, 1928, 27 p. ( Nr. 8
din "La vatra sufletească a Neamului").
Suveranitatea şi solidaritatea naţională. Discurs la Senat la Legea cultelor
(20 martie 1928), Bucureşti, 1928, 52 p.
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Patronatul ecleziastic ungar în raport cu drepturile Statului român. Studiu
istoric-statistic şi politic-bisericesc, Arad, 1928, 211 p.

1929

În periodice
Pagina catichetică. Organizarea catichetică de la Hălmagiu, în "Bis. şi Şc.",
anul LIII, 1929, nr. 8, p. 2.
In pragul unui jubileu al eparhiei Aradului, în "Bis. şi Şc.", anul LIII, 1929,
nr. 13, p. 1.
Catolicismul ne asaltează. Uneltele papismului. Ierarhia unietă ardeleană şi
Partidul Naţional Ardelean, în "B. O. R.", Seria II, anul XLVII, 1929, nr. 7-8,
(580-581), pp. 605-621; anul XLIX, 1931, nr. 2-3, pp. 113-125.
Cu gândul la Alba Iulia lui 1918, în "B. O. R.", anul XLVII, 1929, pp. 209217.
O pagină din viaţa Ortodoxiei românilor ungureni. De la serbările centenare
ale Episcopiei Aradului, în "B. O. R.", Seria III, anul XLVII, 1929, nr. 11 (584),
pp. 984-994.
Preoţii şi politica, în „Tribuna Nouă", anul VI, nr. 6, Arad, 3 martie 1929, p. 2.
Religiozitatea Episcopului Nestor Ioanovici, în „Bis. şi Şc.", anul LIII, nr.
44, 1929, pp. 1-2.
Vichentie Ioanovici - episcopul Aradului (1726-1731), apoi mitropolit, în
,,Bis. şi Şc.", anul LIII, nr. 44, 1929, pp. 10-14.
În volume

Cum s-a făcut unirea la Ohaba-Forgaciu (Banat), Sibiu, 1929 (Nr. 9 din "La
vatra sufletească a Neamului").
Memoriul conferinţei mixte de la Timişoara, Arad, 1929.
Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, Arad, 1929, 31 p. (Nr. 10
din "La vatra sufletească a neamului")727 .
Disertaţie comemorativă despre episcopul Nestor Ioanovici, cu spicuiri nouă
din istoria eparhiei Aradului în veacul XVIII, Arad, 1929, 38 p.
Doi Ioanovici pe tronul episcopesc ortodox de la Arad, ca introducere la
,. Viaţa lui Nestor Ioanovici (1767-1830) episcopul Aradului, Arad, 1929, 38 p.
Din viaţa lui Nestor Ioanovici. Episcopul Aradului. 1767-1830, Arad, 1929,
57 p.
Bă/gradule românesc te chemăm mărturie ... Discurs la deschiderea
Congresului preotese ortodox tinut în Alba Iulia la 6-7 nov. 1929, Arad, 1929, 29
p

728

'

.

'

Extras din "Bis. şi Şc.", anul LIII, 1929, nr. 7, pp. 7-8; nr. 8, pp. 2-3; nr. 9, p. 6; nr. 10, pp.
4-5; nr. 11-12, pp. 6-9.
728
Extras din "Bis. şi Şc.", anul LIII, 1929.
727
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Biserica ortodoxă română din Transilvania în cei din urmă zece am, m
"Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul", Bucureşti, 1929, 769 p. (în
colaborare cu Ştefan Meteş).

Şc.",

Recenzii
Triumful Ortodoxiei la Arad, în "B. O. R.", anul XLVI, 1929, nr. 4, pp. 376-377.
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, în "Bis. şi
anul LXIII, 1929, nr. 21, p. 166.

1930
În periodice
Un bucovinean care era să fie episcop la Arad, în „Candela", anul XLI,
1930, pp. 105-108.
La două decenii, în "R. T.", anul XX, 1930, pp. 17-30.
Un grăitor pomelnic de două sute de ani de la Velenţa, în "L. R.", anul X, nr.
18, 15 septembrie 1930, pp. 1-4.
Vichentie Joanovici, episcopul Aradului (1726-1731) apoi Mitropolit, în
"Bis. şi Şc.", anul LIV, 1930, nr. 44, pp. 10-14729 .
Dumineca Ortodoxiei. Predică în Catedrala din Arad, în "Bis. şi Şc.", anul
LIV, 1930, nr. 11, pp. 4-8.
Cuvântare ţinută la sfinţirea casei parohiale şi a capelei din Grădiştea
Aradului, în "Bis. şi Şc.", anul LIV, 1930, nr. 32, pp. 1-3.

În volume
cetate a Ortodoxiei româneşti. Discurs la deschiderea Congresului
preoţesc ardelean ţinut la Braşov la 11-12 noiembrie 1930, Arad, 1930, 32 p. 730
Sf Mărturisire şi Sf Cuminecătură, Arad, 1930, 37 p. (Nr. 1 din Biblioteca
"Îndemnuri duhovniceşti").
Cărţile de "afurisenie" sau de blăstăm din Ardeal, Sibiu, 1930731
Braşovul, cetate a Ortodoxiei româneşti. Discurs la deschiderea Congresului
732
preoţesc ţinut la Braşov la 11-12 noemvrie 1930, Arad, 1930, 32 p.
Braşovul,

Recenzii
O lucrare folositoare şi pentru noi (Die Stifte der Tschenader Dioszeze im
Mittelalter, 1927 de Coloman Juhasz), în "Bis. şi Şc.", anul LIV, 1930, nr. 25, pp.
1-2733_

A fost publicat şi în "Triumful Ortodoxiei la Arad", Arad, 1929, pp. 222-227.
Extras din „Bis. şi Şc.", anul LIV, 1930, nr. 46-48.
731
Extras din "R. T.", 1927, 1930.
732
Extras din "Bis. şi Şc.", anul LIV, 1930, nr. 46, pp. 1-3; nr. 47, pp. 3-5; nr. 48, pp. 2-3,
publicat sub titlul: Vorbirea păr. Ciuhandu rostită î11 Braşov la 11 noemvrie a.c. în Adunarea
Generală a Asociaţiei Clerului "A. Şaguna".
733
Recenzie publicată şi în "B. O. R.", Seria III, anul XLIX, 1931, nr. 9 (606), p. 559; "R. T.",
anul XXI, 1931, nr. 8-9, pp. 343-344.
729
730
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1931
În periodice
Şase documente şi câteva cuvinte despre protopopul Dimitrie Stoichescu
Petrovici, în "An. B.", anul IV, 1931, nr. 2-4, pp. 149-154.
O explicatie, în ,,R. T.", anul XXI, nr. 4, 1931, pp. 199-202.
Întru cin~tea şi pomenirea sfinţilor româneşti. Mucenici Brâncoveni şi
Ardeleni, în "B. O. R.", Seria III, anul XLIX, nr. 4, aprilie, 1931, pp. 323-335.
Iarăşi pentru sfinţii din sânge românesc, în "B. O. R.", Seria III, anul XLIX,
1931, nr. 10 (607).
Răspunsul meu la comunicatul comitetului Asociaţiei Generale a clerului
ortodox, în "Bis. şi Şc.", anul LV, 1931, nr. 8, pp. 5-6; nr. 9, pp. 5-7 734 •
Cuvântare la onomastica episcopului Grigorie, în "Bis. şi Şc.", anul LV,
1931, nr. 5-6, p. 7.
Expunere şi propunere pentru intensificarea vieţii religioase în
comemorarea martirilor ortodoxiei româneşti. - Cuvântare la Adunarea Eparhială
a Episcopiei Aradului în ziua de 12 mai 1931, în "Bis. şi Şc.", anul LV, 1931, nr.
23-24.
Cuvântare la Adunarea Generală a Asociaţiei Clerului "Adrei Şaguna "
secţia Arad, ţinută la 23 septembrie 1931 la Lipova, în "Bis. şi Şc.", anul LV, 1931,
nr. 40, pp. 2-3.

În volume
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în lumina altor rugăciuni ale sf Biserici
ortodoxe, Arad, Arad, 1931 (Nr. 3 din "Îndemnuri duhovniceşti").
Recenzii
Koloman Juhasz, Das Tschanad-Temesvarer Bistum im fruhen Mittellter:
1030-1307, Munster im Westfalen, 1931, în ,,B. O. R.", anul XLIX, 9 septembrie
1931, pp. 487-489.
1932

În periodice
Învăţământul religios predat de preoţi, în "B. O. R.", Seria ill, anul L, 1932,
nr. 7, (616), pp. 465-469.

Eparhia ortodoxă română a Aradului sub raport religios
1843-1844, în "Bis. şi Şc.", anul LVI, 1932, nr. 47, pp. 4-5.

şi

cultural în anii

În volume
Cuvânt la deschiderea Congresului (al unsprezecelea misionar al Asociaţiei
clerului „Andrei Şaguna", ţinut la Alba Iulia în zilele de 24 şi 25 noemvrie 1931),
în "Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a clerului Mitropoliei ortodoxe române din

734

A fost publicat şi în „L. R.", anul XI, nr. 5, I martie 1931, pp. 3-6.
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Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş", XI, Actele Congresului al unsprezecelea
misionar al Asociaţiei clerului „Andrei Şaguna", ţinut în Alba-Iulia în zilele de 24
şi 25 noiembrie 1931, Sibiu, 1932, pp. 13-20.
Pe urme profetice şi muceniceşti. Conferinţă de preşedintele Asociaţiei Dr.
Gh. Ciuhandu, în voi. ., Analele Asociaţiei ,,Andrei Şaguna" a clerului Mitropoliei
ortodoxe române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş", XI, Sibiu, 1932, pp.
37-51,
Călugării Visarion şi Sofronie şi mucenicii Ortodoxiei din Ardeal, Sibiu,
1932, 36 p.

1933

În periodice
Legături româneşti cu Ierusalimul vechi şi nouă, în ,,Hotarul", anul I, nr. 1,
1933, pp. 4-5.
Câteva măsuri disciplinare ale episcopului Gherasim Raţ, în "Hotarul", anul
I, 1933, nr. 2; nr. 3-4.
Începuturile publicisticei româneşti din Arad, în "Hotarul", anul I, 1933, nr.
3-4, pp. 14-18.
Un arădean învăţat şi pedagog luminat: Georgiu Popa, în "Hotarul", 1933,
anulI,nr. 5,pp. 9-12.
Centenarul din anul viitor al Aradului, în „Hotarul", anul I, octombrie, nr. 6,
1933, pp. 1-3.
Prin revizionism la antirevizionism, în "Hotarul", anul I, 1933, nr. 8, pp. 1112.
Dr. Georgiu Popa. Un om de şcoală şi cultură, în "Hotarul", 1933, anul I, nr.
11, pp. 10-12.
Federalizarea Asociaţiei Clerului ort. Rom. din România, în "Bis. şi Şc.",
anul LVII, 1933, nr. 40, pp. 11-12.
Statutul Asociaţiei Generale a Clerului ortodox român din România - proiect
- raportor Gh. Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LVII, 1933, nr. 41, p. 6-8; nr. 42, p.
7; nr. 45, pp. 2-3.
Note pe marginea Proiectului de Statut, în "Bis. şi Şc.", anul LVII, 1933, nr.
42,p. 7;nr.45,pp.2-3.

În volume
Rânduiala Sfintei Mărturisiri la Români. Însemnări rituale cu 2 anexe:
Ritualul sârbesc (1524) şi cel românesc (1681), Cernăuţi, 1933, 44 p. 735
Bogomilismul şi Românii, Sibiu, 1933 736

735
736

Extras din "Candeta", anul XLII, 1932, nr. 1-12.
Extras din "R. T.", anul XXII, 1933, nr. 1-2, pp. 49-58; nr. 3, pp. 113-120; nr. 4. pp. 159-

165.
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1934
În periodice
Un centenar trist al românilor arădani. Comunicare făcută la Adunarea
eparhială din Arad, în „Hotarul", anul II, nr. 2, 1934, pp. 3-4.
Ţara Românească pe Câmpia Tisei. Date de la începututl sec. XVIII. Pagini
de antirevizionism, în "Hotarul", anul I, 1934, nr. 9-10, pp. 12-16.
Arhivele Aradului. O propunere, în "Hotarul", anul I, 1934, nr. 11, p. 27.
Serbările de la Oradea, în "Hotarul", anul I, 1934, nr. 12, p. 13.
De la Bă/grad, în "Hotarul", anul I, 1934, nr. 12, pp. 34-35.
Ioan Slavici ca teolog, în "Hotarul", anul I, 1934, nr. 12, pp. 15-16.
Pentru organul oficial uniet de la Oradea, în "Bis. şi Şc.", anul LVIII, 1934,
nr. 50, pp. 2-3.
Cuvânt la aniversarea de zece ani de la înfiinţarea cercului religios "Sf
Ecaterina" de la liceul defete "Carmen Silva" din Timişoara (24 nov. 1933), în
"Bis. şi Şc.", anul LVIII, 1934, nr. 4, pp. 5-6.
Fapte, nu discursuri pentru România-Mare. Cuvânt de 1 Decemvrie:
Chişineu-Criş, în "Hotarul", anul II, nr. 2, 1934, pp. 2-3.
Fapte, nu discursuri pentru România Mare. Cuvânt de 1 Decembrie.
Chişineu-Criş, în „Hotarul", anul II, nr. 3, 1934, pp. 2-3.
În volume
Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul XVIII, Arad, 1934, 84 p.
(Nr. 4 din „Biblioteca Ateneului Populardin Arad").
Episcopul uniet Samuil Vulcan, marele prigonitor al Ortodoxiei, Arad, 1934,
l0p.131
"Mântuirea mea - Dumnezeu" (Ps. 61, v. 7). Poem teatral biblic în trei
tablouri, Arad, 1934, 74 p. (Nr. 2 din "Îndemnuri duhovniceşti"). Ediţia a II-a,
Arad, 1936.
Dr. Giorgiu Popa: Un om de şcoală şi cultură (1841-97), Arad, 1934, 135 p.
(Nr. 3 din "Biblioteca Ateneului Popular Arad").
1935
În periodice
Ortodoxia românească. Martiriu şi aspiratii de viitor, în ,,R. T.", anul XXV,
ns
'
nr. 7-8, 1935, pp. 288-304 .
Un centenar trist al românilor arădeni, în "Hotarul", anul II, 1935, nr. 2, pp. 3-4.
1O ani de la moartea episcopului Ioan I. Papp, în "Hotarul", anul II, 1935,
nr. 4, p. 5.

Iniţial a fost publicată în „R. T." ( 1934). Este textul unei conferinţe ţinută în 24 mai 1934 la
,,Asociatia funcţionarilor judeţeni" din Arad. Iniţial a fost publicată în „R. T." ( 1934).
138
Conferinţă ţinută în sala Palatului cultural din Arad la Dumineca Ortodoxiei din 1930.
737
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Paraclisul Sf Simion Stâlpnicul şi gropniţa episcopească de la Arad-Gai, în
"Hotarul", anul II, 1935, nr. 7, pp. 4-7.
Un crâmpei din mişcările româneşti arădene, în "Hotarul;', anul II, 1935, nr.'
10-11, pp. 1-3.
Ioan Slavici ca pedagog, în "Hotarul", anul II, 1935, nr. 12, pp. 15-16.
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. 1830-1840. Lămuriri şi un apel, în
"Bis. şi Şc.", anul LIX, 1935, nr. 4, pp. 5-6.
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Înştiinţare, în "Bis. şi Şc.", anul
LIX, 1935, nr. 13, pp. 9-10.
Cererea comunei Chereluş (jud. Arad) către Regele, arătând cum au fost
amăgiţi să treacă la uniaţi şi cerând să li se îngăduie întoarcerea la religia lor
ortodoxă (1834), în "Bis. şi Şc.", anul LIX, 1935, nr. 15, pp. 3-4.
Teroare pe Valea Deznei, în "Bis. şi Şc.", anul LIX, nr. 18, 1935, pp. 4-5; nr.
19, pp. 2-3.
Iarăşi pentru scaunul episcopesc al Aradului - un comunicat - din
încredintare, în "Bis. şi Şc.", anul LIX, 1935, nr. 43.
'
Germanii
noştrii - o problemă mai mult decât locală, în "Hotarul", anul II,
1935, nr. 5-6, pp. 1-4.
Pentru cartea şi cultura românească. (Cuvânt la inaugurarea săptămânii
cărţii), în "Hotarul", anul II, 1935, nr. 8-9, pp. 3-5.
Catedrala întregirii Neamului, în "R. T.", anul XXV, 1935, nr. 11-12 p. 429435. (Predică ţinută la Ţebea în 15 august 1935 la hramul bisericii).
Cuvânt la deschiderea Congresului Asociaţiei clerului din 3 nov. a. c. de la
Turda, în "Bis. şi Şc.", an. LX, 1936, nr. 46, pp. 1-4.
Germanii noştrii - o problemă mai mult decât locală, în „Hotarul", anul II,
1935, nr. 5-6, pp. 1-4.
Un crâmpei din mişcările româneşti arădene, în ,,Hotarul", anul II, 1935, nr.
10-11, pp. 1-3.
În volume
Ortodoxia

românească. Martiriu şi aspiraţii de viitor. Conferinţă, Sibiu,
1935 739
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria
românilor crişeni (] 830-1840), Arad, 1935.
Câteva cuvinte în jurul îndeplinirii Scaunului episcopal de la Arad, Arad,
1935.

Recenzii
Parohia "Sf Atanasie şi Chirii" cu Biserica "Vulpe" din Iaşi. Monografie
de Pr. N V.Hodoroabă, în "Bis. şi Şc.", anul LIX, nr. 14, 7 aprilie 1935, p. 6.

739

Extras din "R. T.", anul XXV, 1935, nr. 7-8, pp. 288-304.
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Izvoarele Istoriei Românilor, de G. Popa Lisseanu, în "Hotarul", anul II,
1935, nr. 4, pp. 20-21.
Gh. Popa Lisseanu, Isvoarele istoiriei Românilor voi. Vil Cronica lui
Nestor, traducere şi comentarii cu o hartă, Bucureşti, 1935, în "Hotarul", anul II,
1935, nr. 12, pp. 15-16.
1936
În periodice
Noul episcop al Aradului, P.S. S. Dr. Andrei Mager, în "Hotarul", anui III,
1936, nr. 1, pp. 23-24.
Ce ni spune o "Pravilă" de la Arad, în "Hotarul", anul III, 1936, nr. 2-3, pp.
25-27.
Fapte, nu discursuri pentru România Mare, în "Hotarul", anul III, 1936, nr.
3.
Cuvântarea cu ocazia instalării episcopului dr. Andrei Magieru, în ,,Bis. şi
Şc.", anul LX, 1936, nr. 6-7.
Expoziţia bisericească de la Arad, în "Hotarul", anul 1936, nr. 9-10, pp. 147151.
Omagiu şi recunoştinţă P. S. Sale Episcop Nicolae Colan, în "R. T.", anul
XXVI, 1936, nr. 7-10, pp. 239-240.
Comercianţii "greci" în părţile ungurene şi în special în ţinutul Aradului, în
voi. "Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lăpedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani",
740
Bucureşti, 1936, pp. 229-248
Un vechiu gest arădan .. .de frăţie românească, în "Hotarul", anul III, 1936,
nr. 7-8, p. 114.
Un vechi gest arădan. De frăţie românească, în „Hotarul", anul III, iulieaugust 1936, nr. 7-8, p. 114.
Expoziţia bisericească de la Arad, în „Hotarul", anul III, nr. 9-l O, 1936, pp.
147-151.
[Călugărul Serafim], Pelerinajul la Sf mănăstire H Bodrog, la Schimbarea
la Faţă (6 august 1936) în „Bis. şi Şc.", anul LX, nr. 34, 1936, p. 4.
Cuvânt la deschiderea Congresului Asociaţiei clerului din 3 Nov. a. c. de la
Turda, în „Bis. şi Şc.", anul LX, 1936, nr. 46, pp. 398-402.
În volume
„Mântuirea mea - Dumnezeu" (Ps. 61, v. 7). Poem teatral biblic în trei
tablouri, Arad, 1934, 74 p. (Nr. 2 din Biblioteca ,Jndemnuri duhovniceşti''). Ediţia
a II-a, Arad, 1936.
Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în lumina altor rugăciuni ale Sfintei
Biserici ortodoxe (cu câteva lămuriri şi povete), Arad, 1936 (Nr. 3 din Biblioteca
,Jndemnuri duhovniceşti").
'
740

Vezi şi "Hotarul", anul IV, 193 7, nr. I, pp. 30-3 I.
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1937
În periodice
Cuvânt redacţional, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 1, 1 ianuarie 1937, pp. 2-3.
Punerea pietrii fundamentale a Catedralei din Timişoara, în "Bis.şi Şc.",
anul LXI, nr. 1, 1 ianuarie 1937, pp. 3-4.
După sfintele sărbători, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 2, 10 ianuarie 1937, p.
17.
Revistele eparhiale şi rostul lor, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 5, 1937, p. 41.
Pentru Asociaţia clerului eparhial, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 5, 1937, p.
44.
Ciobanul Petrache de la Maglavit în eparhia Aradului, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, nr. 6, 1937, pp. 50-52.
[Un preot din eparhie], Modificarea legii de organizare bisericească ?, în
"Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 6, 1937, pp. 53-53; nr. 7, pp. 57-59; nr. 8, pp. 65-66.
Învătatii noştri de la Universitatea din Cluj şi marea lor operă ştiinşifică
românească, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 7, 1937, p. 59.
Pius IX şi răsăritenii, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 8-9, 1937.
Iarăşi despre modificarea Legii de organizare bisericească, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937, nr. 9, pp. 72-74.
Biserica de la Suceava ... şi altele ca ea, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
10, pp. 81-82.
Legiferarea în curs privind şi Biserica, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
10, pp. 82-83.
Din bătrâni. Pentru cei de astăzi, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 1O, p.
85.
Secţia Arad a Asociaţiei clerului, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 10, pp.
85-86.
O problemă moral-socială şi naţională, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
11, pp. 89-90.
Zestrea şi libertatea Bisericii, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 12, pp. 9798.
"Dumineca Ortodoxiei", în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 13, pp. 113114.
Încadrarea preoţimei noastre în Legea pensiilor, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937, nr. 13, p. 114.
Împotriva stricătorilor de suflet românesc şi de neam, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, 1937, nr. 14, pp. 117-118.
Alte neajunsuri, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 14, pp. 118-120.
Academia Română, alături de Sf Sinod şi de guvernul ţării, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937,nr.15,pp.125-126.
Drumul rectiliniu al Bisericii româneşti, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
15, pp. 126-128.
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Tot pentru apărarea sufletului şi patrimoniului românesc, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937, nr. 16, pp. 135-136.
Alţi stricători ai sufletului românesc: sectarii, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937, nr. 17, pp. 143-144.
Gânduri de Învierea Domnului, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 18, pp.
153-154.
Dumineca Tomei, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 19, pp. 161-162.
Obrăznicii sectare, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 19, p. 165.
După Adunarea eparhială. Constatări şi nădejdi, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937, nr. 20, pp. 170-171.
"Catolicism" ortodox şi "Catolicism" papal. Răspuns improvizat la o
provocare, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 21, pp. 177-178.
Ctitoria brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937, nr. 21, p. 179.
Catedrala întregirii Neamului, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 22, pp.
185-186.
Începuturile publicisticei bisericeşti de la Arad, în „Bis. şi Şc.", anul LXI
(1937), nr. 22, pp. 192-194; nr. 23, pp. 200-2002; nr. 24, pp. 208-209; nr. 25, pp.
216-217).
Cuvinte pentru buna rânduială în Biserică, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937,
nr. 23, pp. 199-200.
"Trăiască Regele!", în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 24, p. 207.
Aradul îşi prăznuieşte marii bărbaţi din trecut, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937,nr. 24,pp. 208-209.
Praznicul Limbilor ... , în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 25, pp. 215-216.
Politica papală şi serbarea catolică din Arad, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937,nr. 26,pp. 223-225.
Nunţii papali şi umilirea ţării: şi războiu confesional ?, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, I 937, nr. 27, p. 231.
Tot pentru buna rânduială în Biserică, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
27, p. 234 .
.,Specificul românesc unit"(?) în „Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 29-30, 1937,
pp. 247-248; nr. 31-32, pp. 265-267; nr. 33-34, pp. 280-283; nr. 35-36,pp. 296-299; nr. 39,pp. 329-331;nr.41,pp.356--357;nr.43,pp. 365-366;nr.45,pp. 378380; nr. 46-47, pp. 388-390; nr. 50-51, pp. 422-424; anul LXII, nr. 2, 1938, pp.
15-16; nr. 3, pp. 22-23.
Ne trezim, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 35-36, 1937, pp. 295-295.
Reabilitarea Maramurăşului românesc: Episcopia Ortodoxă, în „Bis. şi Şc.",
anul LXI, nr. 31-32, 1937, pp. 263-264.
Din prilejul concordatului cu Jugoslavia. O comparaţie şi un îndemn, în
"Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 35-36, 1937, pp. 299-300.
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Uniformizarea cultului divin, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 37, 1937, pp.
311-312.
"Astra" la Timişoara, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 38, 1937, pp. 319-320.
Biserica sătească din Corvineşti, în „Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 39, 1938, p.
342.
Grija de Banat, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 39, 1937, pp. 327-328; nr. 40,
pp. 339-341; nr. 43, pp. 363-364.
Pentru Congresul cultural al Aradului. O problemă: Arhivele arădene, în
"Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 39, 1937, pp. 328-329.
Două cărţi bihorene şi o problemă arădană, în ,,Bis. şi Şc.", anul LXI, nr.
40, 30 octombrie 1937, pp. 342-343.
Ispitele Romei papale, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 41, 1937, pp. 347-349.
Sfinşirea bisericii din Tălagiu, în „Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 41, 1937, p.
349.
Sfinţirea bisericii din Timişoara-Mehala, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 42,
1937, p. 360.
P. ${ Episcop Irineu de la Novi-Sad la Arad, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr.
43, 1937, p. 364.
"Daco-românismul" lui Dr. Lauran Agoston, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937,nr.45,p. 381.
Monografia - almanah a Crişanei: Judeţul Arad, în „Bis. şi Şc.", anul LXI,
nr. 43, 1937,p. 368.
Congresul de la Oradea al F. O. R. -ului, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr.
46-47, pp. 386-388.
,,Pentru cei robiţi ... ", în ,,Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 46-47, 1937, pp. 396397.
De la Congresul preoţesc din Târgu Mureş. Cuvântul de deschidere al
preşedintelui Jconom-Stavrofor Dr. Gh. Ciuhandu, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr.
46-47, 1937,pp. 386-387;nr.48,pp.402-403;nr.49,pp.412-413.
Alba Julia şi ceasul altor datorii, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 49, 1937, pp.
411-412.
Ziua Sfântului Apostol Andrei, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 49, 1937, p.
412.
Şedinţele Sfântului Sinod, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 49, pp. 413414.
De la filiala Arad a Societăţii ortodoxe a femeilor române, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, nr. 49, 1937, p. 417.
Primejdia sectelor, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 50-51, 1937, pp. 421-422.
O rătăcire de îndreptat în legătură cu numirea şi rosturile "Catedralelor",
în "R. T.", anul XXVII, 1937, nr. 7-8.
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.

"Catedrala întregirii neamuluii" la Maglavit ?,
1935 la hramul bisericii din Ţebea), în "Bis.
104-105; nr. 14, pp. 121-122.

şi Şc.",

(predică ţinută la 15 august
anul LXI, nr. 12, 1937, pp.

În volume
Începuturile Publicisticei bisericeşti de la Arad. 1869-1871, Arad, 1937, 17
p.741

Maglavitul văzut din Ardeal şi Petrache Lupu, Arad, 1937.
Câteva cuvinte actuale despre Biserică, Brad, 1937, 23 p. (Nr. 2 din
"Biblioteca Ptrotopopiatului ort. rom. Zarancf').
Volume îngrijite
(Dr. G. Popa şi - ), Frânturi din "Merinde de la Şcoală: XVIII, Fete de
mărit", Arad, 1937
(Dr. G. Popa şi - ), Frânturi din "Merinde de la şcoală: XXX-XXXII:
Prelegere ultimă: Examene şcolare; Cuvântarea preotului", Arad, 1937.
(Dr. G. Popa şi - ), Frânturi din "Merinde de la şcoală" de Dr. Giorgiu

Popa. XXX Prelegere ultimă XXXI. Examene şi certificate
Cuvântarea preotului la sfârşitul anului şcolar, Arad, 1937, 36 p.

şcolare.

XXXII.

Traduceri
Despre Unirea Bisericii Anglicane cu Bisericile Ortodoxe, cuvântare de
Georgius Leiccester Marriott A. M. ţinută la Oxford în Biserica sfintei Fecioare
Maria în Dumineca II după Botezul Domnului în anul 1935 (Traducere din latineşte
de Dr. Gheorghe Ciuhandu), Arad, 1937, 14 p.

Recenzii
Gh. Popa Lisseanu, Date privitoare la maghiarizarea românilor, în
"Hotarul", anul IV, 1937, nr. 3, p. 135
Cornelia C. Badea, Cetatea Desnei de la primele dibuiri până la căderea în
ruină, în "Hotarul", anul IV, 1937, nr. 3, p. 30.
Veniamin Pocitan-Ploeşteanu, Momente din viaţa şi activitatea lui
Melchisedec între 1856-61, Bucureşti, 1936, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 3,
pp. 30-31.
Gh. Perva, Cercetând Scripturile„ .Însemnări şi meditaţii, Arad, 1936, în
"Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 3, p. 31.
I. Matei, Problema unităţii religioase în revoluţia din 1848, Bucureşti, 1936,
în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 3, p. 31.
Hrysostomus Papadopulos, Istoria Bisericii din Alexandria, 1935, în "Bis. şi
Şc.", anul LXI, 1937, nr. 3, p. 31.

Extras din "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 22, pp. 192-194; nr. 23, pp. 200-203; nr. 24,
pp. 208-209; nr. 25, pp. 216-218.
741
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Aleksa lvic, Documente privitoare la mişcarea literară-culturală a
românilor din Ungaria în secolul XVIII şi XIX, Bucureşti, 1936, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937, nr. 7, pp. 63-64.
Marin Popescu-Spineni, Procesul mănăstirilor închinate. Contribuţii la istoria
socială românească, Bucureşti, 1936, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 8, p. 72.
Sever Bocu, Un veac - al XIX-iea - din istoria Lipovei, Timişoara, 1936, în
"Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 12, p. 107.
Veniamin Pocitan, Arhiereii-vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor,
mitropoliei Ungro-Vlahiei şi Patriarhiei române, Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937, nr. 12, p. 107.
Miron Abrudan, Eclesiastul în versuri, Arad, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, 1937, nr. 12, pp. 107-108.
Vasile Sala, Datinile poporului român la nuntă în plăşile Beiuşului şi
Vaşcăului, Beiuş, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 20, p. 175.
Petru E. Papp, Legături sufleteşti dintre Beiuş şi Sibiu, Beiuş, 1937, în "Bis.
şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 20, pp. 175-176.
Camille Flammarion, Dumnezeu în natură (trad. de arhiereul Irineu
Mihălcescu-Târgovişteanul şi Victor Nicolescu), Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.",
anul LXI, 1937, nr. 20, p. 176.
M. N. Hodoroabă, Mântuirea şi Biserica ortodoxă, Iaşi, 1937, în "Bis. şi
Şc.", anul LXI, 1937, nr. 22, p. 197.
Ioan Lăncrănjan, Încercări de reabilitarea gândirii creştine medievale,
Bucureşti, 1936, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 22, p. 197.
Ioan Lăncrănjan, Personalitatea morală a Sf Ioan Chrisostomu, Bucureşti,
1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 22, p. 197.
Andrei Buzdug, "Doamne Miluieşte-ne că pierim". Cuvântări funebrale,
Cluj, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 23, p. 205.
Monografia-almanah a Crişanei, Oradea, 1936, în "Bis. şi Şc.", anul LXI,
1937,nr.40,p. 342.
Teodor Neş, Oameni din Bihor: 1848-1918, Oradea, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, 1937, nr. 40, pp. 342-343.
Dimitrie P. Micşunescu, Vizitând mănăstiri basarabene şi bucovinene,
Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1937, nr. 43, p. 368.
Necrolog
Moartea protopopului Dr. Iosţf Blaga, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 25,
1937,p. 220.
+ Protopopopul Andrei Ghidiu, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, nr. 46-47, 1937,
pp. 397-398.
1938
În periodice
Arhivele arădene, în "Hotarul", anul V, 1938, nr. 1-2, pp. 27-31.
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Congresul cultural al Aradului, în "Hotarul", anul V, 1938, nr. 1-2, pp. 5356142.
An nou - făgaşe nouă, în "Bis. şi Şc.", anul LXIT, 1938, nr. 2, pp. 13-14.
De la învăţătorii bănăţeni. lnformaţiuni şi învăţăminte, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 4, pp. 31-32.
Misiunea ortodoxă în Japonia, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 4, pp.
33-34.
Iarăşi "Uniformizarea cultului divin", în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr.
4, p. 34.
Ziua cea mare a Unirii românilor, în "Bis. şi Şc.", anul LXIT, 1938, nr. 5, pp.
37-38.
De la frontiera apuseană, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 5, 1938, p. 43.
Doi ani de la instalarea episcopească, în "Bis. şi Şc.", anul LXI, 1938, nr. 6,
p. 46.
Lupul din deal ... , în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 6, pp. 47-48.
Obrăznicia sectară, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 8, p. 65.
Fraţii mei din cealaltă strană(?) în „Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 8, 1938, p.
62.
Noul patriarh sârbesc - I. P. S. Gavril Dojici, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. 9, p. 78.
De la politică la Altar, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 10, pp. 81-82.
Reînvierea Bisericii Ortodoxe Române din Maramureş, în „Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 10, pp. 154-155.
Mergerea la biserică - obligaţie naţională, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 12, p. 98.
Care liturghie se va sluji la Bunavestire de acum ?, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 12, p. 99.
Procesiunea de la Bunavestire, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 13, pp.
104-105.
Tovărăşie de "tremurători şi unieţi ", în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr.
14, p. 116.
[nesemnat], Cuiburi neopapistăşeşti la Pecica, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 15, p. 122.
Noul ministru - P.Sf Sa Episcopul Nicolae Colan, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. 16, p. 130.
Judecarea asupra Mântuitorului, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 16, pp.
130-131.
Neajunsurile noastre de tipic şi ritual, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr.
16, p. 134.
Episcopia Timişoarei şi Caransebeşului, în ,,Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 18,
1938, pp. 153-154.
742

Reprodus şi în "Bis. şi Şc.", anul LXII, I 938, nr. 4, pp. 29-31.
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Reînvierea Bisericii ortodoxe române din Maramurăş, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 18, pp. 154-155.
[nesemnat] Un răspuns în chestia de la Pecica, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. 18, pp. 157-158.
Câteva remarcări în cazul de la Pecica, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr. 20,pp. 173-174.
Câteva sute de poporeni (gr. cat) din Pecica şi jur, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 21, pp. 182-184.
Adunarea noastră eparhială, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 22, pp.
188-189.
[nesemnat], "Metode": cum "se fac" "sutele" de unieţi în Crişana şi Banat
?, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 22, pp. 189-191.
"Ctitorul bisericii lui Hristos în Pecica": Petru Rusu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 23, p. 198.
Oaspeţi distinşi ai Aradului românesc, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr.
23,p.199.
Zodia "Înfrăţirii" şi o şcoală de la Pecica, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 25, pp. 211-212.
[nesemnat], Ranguri şi distincţii bisericeşti, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 26, pp. 219-221.
Disciplina rugăciunii, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 27-28, pp. 231232.
Cuvântul papei la Congresul euharistic internaţional de la Budapesta, în
"Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 27-28, p. 232.
[nesemnat], Ce răspunde prepozitul capitular Dr. N Brânzeu în faţa
propriilor sale autografe ?, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 29-30.
În cinstea Reginei, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 31-32, pp. 264-266.
"De-amu s-o dus Împărăteasa noastră !, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 31-32, pp. 265-267.
I. P. Sf Sa Patriarhul Miron, septuagenar, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 31-32, pp. 267-268.
Rânduieli noui în Ţară, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 35, pp. 291-292.
Cum răspund Blăjenii ?, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 35, pp. 295296.
Revenirea şcoalei normale din Arad şi încă ceva, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr. 38,pp.321-322
Biserica sătească din Corvineşti, în ,,Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 39, p.
342.
Deschiderea anului şcolar la Academia noastră teologică, în "Bis. şi Şc.",
anul LXII, 1938, nr. 41-42, p. 346.
P. Sf Episcop al Gibraltarului printre noi, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 41-42, pp. 350-351.
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Vincenţiu Babeş, serbările de la Hodoni, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 41-42, p. 351.
Preoţii şi fumatul, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 41-42, pp. 352-353.
Reînvierea breslelor româneşti, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 44, p.
373.
Activitatea F. O. R.-ului din Arhiepiscopia Sibiu, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr.44,p.374.
P. Sf Sa Arhiereul Vasile Stan - episcopul Maramureşului, în "Bis. şi Şc.",
anul LXII, 1938, nr. 45, p. 381.
Alba Iulia, 1 decemvruie 1918 - 1 decemvrie 1938, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 48, pp. 405-406.
Două decenii de libertate naţională, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 4950, pp. 415-416.
"Rugăciunea de la Alba Iulia" 1918. Rectificări, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. 49-50, pp. 416-417.
Obrăznicia ungurească de la Bunea Mică, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938,
nr. 49-50, p. 418.
Călugărismul românesc, în „Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 49-50, 1938, p. 425.
Acum prorocia prorocilor vine să se plângă ... , în "Bis. şi Şc.", anul LXIII,
1938, nr. 52, pp. 440-441.
Sărbătorirea a 70 de ani ai Patriarhului României, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 52, pp. 441-442.
Cuvântarea cu ocazia instalării Episcopului Dr. Andrei Magieru, în "Bis. şi
Şc.", anul LXII, 1938, nr. 6-7.
În cinstea Reginei (Cuvânt ocazional de ziua Reginei Maria), în "Biserica şi
Şcoala", anul LXII, 1938, nr. 31-32, pp. 264-266.
Cuvântare la deschiderea cursurilor (15 sept. 1938) la Şcoala Normală din
Arad, în "Bis. şi Şc.", an. LXII, 1938, nr. 39, pp. 330-332.
Cuvânt ca delegat al Episcopiei Aradului la serbările de la Hodoni (Timiş)
la parastasul pentru Vincenţiu Babeş, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 41-42,
p. 352.
Cuvânt la dechiderea Congresului preoţesc (cel de-al 17-lea al Asociaţiei
"Andrei Şaguna ") ţinut la Timişoara în 9-10 sept. 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr.47,pp.398-402.

În volume
Carte de Rugăciuni şi Cântări, cu un adaos de cuvinte mângâietoare şi
îndemnuri morale, scoase din Sf Scriptură, Ediţia a II-a, Arad, 1938 (Nr. 4 din
Biblioteca "Îndemnuri duhovniceşti").
Cum îşi sporeşte credincioşii episcopia unietă din Lugoj ?, Arad, 1938.
Problema "săcuiască" sub raport confesional. Câteva consideraţii şi
remarcări statistice, Sibiu, 1938
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Recenzii
Veniamin Pocitan, L' Eglise orthodoxe roumaine de Paris, Bucureşti, 1937,
în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. I, p. 10.
Vasile Sala, Balade şi Legende, Bucureşti, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr.1,p.10.
Vasile Sala, Legende religioase, Bucureşti, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. I, p. 10.
Moise Popoviciu, Mângâieri sufleteşti, Beiuş, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. I, p. 1O.
Constantin P. Beldie, Cultul sfintelor icoane, Bârlad, 1937, în "Bis. şi Şc.",
anul LXII, 1938,nr. l,p.10.
Ioan Goron, Tâlcuiri, Cluj, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. I, p.
11.
Victor Ungur Flăşteanu, Pe calea Ortodoxiei. Câteva cuvinte la unificarea
Bisericii româneşti, Lugoj, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 8, pp. 71-72.
Ed. I. Găvănescu, Ioan Monorai, un istoric ardelean uitat, Arad, 1938, în
"Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 9, p. 80.
Ioan Muntiu, Satul meu, monografia comunei Cărpiniş, Sibiu, 1937, în "Bis.
şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 11, p. 96.
Constantin C. Pavel, Problema răului la fericitrul Augustin. Studiu de
filosofia morală, Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 12, p. 103.
Vasile Nicolau, Şcoală şi Caracter, Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul
LXI, 1938,nr.15,p.127.
I. Coman, Geniul Sfântului Grigorie din Nazians, Bucureşti, 1937, în "Bis. şi
Şc.", anul LXII, 1938, nr. 17, pp. 151-152.
Teodor Sărac, Spre Iisus. Poezii, Oradea, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938, nr. 17, p. 152.
Tit Simedrea, Episcopul Hotinului: Viaţa şi traiul Sfântului Nifon, patriarhul
Constantinopolului, Bucureşti, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 19, p.
167.
Tr. Mager, Aspecte din Munţii Apuseni. Ţinutul Hălmagiului. Monografie.
Cadrul istoric, partea I-III, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 19, p. 167.
Arhim. Scriban, Datoria preotului cătră limba bisericească, Sibiu, 1938, în
"Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 20, p. 177.
O. Ghibu, Ordinul Franciscanilor conventuali (minoriţi) din Transilvania,
vol. I-II, Bucureşti, 1937-38, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 20, p. 177.
Andrei Buzdug, Predice la toate Duminecile anului bisericesc, Cluj, 1938, în
"Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 20, p. 178
Lazăr Iacob, Natura juridică a Patronatului suprem şi Drepturile suverane
ale Statului român, Cluj, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 26, pp. 225226.
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şi documente istorice privitoare la reînfiinţarea parohiei
la edificarea bisericii ort. române din Diciosânmartin (1927-37),

Nic. Ilie, Date

(1921)

şi

Diciosânmartin, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 33-34, pp. 283-284.
Coriolan Petranu, L art roumain de Transylvanie, Bucureşti, 1938, în "Bis. şi
Şc.", anul LXII, 1938, nr. 37, p. 317.
Nichifor Crainic, Ortodoxie şi Etnocraţie, Bucureşti, 1938, în "Bis. şi Şc.",
anul LXII, 1938, nr. 38, p. 326.
Th. E. Melnicov, Chiar şi ateiştii sunt credincioşi, Bălţi, 1938, în "Bis. şi
Şc.", anul LXII, 1938, nr. 46, p. 395.
Virgil Ciobanu, Preoţii în medicină, Cluj, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul LXII,
1938,nr.46,p.395.
Constantin Brânzeiu, Apostolatul preoţesc, Huşi, 1938, în "Bis. şi Şc.", anul
LXII, 1938, nr. 46, p. 395.
R. Netzhammer, Die christlichen Marlyrer am lster, Bucureşti, 1938, în
"Biserica şi Şcoala", anul LXII, 1938, nr. 46, p. 395.
Vasile Loichiţă, Doctrina Sfântului Ioan Damaschinul despre Maica
Preacurată, Cernăuţi, 1937, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 51, p. 435.
Mihail Lungeanu, Atotputernicul pe lume. Legende, Bucureşti, 1938, în "Bis.
şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 51, p. 435.

Necrolog

+ Părintele Ştefan Roşianu, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 2, 1938, p. 19.
La moartea lui Octavian Goga, în "Bis. şi Şc.", anul LXII, nr. 20, 1938, pp.
170-171.

+ Protopopul Ioan Georgia, în "Bis.

şi Şc.",

anul LXII, nr. 21, 1938, pp.

180-181.

+ Maria Regina tuturor românilor, în "Bis.

şi Şc.",

anul LXII, nr. 31-32,

1938, pp. 263-265.

1939
În periodice
Specificul românesc unit, în "Bis. şi Şc.",anul LXIII, 1938; anul LXIII, 1939.
Baptismul se mişcă iarăşi, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 1, pp. 3-4.
[nesemnat] Instrucţiuni pentru aplicarea deciziei ministerului Cultelor
asupra sectelor, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 2, pp. 13-14.
În slujba adevăratei educaţii naţionale, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr.
3, pp. 17-18.
Arhipresviterul mitrofor Dr. Vasile Gheorghiu, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII,
1939, nr. 3, pp. 18-19.
O întrunire de vechi dascăli corifesiona/i, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939,
nr. 3, p. 19.
Din realizările străjereşti, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 4, pp. 29-30.
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Noui răvaşe:
1939, nr. 4, p. 31.

"Fraţii

mei din

cei/altă strană",

în "Bis.

şi Şc.",

anul LXIll,

Asistenţa religioasă unietă la Instituţiile Statului Român, în "Bis. şi Şc.",
anul LXIII, 1939, nr. 4, p. 31.
[nesemnat], Octava de rugăciune, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 4,
pp. 31-32.
Cuvânt de actualitate despre cântarea şi corurile bisericeşti, în "Bis. şi Şc.",
anul LXIII, 1939, nr. 5, pp. 33-34.
Noui răvaşe: "Fraţii mei di cealaltă strană", în "Bis. şi Şc.", anul LXIII,
1939, nr. 5, p. 39.
"Fraţii mei din cealaltă strană". Un decret istoric, în "Bis. şi Şc.", anul
LXIII, 1939, nr. 7, p. 53.
"Fraţii mei din cealaltă strană". Redeşteptarea conştiinţei naţionale, în
"Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 8, p. 62.
Din prilejul morţii Papei Pius al XI-iea, în „Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 8, pp.
57-58.
Duminica Ortodoxiei şi o nouă Alba Iulia, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939,
nr. 9, pp. 66-69.
De Dumineca Ortodoxiei. Aduceri aminte de trecut, în „Bis. şi Şc.", anul
LXIII, nr. 9, pp. 66-69.
Un sol al Franţei între noi. P.Sf Sa Henri R. Beaussart, episcopul Parisului,
în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 16, pp. 129-131.
.,Mirenii în Biserică". O carte şi o Problemă, în „Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr.
18, pp. 141-143.
Adunările noastre eparhiale, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 19, 1939, pp.
149-150.
După Adunarea Eparhială, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 20, pp.
159-160.
Jubileul revistei "Îngeruf', în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 21, pp. 170171.
O experienţă religioasă ortodoxă cu şcolarii, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII,
1939,nr.23,p. 185.
Serbare naţională cu provocare confesională, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII,
1939,nr.50,p.416.
Şcoala Eparhială de fete de la Arad şi Internatul ei. Note în legătură cu un
Manuscris, în "Hotarul", anul 1939, nr. 3, pp. 91-94.

În volume
"Alba Iulia", Rugăciuni şi articole, Arad, 1939, 26 p.
Unaţia şi analfebetismul în Eparhia Gherlei, Arad, 1939.
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Sinodul de la Florenţa (1439). Note fugare în legătură cu opera lui Samuil
Klein, Sibiu, 1939743 •
Şcoale şi lucruri de la Beiuş, Oradea, 1939, 23 p. 744
Recenzii
Gh. Negură, Pilde şi sfaturi duhovniceşti, Cernăuţi, 1938, vol. I, 140 p.; vol.
II, 148 p. în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 2, p. 15.
Caius Pascu, Brazde Bănăţene. Arhive culturale, istorice, literare şi artistice,
anul I, nr. 1-2, Timişoara, nov.-dec. 1936, 16 p. în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1939,
nr. 3, p. 22.
Biblioteca Amvonului, Seria III, nr. 1, redactat de iconom stavrofor Zaharie
Moga, Oradea, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, 1939, nr. 3, pp. 22-23.
Petre Filimon, Protestantismul şi Românii din Ardeal. Combaterea unei
teorii uniete, Arad, 1938, 62 p. în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 3, 1939, p. 23.
Victor Vlăduceanu, Vechiu Monument istorico-religios. Mănăstirea Bodrog,
Timişoara, 1939, 104 p. în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 5, 1939, p. 40.
45
Ştefan Lupşa, Episcopia Sătmarului7 , în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 8,
1939, pp. 58-59.
Biblioteca biblică (sub îngrijirea lui N. Neaga), Sibiu, în "Bis. şi Şc.", anul
LXIII, nr. 17, 1939, p. 138.
Liviu Stan, "Mirenii în Biserică". O carte şi o problemă, în "Bis. şi Şc.",
anul LXIII, nr. 18, 1939, pp. 141-143.
Aurel Cosma, Din trecutul Românilor Timişoreni, Timişoara, 1938, în "Bis.
şi Şc.",anulLXIIl,nr.18, 1939,pp.146-147.
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, în "Bis. şi
Şc.", anul LXIII, nr. 21, 1939, p. 166.
Necrolog
A murit patriarhul Miron (1868-1939), în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 12,
1939, pp. 89-90.
Funeraliile Patriarhului nostru, în "Bis. şi Şc.", anul LXIII, nr. 13, 1939, pp.
98-99.

până

1940
În volume
Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, cu un excurs istoric
la 1752 şi însemnări istorice-politice ulterioare, Arad, 1940, 320 p + 11

ilustraţiuni şi două hărţi.

743

Extras din "R T" anul XXIX 1939
Extras din „L·.
anul XIX, ~r. 4, "i 5 februarie 1939, pp. 46-52; nr. 5, I martie 1939, pp.
62-68; nr. 7, I aprilie 1939, pp. 94-98.
745
Extras din "B. O. R.".
744

R.':,
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Acte şi demersuri făcute în interesul Bisericii şi clerului ortodox român din
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1940, 24 p.
Chestiunea Federalizării Asociaţiilor preoţeşti ort. rom. din România, Sibiu,
1940, 23 p.
Amintiri de acum douăzeci de ani despre alegerea de mitropolit, în vol.
"Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului. La
746
douăzeci de ani de arhipăstorire", Sibiu, 1940, pp. 23-27 .

Cuvânt la deschiderea Congresului preoţesc (cel de-al 17-/ea al Asoc.
"Andrei Şaguna"), ţinut la Timişoara în 9-10 sept. 1938, în "Actele congreselor
Asociaţiei

clerului Andrei Şaguna, ţinute în anii 1933-1938, la Cluj, Sibiu,
Caransebeş, Turda, Târgu-Mureş şi Timişoara", XII-XVII, Sibiu, 1940, pp. 234240747_

Cuvântul de deschidere (fragment), în "Actele congreselor
clerului Andrei

Asociaţiei

Şaguna, ţinute

Târgu-Mureş şi Timişoara",

în anii 1933-1938, la Cluj, Sibiu, Caransebeş, Turda,
XII-XVII, Sibiu, 1940, pp. 16-19, 64-68, 96-100, 123-

.130, 172-180, 234-240.

941
În periodice
Doleanţele Academii/or de Teologie, în ,,Bis. şi Şc.", anul LXV, nr. 2, 1941, p. 9.
Un vechi Molitvelnic manuscris din Bihor în legătură cu alte Molitvelnice, în
"B. O. R.", anul LIX, nr. 9-10, 1941, pp. 536-576.
Biruinţa culturală a Bisericii ardelene, în "Bis. şi Şc.", anul LXV, nr. 11, 16
martie 1941, pp. 82-83.
O scurtă lămurire, în „L. R.", anul XXI, Beiuş, nr. 22, 14 noiembrie 1941,
pp. 210-213; nr. 23, 1 decembrie 1941, p. 218.

1942
În volume
Gânduri de reorganizare
Română, Arad, 1942, 100 p.

profesională unitară

a

preoţimei

din Patriarhia

1943
În periodice
Cum se luau odinioară drepturile nobiliare de la români. Cazul familiei
Karatsony, în „Tribuna", din 14-15 noiembrie 1943.
În volume
Un "nobil" român - Moise Nicoară (1784-1861), apărut în volumul
"Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani, august 1940", Bucureşti,
1943, pp. 152-162.
746
747

A fost publicat şi în "R. T.", anul XXX, 1940, nr. 5.
A fost publicat şi în "Bis. şi Şc.", anul LXII, 1938, nr. 47, pp. 398-402.
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B. LUCRĂRI ÎN MANUSCRIS

Din trecutul catolicismului unguresc (16 filie)
Catolicism în Banat în veacul XVIII (27 file) 748
Se topeşte unaţia din judeţul Aradului (48 file)
Plângerea şi rugăciunea fiilor lui Israil (20 f.)
Tradiţiunea împărătească în ritul Bisericii Ortodoxe Române. Studiu
bisericesc (102 file).
Limba liturgică la români
Românii şi calvinismul (13 f.)
Biserica ortodoxă şi chestiunea limbei naţionale (5 file)
Limba liturgi,că românească (9 file) 749
Biserica la noi şi la alţii
Episcopiile latine la începutul secolului al XX-iea.
Averile bisericeşti (57 f.)
Uniţii şi Congresul Naţional Bisericesc (47 f.)
Politica economică a Statului român faţă de Biserică.
Lupta românilor pentru episcop român (1814-1815). Conferinţă ţinută la 24
martie 1930 (47 f.)
Politica bisericească şi culturală a lui Samuil Vulcan (43 file)
Legăturile românilor uniţi cu Episcopia ruteană şi urmările lor dezastruoase
(14 f.)
.. Uniatismul "factor generator de cultură naţională ?
Vino suflete ! Chemări creştine (Spicuiri din Octoihul mare).
Pri!onirea şcoalei primare româneşti în pragul şi în cursul războiului
mondia!7 5
Douăzeci şi cinci de ani din viaţa şcoalei de fete din Arad (1890-1915).
O pagină anticulturală din Istoria mai nouă a Eparhiei Aradului. Procesul
profesoarei Octavia Ciuhandu n. Popovici Desseanu (1903-1927) (341 f.)
Monografia Şcolii civile de fete (412 file)7 51 .
Istoria Şcoalei şi a Internatului eparhial de fete.
Manuscrise, dieci şi copişti bihoreni'52
Ipoteza iY!fluenţei culturale husite (13 f.)
Studii. Informaţii şi cuvântări istorice - bisericeşti şi politice - bisericeşti
(1944).

Este textul unei conferinţe ţinută la Lugoj în 9 martie 1931.
Studiul este o schită pentru protopopul sârb Vladimir Dakic din Panciova.
750
Publicarea a înc~put-o în "Gazeta Învăţătorilor" din Arad, în 1930, odată cu sistarea
revistei a încetat şi publicarea.
751
Menţionat în inventarul Fondului Gheorghe Ciuhandu (dosar 145), din păcate, manuscrisul
nu se mai găseşte în fond.
752
Nu a ajuns să scrie capitolul final. Manuscrisul se află în păstrarea familiei.
748

749
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Însemnări despre episcopul Inochentie Micu şi epoca sa (1729-1738) (22 f)

Note privind manuscrisele româneşti vechi din Bihor753
54
Note adunate din cărţile vechi româneşti aflate în partea Aradului7 .

Se află în colecţia lui Florian Dudaş, cf. FI. Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile
Bihorolui, vol. I, Oradea, 1985, p. 169.
754
Ibidem, vol. II, p. 17, nota 6.
753
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ANEXE

I.
ÎNSEMNĂRI MANUSCRISE

1. [Notite autobiografice]
2. [Înser'nnări mărunte] 1915-1916
3. [Însemnări zilnice] 1924-2925
4. 17 decembrie 1931. Şedinţa plenară a Consiliului eparhial
5. Boboteaza de la 1932 - la catedrala din Arad
6. Serbările Dimitrie Ţichindeal (Dialog cu episcopul, la 2 decembrie 1932)
7. Şedinţa din 7 Mai: înainte de masă a Adunării eparhiale din Arad
8. 8 Mai 1934 (Dialog în Cancelaria profesorală de la Academia Teologică) cu prilejul Adunării eparhiale
9. Chestia „Şepreuş"
1O. Şedinţa Adunării eparhiale de la Arad din 1O iunie 1935 - după masa
11. Proiectul din 1944 al preotului Gheorghe Ciuhandu
II.
CORESPONDENŢA

I. Academia Română
1. Arad, 8 ianuarie 1934 - Concept
2. Bucureşti, 2 martie 1934
3. Arad, 4 aprilie 1934 - Concept
4. Bucureşti, 24 mai 1934
5. Bucureşti, 14 iunie 1934
6. Arad, 2 martie 1935 - Concept
7. Arad, 12 martie 1935 -Concept
8. Bucureşti, 16 mai 1935
9. Arad, 7 noiembrie 1935 - Concept
1O. Arad, 16 noiembrie 1935 - Concept
11. Bucureşti, 3 martie 1936
12. Vaţa de Jos, 3 august 1938 - Concept
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13. Bucureşti, 10 noiembrie 1938
14. Bucureşti, 16 iulie 1941
15. Arad, 25 septembrie 1941 - Concept
16. Arad, 1 octombrie 1941 - Concept
17. Arad, octombrie 1941 - Concept
18. Bucureşti, 25 octombrie 1941
19. Bucureşti, 12 noiembrie 1941
II. Adunarea eparhială Arad
1. Arad, 24 octombrie 1933
2. Arad, 8 mai 1934
3. Arad, 10 iunie 1935
III. Anonim
Arad, 28 februarie 1929 - Concept
IV. Apel către ierarhia bisericească superioară
Arad, 4 martie 1935
V. Apel către preoţi
Arad, martie 1929
VI. Apel către Primarul municipiului Arad şi Prefectul judeţului Arad
Arad, 11 august 1934 - Concept
VII. Aradişteanu H.
Bucureşti, 22 aprilie 1924
VIII. Ardelean George
Erdeiş, 27 iulie 1910
IX. Arginteanu I.
Bucureşti, 31 mai 1930
X. Arhiepiscopia Sibiului
1. Sibiu, august 1922
2. Sibiu, aprilie 1935
XI. Arhivele Statului Bucureşti
1. Arad, 1 octombrie 1941 - Concept
2. Bucureşti 11 octombrie 1941
XII. Arnold C.
1. Heidelberg 22 iunie 1938
2. Heidelberg, 24 august 1938
XIII. Baltă Popescu
1. Halmeu 14 august 1928
2. Halmeu 19 august 1928
XIV. Banca Românească
Arad,4ianuariel936
XV. Bălan Nicolae
1. Sibiu, 1909
2. Sibiu, 1909
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3. Sibiu, 1909
4. Arad, 2/15 august 1917
5. Sibiu, 17/30 ianuarie 1923
6. Arad, 9 februarie 1933 - Concept
7. Arad, 21 octombrie 1933 - Concept
8. Arad, 12 februarie 1935 - Concept
9. Sibiu, 9 ianuarie 1941
10. Arad, ianuarie 1941 - Concept
XVI. Băncilă Ion
1. Oradea 1O aprilie 1935
2. Arad 1O octombrie 1935 - Concept
3. Oradea 4 noiembrie 1935
XVII. Bledea Vasile
Oradea, 17 noiembrie 1934
XVIII. Bodea Cornelia
1. Bucureşti, 18 ianuarie 1935
2. Arad, 19 ianuarie 1936
3. Arad, 2 martie 193 7
4. Arad, 4 martie 1937
5. Arad, 28 mai 1937
6. Bucureşti, 21 noiembrie 1937
XIX. Bogdan Ioan
Sebiş, 17 octombrie 1933
XX. Bogdan Nicolae
Buziaş, 23 ianuarie 1937
XXI. Bogoevici Ghenadie
Budapesta, 1O august 1929
XXII. Bogoi Vasile
Belotinţ, 2 august n. 1908
XXIII. Boldor Petru
1. Ohaba, 8 iulie 1938
2. Ohaba-Timiş, 28 iulie 1938
XXIV. Bologa Vasile
Sibiu, 17 septembrie 1928
XXV. Boroianu Dimitrie
Bucureşti, 13 iunie 1931
XXVI. Branişte Valeriu
Lugoj, 5/18 septembrie 1923
XXVII. Brătianu Vintilă I. C.
Arad, 27 noiembrie 1930 - Concept
XXVIII. Brânzeu Nicolae
Lugoj 18 mai 1928
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XXIX. Brediceanu Caius
Viena, 28 ianuarie 1932
XXX. Cantacuzino Alexandrina
1. Arad, 5 noiembrie 1934 - Concept
2. Bucureşti, 22 noiembrie 1935
3. Arad, 4 decembrie 1934 - Concept
4. Bucureşti, 12 decembrie 1934
XXXI. Carol al II-iea
Arad, 19 septembrie 1934 - Concept
XXXII. Casa Regală
Bucureşti 7 mai 1940
XXXIII. Călniceanu Ioan
Belinţ, 8 mai 1936
XXXIV. Cioloca Dimitrie
Caransebeş, 26 noiembrie 1921
XXXV. Ciorogariu Roman
1. Arad, 1/13 noiembrie 1894 - Concept
2. Arad, 30 iunie 1899
3. Arad, 1O septembrie n. 1903
4. Arad, noiembrie 1903
5. Roşia, 13 noiembrie 1903
6. Arad, 8 februarie 1904
7. Cernăuţi, 14/27 februarie 1904
8. Arad, 21 februarie/5 martie 1904
9. Roşia, 1 decembrie 1904
1O. Arad, 14/27 aprilie 1914
11. Oradea 10/23 aprilie 1918
12. Arad, 23 aprilie v. 1918
13. Arad, decembrie 1920
14. Oradea 25 iulie 1921
15. Oradea, 15 februarie 1922
16. Arad, 30 aprilie 1922
17. Arad, 9 octombrie 1929
18. Arad, 29 martie 1934
19. Oradea, 13 aprilie 1934
20. Arad, 1 mai 1934
21. Arad, 27 mai 1934
22. Oradea, 30 mai 1934
23. Buziaş, 1O iunie 1934
24. Arad, 2 aprilie 1935
25. Arad, 1935 - Concept
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XXXVI. Ciuhandu Adrian
Arad, 4 decembrie 1946
XXXVII. Ciuhandu Petru
Roşia, 8/21 iunie 1910
XXXVIII. Colan Nicolae
Sibiu, 4 decembrie 1933
XXXIX. Comisiunea Centrală de Statistică
Bucureşti, 1O noiembrie 1924
XL. Comşa Grigorie
1. Bucureşti 14 aprilie 1925
2. Arad, mai 1926
3. Arad, 17 iulie 1927 - Concept
4. Arad, 22 noiembrie 1927
5. Arad, 12 ianuarie 1928
6. Arad, 5 iulie 1928
7. Arad, 17 septembrie 1929
8. Arad, 16 septembrie 1930
9. Arad, 17 decembrie 1930
l O. Arad, 4 februarie 1931
11. Arad, 7 mai 1931
12. Arad, 23 noiembrie 1932
13. Arad, 4 iulie 1933 - Concept
XLI. Consiliul Dirigent
Cluj, 27 februarie 1920
XLII. Consiliul Episcopiei Ortodoxe Române Arad
1. Arad, 6/ 19 aprilie 1924
2. Arad, 28 septembrie 1928
3. Arad, 4 octombrie 1935 - Concept
4. Arad, 2 decembrie 1935
XLIII. Consiliul Episcopiei Ortodoxe Române a Bucovinei
Cernăuţi, 11 aprilie 1935
XLIV. Corneanu Nicolae
Caransebeş, 15 mai 1939
XLV. Cosma Nerva Traian
1. Beiuş, 24 martie 1928
2. Beiuş, 30 iulie 1932
XL VI. Costăchescu Neculai
Arad, 11 decembrie 1930 - Concept
XLVII. Covaci Nestor D.
Arad, 23 iulie 1940
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XL VIII. Crângu Jean
Focşani, 23 noiembrie 1934
XLIX. Cristea Miron
1. Caransebeş, 22 decembrie 1917
2. Arad27 decembrie 1917
3. Arad, 25 februarie 1919
4. Arad, 1 iunie 1933 - Concept
5. Bucureşti, 28 noiembrie 1933
6. Arad, 20 septembrie 1934 - Concept
7. Arad, 4 martie 1935
L. Crişan Ascaniu
I.Arad, 15mai 1933
2. Arad, 19 aprilie 1940
LI. Crişan Ilarie
Beiuş 20 decembrie 1910
LII. Dârlea Pavel
Ineu, 24 iunie 1908
LIII. Desseanu Octavia Popovici
Arad, 28 mai n. 1907
LIV. Dragomir Siviu
Cernăuţi [nedatată - lipseşte plicul]
LV. Elefterescu
Bucureşti, 8/21 mai 1898
LVI. Episcopia Ortodoxă Română a Aradului
Arad 18 august 1907
LVII. Episcopia Ortodoxă Română a Dunării de Jos
1. Galaţi, 12 aprilie 193 5
2. Galaţi, 3 decembrie 1935
LVIII. Episcopia Ortodoxă Română a Hotinului
Bălţi, 21 martie 1935
LIX. Episcopia Ortodoxă Română a Ruşilor
Huşi, 29 martie 1935
LX. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului
Sighet, 26 iulie 1941
LXI. Firul Nicolae
1. Oradea, 20 martie 1934
2. Arad, martie 1934 - Concept
LXII. Frăţia Ortodoxă Română
Cluj, 10 ianuarie 1934
LXIII. Găină Vasile
Cernăuţi, 17 ianuarie 1906
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Găvănescu

Eduard I.
1. Timişoara, 18 ianuarie 1940
2. Arad, 27 iulie 1941
LXV. Geogea Christea
1. Cernăuţi, 29 aprilie 1903
2. Viena, 14 decembrie 1909
3. Cernăuţi, 14 decembrie 1936
LXVI. Georgescu-Duşumea Dumitru
1. Bucureşti, 23 martie 1935
2. Arad, 5 martie 1935 - Concept
L.XVII. Georgescu I.
Arad, 14 octombrie 1928
LXVIII. German Ana
Cluj, 20 februarie 1924
LXIX. Gherontie Nicolau
Constanţa, 30 mai 1930
LXX. Ghibu Onisifor
1. Sibiu, 15/28 aprilie 1914
2. Cluj, 16 aprilie 1924
LXXI. Goanţă Iosif
Recaş, 6 aprilie 1935
LXXII. Goldiş Iosif Ioan
Arad, 12/25 iunie 1900
Goldiş
Vasile
LXXIII.
1. Arad, 21 ianuarie 1920 - Concept
2. Arad, 29 noiembrie 1926 - Concept
3. Bucureşti, 7 decembrie 1926
LXXIV.Groza Ioan
1. Arad, 22 aprilie 1935 - Concept
2. Arad, 3 mai 1935
LXXV. Groza Vasile
Dorgoş, 15 octombrie 1930
LXXVI. Hamsea Augustin
Arad, 1O septembrie n. 1903
LXXVII. Horvat Andrei
Oradea 11 decembrie 1928
LXXVIII. Iacob Lazăr
Oradea, 7 noiembrie 1928
LXXIX. Ienciu Moise
1. Bucureşti, 11 aprilie 1925
2. Bucureşti, 21 aprilie 1925
3. Bucureşti, 27 aprilie 1925
LXIV.
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LXXX. Ilassievici C.
1. Arad, 19 septembrie 1934 - Concept
2. Bucureşti, 1934
LXXXI. lmbroane Avram
Timişoara, 23 martie 1928
LXXXII. Institutul Central de Statistici
Bucureşti, 16 aprilie 1940
LXXXIII. Iorga Nicolae
Arad, 28 aprilie 1931 - Concept
LXXXIV. Ivan Nicolae
Cluj, 9 ianuarie 1931
LXXXV. Ivic Alexa
Subotica, 28 martie 1934
LXXXVI. Lapedatu Alexandru
1. Arad, 16 februarie 1924 - Concept
2. Arad, 27 noiembrie 1930 - Concept
3. Cluj, 12 decembrie 1930
4. Cluj, 31 iulie 1931
5. Arad, 7 iulie 1934 - Concept
6. Arad, 7 februarie 1935 - Concept
7. Arad, 20 februarie 1936 - Concept
LXXXVII. Lazăr Augustin
Arad, 21 septembrie 1933 - Concept
LXXXVIII. Lăzărescu Vasile
Caransebeş, 21 februarie 1935
LXXXIX. Liceul Piarist Timişoara
Timişoara, 7 mai 1932
XC. Lupaş Ioan
1. Selişte, 6/19 august 1915
2. Cluj, 12 ianuarie 1924
3. Arad, 2/15 februarie 1924
4. Arad, 30 decembrie 1925
5. Arad, 29 aprilie 1927 - Concept
6. Arad, 25 iunie 1929
7. Arad, 27 noiembrie 1930
8. Arad, 20 septembrie 1933
9. Arad, 3 decembrie 1935
10. Arad, 3 decembrie 1935
11. Arad, 12 decembrie 1935
XCI. Lupşa Ştefan
1. Viena, 23 aprilie 1929
2. Viena, 1929
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3. Viena, 28 iulie 1929
4. Viena, 24 august 1929
5. Viena, septembrie 1929
6. Oradea, 9 mai 1933
7. Oradea, 9 ianuarie 1934
8. Oradea, 29 ianuarie 1934
9. Oradea, 22 septembrie 1934
1O. Oradea, 2 octombrie 1934
11. Oradea, 1934
12. Oradea, 17 octombrie 1934
13. Oradea, 1934
14. Oradea, 8 ianuarie 1935
15. Oradea, 12 martie 1935
16. Oradea, 16 martie 1935
17. Oradea, 1 august 1935
18. Oradea, 3 ianuarie 1936
19. Oradea, 7 ianuarie 1936
20. Oradea, 23 februarie 1936
21. Oradea, 30 aprilie 1936
22. Oradea, 30 septembrie 1936
23. Oradea, 14 iunie 1937
24. Oradea, 20 iulie 1937
25. Oradea, 4 octombrie 1937
26. Oradea, 16 octombrie 1937
27. Oradea, octombrie 1938
28. Oradea 4 noiembrie 1938
29. Oradea, 1 noiembrie 1939
30. Oradea, 12 aprilie 1940
XCII. Magieru Andrei
1. Oradea, 18 martie 1922
2. Oradea, 14/27 martie 1922
3. Arad, 7 aprilie 1936
4. Arad, 1O octombrie 1936
5. Arad, 13 noiembrie 1936
6. Arad, 20 mai 1939
7. Arad, 24 martie 1940
8. Arad, 24 iunie 1940 - Concept
9. Roşia 1940 (?)
I O. Arad, 8 aprilie 1942
XCIII. Mangra Vasile
1. f. d.
2. Arad, 14/27 august 1900
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XCIV. Marriot George L.
Februarie 1935
XCV. Mateescu C. N.
Râmnicu-Vâlcea, 17 aprilie 1933
XCVI. Matei Dimitrie
Oradea, 22 august 1924
XCVII. Matieu Ioan
1. Cluj, 30 septembrie 1922
2. Arad, 30 septembrie 1922 - Concept
3. Cluj, 9 octombrie 1922
4. Cluj, 25 noiembrie 1922
5. Cluj, 5 martie 1923
6. Cluj, 7 decembrie 1923
7. Bucureşti, 6 noiembrie 1928
XCVIII. Medeleanu Ioan
Caransebeş, 20 mai 1925
XCIX. Meteş Ştefan
1. Cluj, 20 iulie 1935
2. Cluj, 8 octombrie 1935
3. Arad, 8 aprilie 1942-Concept
C. Meţianu Ioan
Arad, 21 mai 1896
CI. Micluţia Sabin
Alioş, 12 ianuarie 1935
Cil. Ministerul Afacerilor Străine
1. Bucureşti, 1O iulie 1940
2. Arad, 16 septembrie 1940
Cili. Mitropolia Ortodoxă Română a Bucovinei
Cernăuţi, 15 octombrie 1937
CIV. Morariu Demetriu
Găvoşdia, 28 august 1926
CV. Moroianu Gheorghe
Cluj, 26 noiembrie 1930
CVI. Moţiu Ilie
Chesinţ, 12 februarie 193 5
CVII. Munteanu Mihail
1. Sighet, 20 iunie 1930
2. Sighet, 27 iunie 1930
3. Sighet, 26 august 1930
4. Sighet, ianuarie 1931
5. Sighet, 24 ianuarie 1931
6. Sighet, 25 octombrie 1931
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CVIII. Munteanu Nicodim
1. Huşi, 1 mai 1921
2. laşi, 25 februarie 1936
3. Bucureşti, 24 aprilie 1940
CVIX. Mureşanu Florea
1. Cluj, 20 decembrie 1929
2. Cluj, 29 martie 1930
CX. Nepoţi (Lica şi Neva)
Marghita, 28 august 1930
CXI. Nichiforovici Iraclie
1. Putna, 9 februarie 1906
2. Putna 27 februarie 1906
CXII. Nicorescu Nicolae
Timişoara, 1 iulie n. 1908
CXIII. Nistor Virgil
1. Sibiu, 4 mai 1934
2. Sibiu, 13 mai 1939
3. Sibiu, 16 mai 1939
CXIV. Olde Petru
Lugoj, 28 octombrie 1933
CXV. Oprea Ion
Timişoara 18 noiembrie 1918
CXVI. Oprea Traian
1. V arsac, 15 iulie 1930
2. Varsac, 23 noiembrie 1935
CXVII. Pagubă Iulian
Socodor 13/26 iulie 1910
CXVIII. Palatul Cultural Arad
l. Arad, 24 mai 1929
2. Arad, 16 iunie 1930
3. Arad, 3 iunie 1931
CXIX. Papp Ioan
1. Cluj, 22 august 1928
2. Cluj, 17 octombrie 1933
CXX. Papp Ioan lgnatie
1. Arad, 28 august/ 1O septembrie 1903
2. Arad, 30 august/12 septembrie 1903
3. Arad, 31 august 13 septembrie 1903-Copie
4. Arad, 22 ianuarie/2 februarie 1904
5. Arad, 24 februarie/9 martie 1905
6. Arad, 3/16 mai 1905
7. Arad, 1/14 septembrie 1905
211
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

8. Arad, 1/14 octombrie 1905
9. Arad, 26 aprilie/9 mai 1906
1O. Arad, 5/18 decembrie 1908 - Concept
11. Arad, 10/22 septembrie 191 O
12. Arad, 22 martie/3 aprilie 1918
13. Arad, 27 iulie/9 august 1923
14. Arad, 11/24 iunie 1924.
CXXI. Partenie Petre
Bucureşti, 18 martie 1931
CXXII. Patriarhia Română
Bucureşti 9 martie 1935
CXXIII. Pătraş Teofil
1. Putna, 10/23 februarie 1906
2. Arad, 13 februarie n. 1906 - Concept
3. Putna, 24 octombrie/6 noiembrie 1907
CXXIV. Petranu Coriolan
1. Arad, 8 iulie 1931
2. Arad, 12 noiembrie 1934
3. Buziaş, 16 iulie 1938
CXXV. Plopu Georgiu
Oradea, 11 noiembrie 1928
CXXVI. Pop Ştefan
1. Caransebeş, 15 ianuarie 1931
2. Caransebeş, 7 aprilie 1934
CXXVII. Popescu Ioan Viţă
Pecica, 30 iulie 1940
CXXVIII. Popescu Teodor M.
1. Bucureşti, 4 ianuarie 1937
2. Bucureşti, 16 aprilie 1940
CXXIX. Popovici Constanti-Clementie
1. Cernăuţi, 6 septembrie 1904
2. Cernăuţi, 6 septembrie 1904
CXXX. Popovici Eusebiu
1. Cernăuţi, decembrie 1901
2. Cernăuţi, 26 aprilie 1902
3. Cernăuţi, ianuarie 1903
4. Cernăuţi, decmbrie 1903
5. Cernăuţi, 7 martie 1908
6. Cernăuţi, decembrie 1908 - Concept
7. Cernăuţi, 22 februarie 1909
CXXXI. Popovici Vasile
Timişoara, 18 noiembrie 1932
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CXXXII. Postelnicescu I.
Piteşti, 9 februarie 1931
CXXXIII. Prefectura Judeţului Arad
1. Arad, 1 octombrie 1941 - Concept
2. Arad, 8 aprilie 1942 - Concept
CXXXIV. Primăria Municipiului Arad
Arad, 4 septembrie 1934
CXXXV. Protopopiatele Ortodoxe Române arădene
1. Arad, 12 decembrie 1934 - Concept
2. Arad, 20 februarie 1936 - Concept
CXXXVI. Protopopiatul Ortodox Român Timişoara
Arad, 16 iulie 193 7
CXXXVII. Puşcariu Ilarion
1. Arad, 28 decembrie v. 1917 - Concept
2. Sibiu, 4 ianuarie 1918
CXXXVIII. Puşcariu Sextil
Arad, 24 ianuarie 1934 - Concept
CXXXIX. Rafiroiu
Boroşneu Mare, 27 martie 1928
CXL. Reli Simion
Cernăuţi, 27 februarie 1929
CXLI. Repta Vladimir
Cernăuţi, 2 decembrie 1902
CXLII. Roşu I.
Buteni, 23 iunie 1908
CXLIII. Rudneanu Constantin
Oraviţa, 25 noiembrie 1930
CXLIV. Rusu N. Ardeleanu
1. Bucureşti, 7 noiembrie 1928
2. Bucureşti, noiembrie 1928
CXLV. Sabău Dimitrie
Giula, 19 aprilie 1934
CXLVI. Sânjoan I. Cornel
Sighet, 18 iulie 1930
CXLVII. Sbiera I. G.
1. Cernăuţi, Ianuarie 1904
2. Cernăuţi, decembrie 1904
3. Cernăuţi, Ianuarie 1906
CXL VIII. Scriban Iuliu
Bucureşti, 22 decembrie 1923
CXLIX. Secuia Sever Septimiu
1. Arad, 21 iulie n. 1904
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2. Oradea, 31 ianuarie 1909
CL. Sendelary E.
Mănăstirea Agapia 12 aprilie 1905
CLI. Simonescu Dan
Bucureşti, 28 iunie 1936
CLII. Sinodul eparhial Arad
Arad, 6/14 martie 1917
CLIII. Societatea Academică ,,Episcopul Grigorie" Arad
Arad, 7 martie 1933
CLIV. Societatea Clerului Ortodox din Bucovina
Cernăuţi, 23 martie 1928
CLV. Societatea Istorico-Arheologică Chişinău
Chişinău, 1O noiembrie 1922
CLVI. Stan Vasile
Sibiu, 28 aprilie 1925
CLVII. Stanca Sebastian
Sibiu, 1935
CLVIII. Şcoala Comercială Superioară de Fete Arad
Arad, 12 mai 1932
CLIX. Şora Melentie
1. Timişoara, 24 martie 1928
2. Timişoara, 21 ianuarie 1935
3. Timişoara, 25 februarie 1935
4. Timişoara, 12 noiembrie 1936
CLX. Tarangul Orest
1. Cernăuţi 28 iulie 1937
2. Arad, 6 septembrie 1937 - Concept
3. Arad, 28 octombrie 1937
CLXI. Tarnavschi Eugen
1. Cernăuţi, 1O octombrie 1906
2. Cernăuţi, 16 mai 1908
3. Cernăuţi, 11 iunie 1909
4. Cernăuţi, f. d.
CLXII. Tarnavschi Teodor
1. Cernăuţi, f. d.
2. Cernăuţi, 24 noiembrie 1928
CLXIII. Tătărăscu Gheorghe
Bucureşti, 9 mai 1940
CLXIV. Tomescu Constantin N.
Bucureşti, 13 martie 1931
CLXV. Triteanu Lazăr Lucian
1. Sibiu, 14 noiembrie 1914
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2. Sibiu, 3/16 septembrie 1915
3. Sibiu, 3 octombrie 1915
4. Sibiu, 23 iunie 1916
CLXVI. Ţiucra Patricbie
Timişoara, 24 martie 1928
CLXVII. Ureche C.
1. Cernăuţi, 28 mai 1904
2. Cernăuţi, 8 iunie 1905
CLXVIII. Vancu Petru
Măderat, 6/19 iunie 1908
CLXIX. Vască Ioan
Arad, 17 ianuarie 1939 - Concept
CLXX. Vartolomeu Băcăuanul
1. Arad, 5/18 iunie 1920 - Concept
2. Râmnicu-Vâlcea, 26 iunie 1920
3. Râmnicu-Vâlcea, 22 martie 1922
4. Bucureşti, f. d.
CLXXI. Vecerdea Nicolae
Bucureşti, 6 noiembrie 1928
CLXXII. Visarion Puiu
Cernăuţi, 25 februarie 1936
CLXXIII. Voiutschi Emilian
1. Cernăuţi, 1907
2. Cernăuţi, 1907
CLXXIV. Vujic Vikentije
Carloviţ, 16/29 august 1918
CLXXV. Zigre Nicolae
Oradea, 26 aprilie 1940
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I.
ÎNSEMNĂRI MANUSCRISE

1.
[Notiţe

autobiografice)
[1 ]155

23 aprilie 1875
E ziua mea natală. M'am născut din părinţii Petru Ciuhandu, pe atunci
student la teologia din Arad, şi din Maria Papp, născută în Beiuş. Bunicul meu după
tată a fost Teodor sau Toader Ciuhandu, pe care l-am ajuns în viaţă. Era ţăran din
Roşia (Bihor), unde m'am născut şi eu. Bunica după tată a fost din familia Lăzău.
După mamă, bunicul Samuil Pop şi bunica erau din Beiuş, dar în cursul din urmă
s'au aşezat, ca şi cojocari în Căbeşti.
M'am născut în ziua de Sf. Gheorghe din a. 1875, într-o zi de mercuri, după
amiazi, pela orele 3.
Părinţii mei povestesc că m'am născut fără de vreme, cu 7 luni în loc de 9
luni li că eram aşa de slab, de a trebuit să mă boteze imediat, ca să nu mor
nebotezat. După naştere m'au ţinut, patru săptămâni, într'un cuptor călduţ pentru
copt pâne, ca să nu pier, deoarece eram tot rece, nu-mi trebuia hrană şi d'abia rar
numai se auzia glasul meu.
De multe ori, în tinereţa mea, dar mai ales după ce m'am recules fiziceşte,
după deosebite boli grei din tinereţea mea, mi-am adus aminte de naşterea rară de
vreme, şi că dacă am scăpat, cu atâta sunt mai dator s 'o preţuiesc şi s 'o întrebuinţez
bine.
[2]
Şcoala primară:
Şcoala primară

1882-1885.

am făcut-o, mai întâi, în satul meu Roşia. Pe la şcoală
foarte de timpuriu, deoarece tatăl meu, care era dela 1875 şi preot capelan
în Roşia, ţinea şi şcoala. Începusem a memoriza poezii, în mare măsură, ceea ce
cred, n'a fost bine pentru mine, deoarece mai târziu am câştigat o aversiune
dădusem
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colosală,

ce m'a

stăpânit

în liceu

şi până şi

azi, când e vorba de a memoriza.

Învăţător l-am, avut apoi, tot în Roşia, pe răposatul Ştefan Pop, care venise la noi

din Rişculiţa şi se trăgea din familia Popoviceştilor din Lazuri (lângă
La Beiuş am ajuns pe mâna învăţătorului Ioan Pinter, un om foarte harnic,
care, fusese învăţător şi mamei mele, până trăia în Beiuş. În toamna anului 1885 am
trecut în el. I a gimnaziului g. cat. dela Beiuş dea dreptul din clasa II urbană a
şcoalei lui I. Pinter, făcând examen de primire.
dela

şcoala

Roşia).

[3]
La liceul din

Beiuş:

1885/6 - 1892/3

Ajuns în „gimnaziu", am dat de greutăţi: nu eram încă bine recules după
boala de pneumonie (aprindere de plămâni) prin care trecusem în primăvara anului
1885; - pe lângă aceasta, materiile din cls I îmi erau „grele" dinpricină că aveam
unii profesori, cari nu dădeau explicaţii suficiente. În locul prim numesc aici pe
Dim. Fekete, cu „matezul". El ne-a dus până în clasa VIII, având în el. VII - VIII
să se predeie şi fizica, tot cu aceeaşi lipsăî de metod şi de rezultat. Dar nici n'a mai
prins să predeie în liceu, ci a rămas la el. III „normală" sau urbană. Profesorul I.
Butean însă era un admirabil explicator şi iscusit pedagog pe care l-am apreciat
mult. Tot aşa de bun ni era şi Coriolan Ardelean, care însă preda maghiara, cu care
am avut atâta necaz în întreg liceul.
Din clasa ... 756 am ajuns, la latină şi la greacă, pe mâna lui Gheorghe
Marinescu, supranumit „Domnul cel bun", care fusese profesor şi tatălui meu. El
ara obiectul hazurilor noastre copilăreşti; dar avea o inimă foarte bună. Dintre
ceilalţi profesori, pe cari i-am avut, mi-au lăsat bune impresii Dr Florian Stan,
canonic şi arhiereu mai apoi, prin severitatea şi dreptatea sa, spre deosebire de
ceilalţi, cari aproape toţi, favorizau prea făţiş pe g. catoliciui lor. Prof. Vasile
Dumbravă, ca prof. de l. română, mi-a făcut un mare serviciu: Văzând că nu am
note alese la răspunsurile verbale, dar că lucrările mele scripturistice sunt bune, m'a
lăudat în clasă şi m'a îndemnat să lucru tot aşa cu grijă. Am urmat, şi am ajuns unul
din bunii „stilişti" ai liceului, începând din el. VI.
În cursul anului şcolar 1889/90, la crăciunul din 1889 s'a introdus în liceu
limba maghiară, ca limbă de predare la toate materiile, afară de religie şi l. română,
- începând cu clasa V, în care tocmai mă găseam. Atunci au început pentru mine
grozav de grele neajunsuri la studiu, neştiind să vorbsc ungureşte aşa zicând nimic.
Acestui fapt, ce nu l-am putut repara şi împrejurării de favorizarea uniţilor de către
profesori, este a se atribui, că, la examenul de maturitate din 1893 eu am căzut, cu
alţi 3 ortodocşi de a trebuit să repeţesc întreg examenul. Din 8 ortodocşi am căzut
astfel 4 inşi, iar din vr'o 29 colegi g. catolici, a căzut unul, care în toamna anului
1893 a făcut examen corector.
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Împrejurarea că am fost trântit atât de brutal, m'a întristat foarte mult. Era o
nedreptate ce n' o puteam uita, nefiind cu atât de inferior în cunoştinţe faţă de
colegii mei de clasă. Examenul de maturitate l-am repeţit - d'abia în primăvara
anului 1899, la trei ani după terminarea teologiei, - tot la liceul din Beiuş.
Îmi aduc aminte cu multă plăcere de prof. Coriolan Ardelean, care ne preda
istoria şi avea să preleagă în limba ungurească. Venia d'atâtea şi atâtea ori vesel în
clasă şi când vedeam că, înainte de prelegeri, îşi freca mâinile. Ştiam că are să
înceapă prelegerea în limba românească ! Era singurul lucru, prin care se răzbuna şi
ne făcea şi pe noi să tresărim, mai ales, pe ceice luptam în greotăţile limbeu
ungureşti. - Deasemena, om de inimă şi bun pedagog a fost şi prof. V. Ştefănică, pe
care l-am avut d'abia un an, în el. IV, totuşi impresia care mi-a lăsat-o a fost
neştearsă.

Anii din urmă, doi, la liceu i-am petrecut şi cu greutăţi de ordin sanitar.
Crescusem prea rapid, încă din el. V - VI. În clasele VII - VIII am dus-o cu un
greu catar bronhial, de a trebuit să consum multă untură de peşte şi apă minerală, şi
numai în chipul acesta am scăpat de nu m'am prăpădit.

[4]
În seminar: 1893/4 - 1895/6

La intrarea mea în seminar, în sept. 1893, viata de seminar am văzut-o în
curând răsturnată de neînţelegerile, cari se răsfrâng~au din afară de institut. În
eparhie, erau nemulţumiri în ce priveşte activitatea guvernului eparhial. Dieceza era
divizată în partide: unul, al episcopului I. Meţianu, care sprijinea cu orice preţ pe
protosincelul director seminarial Aug. Hamsea pe care-l doria să-i fie urmaş, cu
vremea ca episcop; celălalt partid era opoziţional, în frunte cu V. Mangra, R.
Ciorogariu, N. Oncu ş. a. pe carei noi îi idolizam pentru atitudinea lor românească
hotărâtă. Doar numai un an trecuse de când seminarul fusese o cetate în luiptele cu
plebea din Arad, din prilejul procesului Memorandului.
Noi, tineretul, în partea covârşitoare, am stat de partea „naţionaliştilor" şi nu
ne conveneau lucrările directorului A. Hamsea, care a avut şi greşala de tact faţă de
noi, dorind să se impună preşedinte la Societatea noastră de lectură pe baza
statutelor de la lvacicovici, pe când noi voiam să ne alegem preşedinte pe unul din
profesori, pe baza statutelor posterioare de sub Meţianu.
În chipul acesta, o seamă de seminarişti, între care şi eu, am fost deochiaţi şi
priviţi cu ochi răi.
Lipsurile în ce priveşte educaţia şi îndrumarea sufletească de seminar încă leam resimţit mult.
Înainte de paşti le din anul 1894, m' am îmbolnăvit de pept, de a trebuit să
plec acasă, din 1 febr. până la 15 mai. Seminariul nu-mi pria nici sufleteşte nici
fiziceşte. Atras apoi, şi eu în vârtejul dezbinărilor din seminar, am fost rău văzuţi
toţi trei anii, de cătră directorul A. Hamsea şi profesorii adicţi lui, - pe când
profesorul Romul Ciorogariu, R. Nestor mă apreciau, pentru studiul şi conduita
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mea. Din partea contrară însă, am fost atras, la 1896, din prilejul serbării
„mileniului" unguresc, într-un proces disciplinar. Mi se atribuia să, în ziua
mileniului am făcut „demonstraţie" politică, plecând demonstrativ din pragul salei
festive. Adevărul însă era, că eu, după serviciul divin din biserică, nici nu m'am dus
nici măcar până în pragul salei, ci am plecat acasă, bolnăvicios fiind, cum eram deja
de al doilea an, externist. După multe sbuciumări, am scăpat, d'abia ca prin pene,
prin ocrotirea profesorilor Ciorogariu şi Nestor de eliminarea, ce mi-o hotărâseră
deja la Consistor, din partea senatului bisericesc, printr-o oacheşe rezoluţie
(Nr ... ./1896): să mă rog de iertare, de directorul ofenzat, iar până s-o fac aceasta,
voi fi oprit dela prelegeri, având să-mi trag consecinţele absentării mai îndelungate,
care putea să fie iarăşi - eliminarea ! La urmă am împăcat situaţia prin aceea, că am
declarat directorului în scris, că recunosc şi îmi pare rău că am fost „nesupus", - în
loc de „vinovat".
Viaţa de seminar, cu toate lipsurile institutului mă făceau să mă gândesc
atunci, sfios, că totuşi, ce mulţumit aş fi odată să pot lucra şi eu ceva pentru
îmbunătăţirea condiţiilor, mai ales educative, ale seminarului ! La mai mult şi la
ceva concret nu mă puteam gândi, după experienţele mele de seminar.
În iunie 1896, am terminat seminarul şi, decepţionat pentru neajunsurile din
seminar, în altă parte suferind în cele fizice, am întors acasă.
[Timişoara

în

Beiuş şi

- Arhiva familiei Ciuhandu, Gh. Ciuhandu, Caiet: Eu, la
în Arad şi după aceea, f. 1-4v]

şcoale

în sat

şi

[1897-1923]
/1/757
un disciplinar 1897
În februarie 1897 am prestat examenul de calificare preoţeasca cu nota de
clasa I. Nu mă puteam însă împăca cu găndul, înţelegănd de la prieteni, că în
seminar bântuie aceleaşi vântoase, cari tulburau rosturile educative ale institutului.
Atunci m-am decis să scriu la gazeta împotriva stărilor din seminar, ceea ce am
făcut-o în nr. 97 al „Tribunei Poporului" de la Arad, din 17/29 mai 1897. Se
înţelege urmarea a fost un nou proces disciplinar, care s-a tratat şi la mitropolie în
aug. 1898 şi de acolo a fost transpus Consistorului din Oradea pe al cărui teritoriu
mă găseam cu domiciliu. Sentinţa nr. 794/142 B 1899 a Consistorului orădan, care
constata şi lipsa de tact cu care fusesem tratat la seminar în mai 1896 când cu
incidentul de la „mileniu",- lipsa de tact, împotriva căreia acţionam în publica
încheiat procesul printr-o admoniere ce mi-a fost trimisă acasă. Consistorul din
Arad, care era de părerea fiscalului sau P. Truţia după care sunt vrednic să fiu
exclus din sînul aspiranţilor la preoţie, n-a mai apelat chestiunea. (f. 59)
757
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/2/
ca învăţător: 1896/9-1900
Terminând seminarul la 1896, dar nefiind încă deplin restaurat cu sănătatea,
am stat la părinţi, pînă în toamna anului 1898. Atunci, nădăjduind să ajung preot la
sate şi pentru a cunoaşte şi îndatoririle învăţătoreşti m-am aplicat învăţător la
Şcoala primară din Căbeşti, pentru anul 1898/9. Din toamna anului 1899, am cerut
şi am fost numit învăţător la Şiria, pentru a cunoaşte şi raporturile de viaţă de la
câmpie. La Şiria am stat pâna la finea ianuarie 1900, când am fost chemat în
cancelaria Consistorială ca şi practicant. Invitarea mi-a fost făcută cu ştirea
episcopului I. Goldiş, care mă cunoştea.
/3/
la Consistor:
1900
În iunie 1900, episcopul I. Goldiş îmi încredinţează redactarea protocoalelor
consistoriale (cu nr. 4571/900), cu începere de la I iulie 1900, pentru
retribuţia lunară de I 00 coroane. Actul acesta, prin care eram apreciat, m-a
ambiţionat mult, iar prin străduinţa mea i-am atras atenţia asupra persoanei mele,
încât mi-a propus să continuez studiile teologice la Cernăuţi. (f. 60)
şedinţelor

/4/
primăvara

1900
În primăvara anului 1900 fiind eu la Consistor, aplicat în cancelarie, cu
actualul preot Cornel Popescu paroh în Păuliş, am fost - amîndoi - invitaţi la masa
episcopului Iosif Goldiş dinpreună cu toţi funcţionarii consistoriali, în cinstea
noului călugăr, care era Ignatie Papp, ref. bisericesc. La mulţi ani după acest
eveniment, care pentru mine era familiaritatea episcopului cu noi şi invitarea la
masa lui, am dat de o scrisoare, pe care o trimisesem tatălui meu şi pe care el o
păstrase, în care scriam despre acea invitare şi despre efectul ei de a ne fi ridicat
moralul, nouă - micilor invitaţi. Durere ca acest obiceiu al episcopului Goldiş nu sa păstrat la curte noului călugăr ajuns mai apoi episcop. Nu ne-a invitat nici o
singură dată la masa sa pe toţi funcţionarii consistoriali, cu cei mărunţei cu tot. Şi
regret că, pînă azi, în 11 aprilie 1927, când scriu această notiţă,se mai păstrează
acest nou obiceiu de curte, şi după răposarea episcopului I. Papp. şi e pagubă de
treaba asta - nu pentru mâncările trupeşti, ci pentru cele duhovniceşti, ca ceea din
cazul invitării mele de la 1900, prin care am fost mult ambiţionat atunci şi după
aceea. (f. 61)
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/5/
aug. 1900
Cu

hotărârea consistorială

nr. 5575/900 din 14/27 aug. 1900 am fost trimis cu
la facultatea de teologie din Cernăuţi, - cu destinaţia să fiu - cum
doream şi eu - profesor la seminar. Bursa era de 1.000 coroane la an; condiţiile să
fac doctoratul, şi să fiu profesor la seminar 5 ani, la dincontra să restituiesc
stipendiul. Toamna aceluiaşi an am şi plecat la Cernăuţi.
Interesant, pentru mine, că din aceeaşi şedinţă consistorială din care am fost
trimis eu la studii, a fost trimisă, cu bursă, la pedagogicul superior din Budapesta,
învăţătoarea Octavia P. Desseanu, pe atunci în Săliştea Sibiului, cu care vorbisem o
singură dată doar pînă atunci. Nu mă gîndeam atunci, că soarta ne va lega aşa de
aproape şi în viaţă, ca să-mi ajungă soţie.
Bursa ce mi s-a dat atunci a fost hotărâtă în şedinţa 4 - a Senatului şcolar (şi
nu bisericesc) deşi era vorba de un bursier pentru studii teologice. Referentul
senatului bisericesc era episcopul de mai apoi I. I. Papp care n-a văzut cu ochi buni
trimiterea mea la studii. Referentul de atunci al senatului şcolar era prof. Romul
Ciorogariu, care mă cunoştea de când îi fusesem elev în seminar şi mă aprecia. Iar
şedinţa şcolară, ce-mi dădea stipendiu, era prezidată de vicarul episcopesc V.
Mangra, care încă mă vedea bucuros, ajutându-l cu multe lucruri la redactarea
„Bisericii şi Şcoalei" şi mă cunoştea de mainainte, când îi făceam nişte servicii
informative despre manuscrise şi inscripţii bisericeşti de prin Bihor. (f. 62)
bursă diecezană

/6/
La Cernăuţi: 1900/11901/2
Studiile supletorii ce le-am făcut la Cernăuţi m-au ţinut doi ani. Am avut doi
ani grei de învins; deoarece trecuseră patru ani de la tenninarea seminarului din
Arad şi pe lângă acest interval, nu cunoşteam limba germană,în care mi se predau
studiile principale la facultate.
Mi-am dat însă seama serios, la vârsta ce o aveam atunci de 25 ani de
misiunea ce mi-o doream: de a fi profesor seminarial şi, mai ales educator pentru
aspiranţii la treapta preoţească. Mi-am dat seama, şi m-am pus pe lucru. Primul an,
am avut şi clipe de clătinare, încât, dacă nu eram bursier al diecezei, m-aş fi întors
acasă. Dar nu m-am lăsat. Un an întreg, nu m-am culcat nainte de miezul nopţii,
afară de vreo 4-5 ori cazuri când eram bolnav. Şi mi-a ajutat Dumnezeu să fac
colocvii cu note foarte bune şi să iau absolutorul, în 1902, mai rămânându-mi
riguroasele de făcut. Goldiş, prin scrisoarea sa nr. 2082/1901, îmi scria mie şi
colegului A. Crăciunescu, care era bursier diacezan cu un an înaintea mea, că a luat
act cu plăcere de rezultatul studiilor noastre. Acum încă-mi amintesc, câtă plăcere
ni-a făcut acest cuvînt de arhierească încurajare. (f. 63)
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/7/
profesor seminarial: 1902-3
Avînd absolutorul de la facultatea teologică, prin decretul nr. 4815/1902 am
fost Numit profesor supleant la seminar. Mi s-a dat şi prefectura Seminarului
teologic dimpreună cu socotelile de menaj, iar directorul seminarial, care atunci era
Roman Ciorogariu, m-a plasat şi în biroul direcţional ce-l avea pentru teologia şi
şcoala preparandială. Plata ? întreţinerea şi 25 coroane la lună.
Eram vesel de catedră, ajuns unde mă doream. Dar, iarăşi încep strâmtorările.
Multe ocupaţii nu-mi dădeau răgaz să mă pregătesc şi de rigoroase. Astfel, la finea
anului şcolar am cerut să fiu lăsat profesor extern, cu leafa corespunzătoare. Dar nam reuşit. Directorul a intervenit la episcopul I. I. Papp, pentru cauza mea, dar i s-a
răspuns că nu are alt „buget" pentru mine, ci să rămân profesor extern cu leafa de
25 cor. Înţelegând de acest lucru, am pus directorului în vedere, că plec de la
catedră. A intervenit de nou la episcopul. Dar, sătul de acest tratament, - deşi s-a
aflat „buget" mai apoi, am demisionat, ca să-mi pot vedea de riguroase.
Aceasta se întîmplase în primele zile din septemvre 1903. Consistorul (cu nr.
45028/1903) luase act de repartizarea pentru mine ălor 20 ore de teologie; dar de
plată nu voia să ştie. Am plecat aşadar, cu altă amărăciune în suflet, fără să pot
bănui că nu voi mai ajunge vrodată la catedrala seminarială. Iar când am plecat, am
putut să scriu următoarele cuvinte: ,,azi avem 31 aug (13 sept) cînd scriu aceste
ştire, fără să-mi fi ridicat în salar nici măcar un bănuţ".
Plecând de la şcoală, duceam cu mine o singură mulţumire: certificatul N 95
T.1903/4 al directorului, care se pronunţa în termeni foarte măgulitori despre scurta
mea activitate la catedră şi ca educator. (f. 64)
/8/
dec. 1903
În dec. 1903, fiind la părinţi, am cerut să mi-se deie de Consistor, ca şi altor
bursieri, taxele de riguroase. Consistorul mi-a răspuns (nr. 7752/903 din 2 febr. 1904),
ca să-mi dea 400 cor. deşi nu s-a angajat la taxe de riguros, şi că mi-le dă pentrucă
întârzierea riguroaselor să nu se motiveze cu lipsa de bani. O jignire vrednica a sta
alături de ceea a sicanşarii la îndepărtarea de la catedră. Mi-se cerea, prin actul de
stipendiare, să fac şi riguroasele şi totuşi spesele mi-se ( .. .)758 ; iar dându-mi-se, sunt
ghiontit. Se vede, că prea eram cusut cu aţă roşie naintea mai marilor mei ! Directorul
Ciorogariu îmi spunea că episcopul zicea, că sunt un inapt de a-mi face examenele şi că
nu se plăteşte să se strice şi alţi bani ai diacezei cu mine. (f. 65)

758

Text ilizibil.
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19!759
Rigoroase: 1904 şi 1905
La 6 april 1904 am făcut rigurosul prim, istorie-exegetic cu nota de
- lipsea votul profesorului E. Woiutschi numai - iar avizul 1am dat telegrafic directorului Ciorogariu, care a avut o bucurie şi o satifacţie - cum
spunea -. Iar la 25 apr. 1905 am făcut rigurosul II unnînd promoţia în ziua de 6 mai
1905, ce corespundea cu ziua de 23 april vechiu ziua mea natală, a botezului şi
numelui.
În curind mi-am prezentat diploma la Consistor, ca dovada de încheierea
studiului şi aşteptam să fiu chemat la catedră. Consistorul (şedinţa din 1/14 sept.
1905, nr. 3849/905) ia cu plăcere cunoştiinţă de diplomă. Era o reabilitare a mea în
faţa celor ce mă clevetiseră. Iar în loc de catedră, cum suna rezoluţia de stipendiare,
am fost pus la administraţie şcolară, la zece zile după luarea doctoratului. (f. 65)
,,distincţiune" parţială

/10/
Riguroase: 1904

şi

1905

La 6 april 1904 am prestat rigurosul prim, istoric-exegetic, cu note de
dintre membrii comisiunei de examinare numai unul
singur, prof. Woiutschi nu fusese şi din a sa parte pentru nota de distinctiune.
Îndată după examen.profesorii m-au felicitat la rezultatul frumos, între ei şi· prof.
Woiutschi. P. C. şi îmi spunea, ca un fel de scuză, că după răspunsuri s-ar fi cuvenit
să fiu clasificat cu distincţiune generală sau unanimă, - dar comisiunea şi-a dat
seama, că nu ştiam nemţeşte cînd am ajuns la Cernăuţi: - deci, că nu se putea
presupune să fi putut aduna eu atâtea cunoştiinţe în doi ani de frecvenţă ca alţii în
patru şi cari cunosc limba germană şi altfel-adăugă - că a căzut pe dâînsul (pe
Woiutschi) să voteze cu nota mai mică. Eu am adăugat a le mulţumi pentru
ostenelili lor şi pentru încurajarea ce mi-o fac, dar că eu nu am venit la Cernăuţi
după note, ci după cunoştinţe.
În 25 apr. 1905 (st. nou) am făcut al doilea riguros. Era în săptămîna
Patimilor, mercuria. Ziua următoare am întors la Mănăstirea Putna - unde stătusem
întreg postul mare, din bunăvoinţa stareţului, acum răposat Teofil Pătraş un om de
inimă -, iar de la Putna am plecat să cercetez de Paşti mai multe mănăstiri
bucovinene. Am şi cercetat cîteva, iar în drum am auzit, că de Sf. Paşti vine d. N.
Iorga la Putna. Am întors deci napoi.
Paştile din acel an le-am petrecut la Putna; după ameazi am mers cu d. Iorga
la ruinile mănăstirii vechi de la Putna, şi i-am făcut o plăcută surpriză cum
descifram inscripţii de pe petrile de mormînt. În aceeaşi zi - după ce de dimineaţă,
stăteam împreună la sărbătoare în sf. biserică-după masă am plecat la Straja, la păr.
Dan, iar seara am întors la Putna.
„distincţiune parţială" adecă

759

Peste această parte Gh. Ciuhandu a tras cu cerneală pe diagonala foii.
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din 23 apr. (6 mai), care era ziua mea, am întors la Cernăuţi,
Profesorii mei de la facultate, cari aveau să figureze şi la
promoţie: Dr. Teodor Tamavschi, redactorul Universităţii, decanul facultăţii Eus.
Popovici şi prof. Em. Woiutschi, mi-au făcut plăcerea de a fi de acord ca promoţia
să mi se facă în după amiaza zilei de Sf. Gheorghe cum doream, zicând: ca şi
botezul meu academic să-l am în ziua, în care aveam ziua naşterii, botezului, a
numelui ....
După promoţie, profesorii s-au întreţinut cu mine foarte amabil, întrebîndumă: ce gînduri am? Li-am răspuns: la nici un caz nu voi umbla după măriri ci
numai să-mi fac datoria, la catedră!
Era ziua la care mă gândisem cu atâta drag şi cu atâta dor de a munci.
Nici un fel, însă, nu mă puteam gândi, că, la zece zile după luarea
doctoratului, mi-se va scrie decretul de numire în serviciul administraţiei şcolare la
Consistor. (f. 66-66v.)
Pe

pentru

sîmbătă

promoţie.

/11/
mai 1905
Prin actul prezidial al episcopului I. I. Papp, nr. 667 /905 din 3/16 mai 1905,
am fost numit referent substituit al senatului şcolar de la Consistor, cu leafa anuală
de 1.800 coroane. De nouă ani, de la moartea ( 1896) lui Dr. Gheorghe Popa, postul
de asesor referent şcolar nu mai avuse un aplicat stabil. Nici eu nu mă puteam
decide să mă stabilizez în administraţia şcolară a eparhiei, câtă vreme gândul meu
era îndreptat la catedra seminarială. N-am putut însă refuza aplicarea de referent
substituit, ca să nu-mi creiez dificultăţi nouă cu episcopul, care cunoştea
aptitudinile mele de administraţie şi de birou din vremea cât fusesem la Consistor
(1900) şi mai apoi la Seminar şi vedeam, că doreşte să mă plaseze definitiv la
administraţie. Am primit deci funcţia, cu gîndul însă la o scăpare în viitor, ca să evit
îndatorirea de a restitui bursa de 2.000 coroane şi taxele de rigoroase de 800
coroane, pe cari nu le aveam.
Episcopul m-a primit cu multă bunăvoinţă şi m-a ţinut şi la masa sa - cu
prânzul - din toamna anului 1905 pînă aproape de căsătoria mea, urmată în 1907.
Ajuns în această funcţie, mi-am văzut de lucruri cu toată străduinţa iar
episcopul, din iniţiativa proprie, îmi de la 1 sept. 1905 retribuţie anuală la suma de
2.000 coroane.
Prin avantagiile aceste, ce amintii, mi-a îndemînat episcopul să-mi pot spori
biblioteca. (f. 67)
/12/
toamna an 1905
Profesoara Oct. P. Deseanu a fost respinsă, plidial, cu cererea sa de a fi
la şcoala de fete. Rezoluţia sa ce i s-a dat în acest sens, cu nr. 3432/905,

definitivată
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mă înţelesesem cu alţi asesori s-o duc la una din şedinţele din aceea toamnă ale
senatului şcolar şi să propun regularea chestiunei acestei profesoare şi a colegei sale
Hermina Ciorogariu, care era în aceeaşi situaţie. Chestiunea s-a luat în dezbatere,
dar nu am răzbit deşi aveam ataşamentul şi al altor asesori prezenţi ca Ion Russu
Sirianu. Episcopul a votat deschis despre greutăţile financiare ale diecezei, care nu
permit ca dieceza să iee angajamente materiale faţă de şcoala diecezană de fete şi
de către profesoare. Se combat de unii asesori - nu de toţi - a început să caute
formule, cum ar putea dieceza să scape de şcoală şi de profesoare. Formula era:
profesoarele să nu fie definitivate şi atunci pot pleca ele.
Eu, ca om nou, n-am prea insistat, aşteptam ca asesorii mai bătrâni să-şi
spună cuvântul. Eu, în schimb, meditam şi mă întrebam:
- Ce este, aşadar,administraţia bisericească, la care ajunsesem să mă plasez.
Şi tot eu i-am formulat răspunsul acestei întrebări, dând definiţia
administraţiei acesteia: că e meşteşugul de-a încurca lucrurile, căci cele încurcate şi
astfel rămân în statu quo ...
Şi i-au dat o formulă de definiţie administraţiei: sistemul consecvent de-a lua
la toţi şi de la toate totul, şi a nu da nimănui nimic, decât numai foarte puţin şi în
puţine cazuri, când aceea nu mai poţi să scapi...
Atunci, au râs de aceste două definiţii, de mi-se păreau a fi de haz. Dar la
urmă, chiar şi eu am fost pârât, nu odată după această formulă. (f. 68)

/13/
În grea cumpănă 1906-1907
Ajuns la administraţie, prevedeam că nu pot scăpa aşa de uşor. Libertatea mio puteam recîştiga d-abia la 1910 - adecă la vîrsta de 35 de ani - dacă era să scap
fără de a restitui bursa diecezană. De la catedră mă înstrăina în cîteva, suferinţele
profesorilor Dr. T. Botiş şi Dr. I. Suciu, precum şi ale celor de la preparandie,
văzând cum acei oameni, nici după mari sforţări, nu puteau să iasă odată din
îndelungata nesiguranţă a provizoratului lor, nesiguranţă căreia i se adaugă şi leafa
de mizerie. Episcopul le-a zădărnicit necontenit dorinţa de definitivare şi mă
gîndeam, că dacă aş ajunge cumva - dacă peste tot m-ar lăsa să trec de la
administraţie - la catreda III teologică, ce a fost deplinită d-abia în toamna anului
1909, aş perde situaţia mai bună ce o aveam la Consistor, şi n-aş ajunge nici la
definitivare în curând la catedră !
Perzînd tot mai mult nădejdea la catedră, - mi-am pus întrebarea: Încotro ?
spre starea de preot mirean ori spre călugărie ? Dacă aş fi ajuns la catedră, m-aş fi
împăcat şi cu gândul de călugărie la vârsta de 31 de ani ce o aveam în 1906.
După serioase chibzuiri asupra împrejurărilor şi a oamenilor, între cari
trăiam, mi-am zis: decît un călugar nemulţumit, muncit poate de ambiţii ce-i întrec
puterile, ori zdruncinat în nizuinţele lui bune, mai bine preot de mir; dacă nu pot
ajunge la catedră, să am măcar mulţumirea vieţii familiare, alăturea de jugul
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administraţiei,

ce-mi displăcea tot mai mult - până să pot nădăjdui trecerea la altă
mai potrivită pentru studiile pornirile mele.
Aşa am ajuns să înclin tot mai mult pentru căsătorie, în conştiinţă ca şi preot
de mir îmi pot sluji cu bine biserica deşi tatăl meu mai bucuros m-ar fi văzut, poate
- dar niciodată nu mi-a spus-o - pe cărarea vieţii de călugăr.
Chiar şi episcopul m-a dus, în doua rânduri, să-l însoţesc, în 1906, la
mănăstire, unde era atunci igumen fostul meu director seminarial A. Hamsea, cu
care o dusesem aşa de rău la seminar. Aluziile ce mi s-au făcut la călugărie, au fost
prea fine şi prospectele prea puţin măgulitoare ... (f. 69)
funcţie

/14/
mai 1906
Se apropia vremea întrunirii sinodului eparhial, care avea să facă restaurarea
Consistorului şi să aleagă pe referentul asesor şcolar. Episcopul m-a întrebat cu
privire la acel post. I-am declarat că nu m-aş putea decide pentru cariera
administrativă. A întârziat totuşi punându-mi în vedere, că va fi mai bine de mine în
serviciu administrativ. Am răspuns că nu aş putea renunţa definitiv la gândul
catedrei seminariale.
În lipsă de alte persoane-se zicea - am fost ales, totuşi ca asesor-referent.
Eram şi eu deputat sinodal atunci şi după ce am fost ales, am făcut în sinod
declaraţia următoare; al cărui text îl păstram încă. Primesc funcţia de asesorreferent, dar numai în vederea, că dieceza nu are momentan altă persoană mai
potrivită, dar că această aplicaţie a mea să fie numai transitorie, către alta aplicare,
pe care să mi-o pot reclama mai târziu, potrivit pregătirilor mele de specialitate.
Dacă nu s-ar ţinea seama de această dorinţă şi declaraţie a mea, sunt gata să renunţ,
încă acum şi să plec aiurea, socotimdu-mă deslegat de angajamentul către dieceză,
de a-i restitui stipendiul deoarece eu primisem să fiu trimis la studii pentru a ajunge
la catedră şi nu la administraţie. Am cerut tot atunci, ca de această declaraţie a mea
să se iee act în procesul-verbal al sinodului.
Nota ce cerusem, s-a luat în procesul-verbal, iar la verificarea procesuluiverbal episcopul a insistat ca această declaraţie a mea să nu treacă în protocol,
deoarece asemenea lucruri „nu se obişnuiesc". Am tăcut şi n-am replicat.
Pe temeiul actului N 2461/906 am şi fost introdus de la 1 mai 1906 cu leafa
760
anuală de 2.400 cor. şi bani de ( ... ) 500 cor. (f. 70)
/15/
Act de solidaritate 12/25 dec. 1917
O zi critică, pe care n-am dorit-o. Era vorba de amărăciunile şi lipsurile, pe cari
le-au dus funcţionarii de la Consistor şi profesorii de la teologie şi preparandie (şcoala
760

Ilizibil.
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normală)

pe urma politicei înguste a episcopului I. I. Papp, care nu avea de fel grijă de
în mijlocul stărilor financiare grele provocate de război.
După repetite intervenţii pentru a ni-se uşura soarta şi după repetite refuzuri la urmă, toţi cu toţii - aşteptând pe referentul bisericesc M. Păcaţian, adus de
episcopul la Brad, şi pe nepotul episcopului, diaconul Cioară, - am încheiat un aşa
numit „act de solidarizare". Scopul nostru, după cum se vede din act, a fost dublu:
să ne apărăm solidar interesele de existenţa şi să acţionăm şi pentru îndreptarea
multor neajunsuri din viaţă şi administraţia bisericească, precum şi împotriva unor
acte de abuz şi de absolutism ale episcopului.
Aceia care am semnat "actul de solidarizare" suntem următorii: V. Goldiş,
eu, D. Muscan, A. Călnicean, R. Frates, V. Olariu, de la Consistor: C. Laza, de la
tipog. diec; iar de la cele două institute centrale: Dr. T. Botiş, N. Mihulin, S. Beşan,
Dr. L. Iacob, Dr. I. Suciu, D. Ioanovici şi înv. I. Ardelean de la şcoala de aplicaţie.
Mai târziu s-au alăturat, din 11 apr. 1918 şi S. Savici (de la Consistor) apoi
profesorii At. Popa şi N. Irimie.
Actul de solidarizare, dimpreună cu procesele verbale ale întrunirilor noastre
de apărare şi cu dosarul cererilor noastre se găsesc la mîna mea. Mi le-a predat în
1926 d. V. Goldiş, care a fost preşedintele înţelegerii noastre, - vice-prezident era
Dr. T. Botiş, iar secretar Dr. L. Iacob. (f. 71)
existenţa noastră materială,

/16/
5 oct. 1923
Consistorul mitropolitan, din şedinţa sa de la 5 oct. n. 1923, m-a ales şi
numit, provizor, referent la senatul bisericesc mitropolitan. Era vorba să mă plasez
stabil, la Sibiu ca referent bisericesc mitropolitan. Primisem chiar actul de numire
de acest fel; dar nu mi s-a putut regula situaţia de pensie de la Arad şi n-am putut
primi de la mitropolie asigurări echivalente. Astfel, am primit să fiu numai referent
substituit - funţie ce am purtat-o pâna în toamna anului 1926, cînd am demisionat.
Actul meu de numire poartă nr. 261/1923 Mitr. (f. 72)
[B. A. O. R. Arad, Fond Gheorghe Ciuhandu, dosar 132, f. 59-72]

2.
[1915-1916]
[Însemnări mărunte]

(V. Olariu761 ) Cînd a venit Eppul nostru (I. I. Papp) la Arad, era un tânăr
brunet, subţirel; purta haină albă de lister. Eppul Ivacicoviciu n-a vrut să-l
761
Olariu Vasile ( 1851-1931 ). S-a născut în 1851 la Zărand: Dtudii liceale la Beiuş iar cele
clericale la Institutul Teologic din Arad (1874). A funcţionat preot în Conop (1875-1878); Căpălnaş
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primească

în cancelarie la Consistor. Totuşi, la urmă, cedând sfatului lui I. Goldiş
(fost mai tîrziu epp), l-a primit, dar cel mai aprig ponegritor el memoriei eppului I.
Goldiş a fost şi e tocmai Epp I. I. Papp.
(V. Olariu) Erau de demult alte vremuri pe la Con. Eu. (V. O.) cu epp de
acum (I. I. Papp) eram pe o vreme în cancelarie la Consistor. Aveam plata bună şi
eppul ne dădea gratuit masa la sine. Pe acelea vremuri, pentru oarecari nemulţumiri,
Ignatie Papp ne-a îndemnat de am înscenat o grevă. Acum, dacă am face grevă
contra atitudinei sale vlădiceşti, ce ar zice oare ?
(V. Olariu) Înainte de asta, când vladica nostru de acum (I. I. Papp) era
secretar şi referent, mergea tot numai el şi Puşcariu la investigaţii în provinţă.
Puşcariu mai aducea şi pui şi alte celea cătă diurne,cari încă nu erau aşa bine de
scurt măsurate, ca pentru noi cei de astăzi. De sine înţeles astea venite au sporit
averile ăstor doi oameni; nu le-au făcut ei din salarele lor numai. Dar şi bine o
duceau întreolaltă azi doi oameni. Nici azi nu-i prea auzi vorbind de rău unul de
altul.
(V. Olariu) S-a zis despre Meţian, că a fost simonist. Dar intrarea la Meţianu
a fost pe la lgnatie, şi s-ar putea zice, că Meţianu a luat ce i-a rămas numai. De
exemplu, când cu alegerea lui Chiciu (?) la Nădlac, acesta a trimis un vagon cu
juninci, de soui ales, la feciorul lui Meâianu. Şi traba cu parohia fu bună.
(Călnicean762 ) Acum, cu vlădica ăst lacom, am ajuns până acolo, că nu vrea
să ne deie nimic sub titlul de regularea de salare (1912). Deşi i-am arătat, că
finanţele diecezei supoartă ameliorarea salariilor.
(Călnicean) (altă dată) S-a învoit vlădica cu mare silă la regularea de salare.
Dar ni-a zis, că să ni-le mîncăm cu doctorii.
(Eu) Constat că în bugetul consistorial s-a introdus, pentru înâia dată rubrica
de 1.000 cor. pentru vizitaţii canonice, pe urma declaraţiei episcopului, făcută în
sinod, că are să deie bani de reverenzi diaconilor şi preoţilor ce-l însoţesc la
vizitaţii. Totuşi, de atunci şi până azi, n-a dat nici unui preot ori diacon nici un
bănuţ. Mai mult: banii i-a ridicat episcopul an de an (socoate n-a făcut cu ei, căci
nici nu i se cerea). I-a ridicat şi când n-a făcut vizitaţiii canonice. I-a întrebuinţat
pentru sine. Astfel, în 1915, a plătit din atari bani preţul unei cărţi de rugăciuni, cu
care se lăuda că a compus-o şi că o tipăreşte pe spesele sale.
(Eu) Apropos de cartea de rugăciuni. Cartea i-am aranjat-o eu. Nu mi s-a zis
nici măcar mulţam. Drept, că mi-a dat o biblie, ca textele biblice să la redau după
terminologia biblică, nu după traduceri cari le puteam face. Biblia apoi nu mi-a mai
cerut-o. Cartea a prezentat-o apoi în raportul către Congres, ca lucrată de însuşi P.
S. Sa.

( 1878-1886); Asrad-Gai ( 1886-1896); Zărand (1896-190 I). Din 190 I funcţionează la Consistoriul
eparhial rână în 1931. În 11 aprilie 1933 a trecut la cele veşnice.
7 2
Călniccan Aurel ( 1880-1941 ). După absolvirea studiilor clericale la Sibiu,m a fost angaja al
Consistoriului eparhial din Arad, îndeplinind atribuţii de contabil.
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(Călnicean 1915) Am ajuns cu vlădica pâînă acolo, ca acum, de trebuie de
exemplu o lingură sau alte obiecte de bucătărie, nu le cumpăra de la sine, ci în
contul fondului instruct. Iar când a fost vorba de unele reparări la casele domeniului
episcopesc de la Gaiu, pe acelea le-a acoperit din fondul cacelariilor consistoriale,
constituit din excedentele bugetelor consistoriale. Când apoi cerem şi noi, ce ne
trebuie nemai putând suporta mizeriile de traiu, ne respingea brusc.
În 1915 am cerut toţi consistorialii şi profesorii adaus de scumpete. Nu s-a
învoit să ne deie, dar nici cererea nu a trimis-o la sinod, deşi cerusem, că dacă nu
poate să ne deie cu Consistorul, să ne trimită cererea la Sinod.
Iar în anul 1916, cînd, aceeaşi am cerut adaus de scwnpete, ne-a răspuns că
nu poate să ne fi adresat sinodului (Nr. 3 ne adresasem în 1916 d-abia după sinod).
Da, tanda-manda, pretext nedemn de un vlădică. Adevărat, că în 1915 s-a dat adaus
de scumpete, dar d-abia în decembrie, cînd trebuia să ne fi prevăzut deja pentru
iarnă.

În anul 1916, la Sinod, s-au făcut obiecţii episcopului, ca distribuirea
adauselor de scumpete nu e chestie prezidială şi că trebuia ca distribuirea să se facă
cu decis consistorial. Dar episcopului nu-i convine asta. P. S. Sa voieşte să se arate
de stăpîn nelimitat în proceduri. Discuţia aceasta i-a dat bun prilej să deie pe
supăratul, care s-a atins în mod neiertat de banii publici. Dar asta nu s-a zis în
Sinod, ci numai atâta că nu trebuia să proceadă prezidial, ci constituţional.
Episcopul adecă nu dăduse admis de scumpete profesorului Dr. I. Suciu şi
profesorului Tr. Lugojan.
Iar mai apoi, cînd am cerut noi corporativ-consistoriali şi profesori - adaus
de scumpete, a pretextat, că n-are putere, că avem să ne adresăm Sinodului (din
1977). Nu vrea, deci, să facă nimic pentru noi. Dar pentru nepotul său I. Cioară, un
analfabet sub raportul cărţii, facă chiar şi post nou, nu numai salar. Azi I. Cioară are
salar de 2.400 cor. ca expeditor consistorial şi alte 3.000 cor. ca referent al fondului
preoţesc, post creat anume pentru dânsul, cu mamelucii din sinod. (Voise să-i facă
acelaşi post cu Consistorul, dar nu i-a succes, în vara anului 1916. Vezi şedinţa
plenară de primăvară). Poate va primi plata şi pentru că suplineşte la protocol şi
arhiv.
August I 916. Mai mulţi funcţionari consistoriali şi profesori au fost nevoiţi
să ceară antipaţiuni pentru a-şi acoperi lipsurile pricinuite de greutatea traiului pe
aceste vremuri de războiu. Vlădica se poartă duşmănos faţă de asemenea cereri, şi
chiar pune piedici. A dânsului e ideia ca anticipaţii de felul acesta să se retituie
necondiţionat, aricit de mari ar fi acele sume.
Din incidentul cererii mele de acest felu am auzit de la contabilul
consistorial, că vlădica a stăruit (în 1915 ?) ca Consistorul să-i plătească luminatul;
ca să-i deie în loc de un vagon de lemne două vagoane; să-i plătească darea de
venit. Consistorul a şi votat aceste dorinţe vlădiceşti. Astfel, până azi, în 18 aug. n.
1916, numai pentru lemnele episcopului a plătit Consistorul 1.500 cor.
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Vlădica a mai avizat la asemenea hotărâri, decât funcţionaru consistorial şi
profesorii la nişte adause de scumpete-ce ni se deneagă ? Cererea noastră trebuie să
meargă la „Sinod", şi noi să aşteptăm pâna la sinodul eparhial din 1917; iar aceste
daraveri cu ameliorările „permanente" ale episcopului, s-a putut face - fără Sinod ?
Dacă vlădica vrea ce nu se poate la noi, cari trăim aievea în „ţara lui Papp Ianoşi" !
Diaconul I. Cioară, nepot de episcop, i s-a putut crea special post de referent
la fondul preoţesc şi l-a ales episcopul prin Sinodul eparhial din 1916 de referent,
iar doctorul în sfânta teologie Georgiu Popoviciu e ţinut de cancelist în cancelaria
consistorială. Postul de expeditor încă îl ţine diaconul I. Cioară şi mai departe.
Expediţia o fac, în parte, însă canceliştii consistoriali. Trebuie titlul lui I. Cioară
pentru a trage şi plata de expeditor. Dr. G. Popoviciu, nu poate ajunge nici
expeditor consistorial, nici protocolist şi arhivar (unde e tot domnul Cioară); dr.
Ştefan Muntean a trebuit să meargă la parohie; alt doctor în sfinta teologie, Magier,
nu se poate nici apropia de vlădicie pentru vr-o slujbuliţă. Şubreda politică culturală
şi de sucremenţă. Dar şi transparenţa: nu cumva să poată avea d. Cioară concurenţi
când ar umbla după vlădicie, cândva !

[B. A. O. R. And,fond citat, dosar 72, f. 519-523]

3.
[ 1924-1925]
[Însemnări zilnice]

Marti 20 ian. 1925
Seara, ne-am adunat funţionarii consistoriali, să ne sfătuim asupra celor de
făcut, fiind episcopul aproape de moarte. A venit vorba şi despre vicariu. Unii
(Olariu) au zis că conducerea în sedisvacanţă îmi revine mie, ca celui mai bătrân în
funcţia de asesor. Goldiş a spus, că cel mai bătrăn - ca vârstă şi nu în oficiul de
asesor - este Păcăţianu, şi că astfel este a se interpreta 118 din Statut, după a sa
părere. Alţii n-au luat cuvîntul. Nu am zis nimic din partea mea.
Miercuri 21 ian. 1925
Seara, la 7,30 moare episcopul. Ne-am adunat să ne sfătuim despre cele de
făcut. S-au luat măsuri pentru astoricarea episcopului. Consfătuirea s-a făcut sub
prezidiul lui Păcăţianu. Zise se cineva: suntem deja 9 asesori, cât se cere pentru o
şedinţă plenară. Am zis: nu; ne putem socoti numai ca şedinţă a senatului
bisericesc, fiind de faţă 4 asesori bisericeşti, iar noi, cei de la celelalte senate să fim
consideraţi ca asistenţi la şedinţa senatului bisericesc. Aşa s-a şi făcut (cred, fără să
fi văzut încă procesul-verbal al acelei şedinţe).
Tendinţa unora era: să ne constituim în şedinţa plenară şi să se enunţe şi
aceea, că cine va avea conducerea în sedisvacanţă.
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Sîmbătă 24 ian.
Dr. P. I. mi-a zis

să

nu mă uit de Dr. Gh Comşa.

Duminica 25 ian. 1925
S-a astrucat răposatul episcop în Pociovelişte. Am fost la înmormântare: Eu,
Păcăţian şi Muscan. Dânşii au întors la Arad, pe luni 26 ian. la ora 1O a. m. Eu am
rămas cu o zi mai mult, sosind marţia acasă.
Luni 26 ian. 1925. seara
Cum am auzit ulterior s-a ţinut o consfătuire la Consistor, cu mai mulţi
asesori, între cari erau şi asesorii onorari din oraş, între cari şi advocaţii.Ce s-au
sfătuit şi la ce rezultat au ajuns nu ştiu. Nu mi-a pomenit nimeni din colegi, svonul
l-am auzit d-abia în seara zilei de 18 ian. de la persoane rară legături cu Consistorul.

mă

Marti 27 ian. 1925
Am primit scrisoarea din 23 ian. 1925 din Viena de la mitropolitul, avizânducă are să vină la Arad.

Mercuri 28 ian. 1925
După amiază m-a cercetat, în birou, d. Goldiş şi m-a chemat la sine să ne
sfătuim despre cele de făcut. În biroul său, m-a întrebat: ce cred, cine să fie episcop
? I-am răspuns: nu mă pot pronunţa pentru nici un candidat, până nu cunosc părerea
mitropolitului, căci n-avem interes să fim în deosebire de păreri cu dânsul.
M-a întrebat şi asupra părerii în chestia vicariatului. I-am răspuns: cred, că
după normele bisericeşti - cari, ele şi nu atestatul de botez normează referinţele în
biserică - sunt în drept eu, şi nu Păcăţianu.
I-am arătat câteva consideraţii de ordin bisericesc-canonic, şi mi-a răspuns că
dânsul crede, personal, că alta e ordinea în viaţă constituţional-bisericească. Deci,
îmi zicea: să cădem la „învoială". Am răspuns: am fost trecut prin destule wniliri, şi
nu mai vreau să fiu umilit şi astădată.
Mi-a zis: 118 din Statut ar avea să-l comenteze congresul, dar congres nu e;
deci să lăsăm să decidă mitropolitul însuşi. Am răspuns: ba pentru că, dacă nu-i
congres, ar trebui să comenteze Cons. mitr. şi nu mitropolitul. Şi-am adăugat
părerea mea: cel dintâi chemat a comenta Statutul - întâi chemat în ordinea
lucrurilor - este Cons. nostru plenar, care are trebuinţa să pună la conducere o
persoană. Va pune pe cine crede că e drept, ori pe mine ori pe Păcăţian: iar cel
nemulţumit sau cei nemulţumiţi vor apela la Cons. mitropolitan. Asta nu ca o
chestiune personală, ci ca una de ordin constituţional. Eu aşa privesc chestiunea.
Ne-am despărţit rară a ne fi înţeles. Mă aleg cu impresia că va fi căutat sau
va căuta să-l angajeze pe mitropolitul pentru prezidiul lui Păcăţian şi că au oarecari
scopuri prin presidiarea acestuia. Vom vedea şi vom urmări cu atenţie.
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Tot mercuri. în 28 ian. 1925
Am primit scrisoarea lui Dr. Ciolaca, să mă gândesc la candidatura lui Dr.
Loichiţă, care va fi omul ce să mă aprecieze. Dacă noi fi eu la locul meu, mă poate
sub aprecia oricine; iar dacă-s la locul meu, mă susţin eu şi fără de aprecietori, caşi
până aci.
Joi 29 ian.
Prat. Lucuţa mi-a spus că, mergând la înmormântarea Eppiscopului, în tren la luat deoparte diaconul Cioară şi l-a rugat să mă capaciteze să abdic de la
conducere, în favorul lui Păcăţianu; - i-a răspuns însă că la aşa ceva nu se
angajează. Mi-a mai spus prat. Lucuţa că Dr. Botiş încă e pentru „korelnokseg",
zicînd: acum Păcăţion e al nostru, să fim pe lîngă el.
Vechia „camarila" (Epp. Goldiş, Păcăţian, Cioară, Botiş) aşadar se mişca. So vedem cu ce rezultat.
Joi în 29 ian., am scris mitropolitului ca răspuns la epistola sa din 23 ian.
Joi 29 ian.
Prat. Văţian mi-a adus vorba de la epp. Ciorogariu că ar fi vrut să vorbească
cu mine. Ne trimite, nouă arădenilor, avizul: să fim cumpătaţi la alegerile sinodale.
Ar fi bine-zice epp. Ciorogariu - să cădem de acord, de la început, dinainte de
alegeri, asupra persoanei viitorului episcop şi astfel să facem alegerile. Ne
sfătuieşte să nu ne gândim la candidat de „dincolo" că nu-i pentru boi; îşi au alte
obişnuinţe.

Vineri 30 ian 1925
Mi-a spus cumnata L. Gaşpar, inv., despre colega sa Colarov (cumnata
asesorului Păcăţian), că ieri, între pauze, milita din greu pentru cauza cumnatu-său,
zicând că s-a luat deja hotărâre de consistoriali, ca Păcăţian să fie prezident, şi că
are să vină mitropolitul, să facă rânduială. Şi mai zicea, că atunci n-a protestat
nimeni (împotriva sfatului din seara zilei de 20 ian. cînd nu s-a luat nici o hotărâre?
Ori împotriva altui sfat sau întruniri, de care eu nu am cunoştinţă).
Vineri 6 febr. după masă
Am mers la d. Goldiş în birou; mi-a comunicat despre tratativele cu
prefectul, că au căzut de acord să nu fixeze numele candidatului la episcopie; că au
căzut de acord în privinţa candidărilor mirenilor în sinodul electoral pt. jud.
Aradului; că s-au învoit în principiu: cei ce vor să fie aleşi deputaţi să fie dintre
oamenii cari au mai fost aleşi, apoi dintre bisericani reputaţi, apoi pe restul (de la
vr-o 12 locuri în sus) să se împartă cele două grupuri (part. naţional şi cel liberal);
că aceşti din urmă cer mai mult decât jumătate; că au voit să influenţeze şi la
candidările clericale, dar s-a spus, că acolo are preoţimea cuvîntul. S-a insistat
pentru candidatura lui Mihulin şi Nestor la partea preoţească. Dar s-a răspuns, că nu
au mirenii cădere, ci prefectul să iee contact cu mine.
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Mai aduce Goldiş vorba şi despre candidaţii la episcopie: că pe Scriban nu-l
vor vrea cei de la Stăpânire. A venit vorba şi de Stroia (care e ginerele episcopului
Ivan, acest din urmă cu legături în partidul naţional din care face parte Goldiş).
Mai spunea, că s-a ajuns cu prefectul la acord şi asupra comisarilor
consistoriali pentru alegerile sinodale.
Mi-a mai pomenit de scrisoarea sa de la mitropolitul Bălan. I-am spus şi eu
de scrisoarea aceluiaş - de aceeaşi tendinţă - dd. Viena 9 febr.
Vineri 6 febr. dupa masă
În biroul dlui Goldiş.
Mi-a spus despre contactul sau cu liberalii Mărcuş, Robu, Ispravnic din zilele
trecute, avut la Primărie. Că au căzut de acord să-şi deie cu toţii mina, spre a face o
singură grupare care să aleagă pe episcop în armonie. Goldiş avea asentimentul alor
săi. Au căzut de acord să se facă în buna înţelegere candidaturile pentru comisarii
consistoriali pentru alegerile sinodale şi apoi cadidaţii la locurile de deputaţi
sinodali.
S-a căzut de acord ca, dupa această consfătuire fiecare partid să trateze cu ai
săi. Goldiş cu aderenţii săi, iar liberalii cu gruparea lor.
Tendinţa: minoritatea să se supună majorităţii.
Marti l O febr.
La Marcus.
L-am acostat şi mi-a făcut împărtăşiri confidente, din cari am văzut, că nu au
liberalii deplină încredere în tactica lui Goldiş.
Mi-a spus despre mergerea în zilele trecute cu audientum la ministrul
Brătianu şi la Lăpădatu, cari - spunea - văd bucuros împăcarea de la Arad şi că, cât
timp nu se va forţa o alegere cu scutis politic, Bucureştii va da curs liber alegerii.
Ministrul presid. Brătianu şi Lăpădat erau de acord, ca în acest caz, al bunei
înţelegeri, să se pună în proiectul de' lege de unificare bisericească un articol
audiţional, prin care se lasă diecezei Aradului dreptul de a-şi alege episcop.
Miniştrii spuneau, că n-au candidaţi şi că se desinteresează.
A venit - zice - vorba de candidaţi despre cari se aminteşte pe aici, şi când fu
vorba de Scriban, Brătianu şi-a exprimat displăcerea.
Miercuri 11 febr.
Am primit epistola din 9 febr. a mitropolitului.
Vineri 13 febr.
De vorbă cu d. Goldiş în biroul său.
Mi-a comunicat despre tratativele cu prefectul Georgescu, pe urmă
consfătuirea de la primărie avută cu cei 3 liberali. Că s-au înţeles asupra cadidărilor
Ia rosturile de comisari consistoriali pentru alegeri şi asupra candidărilor la
cercurile de deputaţi mireni sinodali. Că acordul e numai privitor la jud. Arad, cei
din Banat se aranjează ei. Că s-ar fi urmărit, în principiu: să fie aleşi prim loco
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bisericani fără angajamente politice, apoi pe rest (de la vr-o 12 locuri mireneşti în
sus), să se împartă cele două grupări politice (partidul naţional şi cel liberal); - ca
aceşti din urmă au drepturi mai mari chiar şi cer majoritatea pentru ei şi că ar vrea
să influenţeze chiar şi alegerile preoţeşti, dar Goldiş a zis: ba, ca să se pronunţe
preoţii. Mi s-a mai spus că prefectul insistă pentru candidarea preoţilor N. Mihulin
şi R. Nestor, - dar i s-a răspuns că nimeni nu are cădere să se amestece, ci să
vorbească prefectul cu mine.
A mai adus Goldiş vorba despre Scriban, că nu-l vor cei de la stăpânire. A
venit vorba şi despre Stroia (ginerele episcopului Ivan, care-şi are legăturile sale cu
partidul naţional al dlui Goldiş).
Mi-a pomenit despre scrisoarea de la mitropolitul şi mi-a cetit-o; i-am cetit-o
ş1 eu pe a mea de aceeaşi tendinţă - dd. Viena 9 febr.
Dumineca 15 febr. cu Vatian
Mi-a trimis Văţian protopopul un bilet, avizându-mă că Ep. Ciorogariu
doreşte să vorbească cu mine în casa lui Ispravnic Sever, unde va fi şi dânsul
(Văţian). Am mers împreună. Pe drum, Văţian, mi-a spus, că s-a sulevat ideia ca
episcopul Ciorogariu să vină la Arad; că l-a capacitat Dr. Ispravnic nepotul său, să
primească, dacă va fi ales cu unanimitate. Eu i-am spus: nu e în regula bisericii
noastre transferarea episcopilor şi că interese mari îl reclamă să stea la Oradea.
Tot dumineca 15 febr. la Ispravnic
Ajuns acolo, cu Văţian, am dat şi de prota Givulescu. Episcopul Ciorogariu
mi-a spus: că dânsul nu poate rămânea impasibil faţă de cele ce se pregătesc şi faţă
cu interesele acestei eparhii văduvite. Află că se fac preparative din unele părţi. la
în nume de rău episcopului Ivan că insistă pentru Stroia la episcopie. Tot aşa nu are
încredere în preparativele începute cu împăcarea taberelor politice, deoarece ne pot
da episcop pe cineva nepotrivit.
Reproşează, că Goldiş nu umblă cu vizirul deschis, din adins nu pune în
discuţie numele vreunui ori mai multor candidaţi la episcopie, ca să poată aduce pe
cineva prin surprindere spre hamul episcopal.
A luat pe rând pe candidaţi şi aspiranţii posibili şi imposibili, în legătură cu
„ura" episcopilor de dincolo contra noastră (episcopul Vartolomei, un „sălbatic", să
fi numit pe noi ardelenii: cui străin în casa României) şi că ne trebuie oameni cu
cultură teologică în Sf. Sinod. Ar fi dincolo unul: Vartolomei episcopul, iar la noi
Bălan mitropolitul, iar cine va să fie episcop la Arad trebuie să aibă cultură
teologică superioară.

Făcând revista supra organizaţiilor, i-a caracterizat pe scurt şi - caracteristic tot pe mine mă întreabă: ce zic ?
De Stroia am ajuns la înţelegere, că nu numără nimic pentru a intra în
episcopat. - Dr. Felea: nu e de aceea treabă. - Fiind vorba despre Scriban, a făcut
aluzie la legăturile mele cu el, dorind să le ştie. Am răspuns: n-am nici un fel de
legături speciale. Ţin însă că e un teolog de forţă, om de care şi pentru atari însuşiri
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ar fi locul lui în episcopat. - A vrut sinodul - zice Ciorogariu - să-l facă episcop
militar, dar Regele nu s-a învoit. - A venit vorba: cum de a ajuns faima lui aici, ca
aspirant ? Am răspuns: răspundă cei ce ştiu de faima asta. - A venit vorba de Dr.
Mager. Pe acesta foarte l-a lăudat episcopul Ciorogariu. Spunea, că e aderent al
sistemului ierarhic-canonic(!); că a vorbit pentru el şi pe la Bucureşti; că e apreciat
şi acolo;că e om de carte şi de omenie, cu porniri de misionar. Că numai cu cel mai
mare greu s-ar putea despărţi şi lipsi de el; că el, ca fiu al judeţului Arad, e cel mai
indicat pentru episcopia Aradului. Şi iarăşi m-a întrebat: ce zic ?
Dar aceste întrebări „ce zici" semănau a un fel de inchiziţiune ca să afle
părerea mea şi să mă angajeze.
I-am răspuns: Ştii Sf. Ta, de când mi-ai fost profesor, că mie-mi place să
umblu după capul meu. Eu nu mă pot angaja la nimic, nici eu personal, şi nici pe
alţii prin mine (aluzie la preoţii din Asociaţia Clerului). Oricât de mult îl apreciază
pe Mager, azi nu pot lua o hotărâre, nici chiar pentru persoana mea.
(Mai sus uitai să însemnez: Când fu vorba despre Scriban, că guvernul este
rău pornit împotriva persoanei lui Scriban, şi că n-ar fi bine să se facă svon în jurul
numelui dânsului)
Ne-am despărţit. Tot atunci a spus episcopul Ciorogariu, că se vorbeşte şi de
Comşa.

Dumin. 15 febr., seara
Am informat pe mitropolitul la Viena, despre tratativele de împăcarea
mirenilor; despre intervenţia episcopilor Ciorogariu (pt. Mager) şi Ivan (pt. Stroia).
Luni 16 febr în Cluj
Ajuns în afaceri pe la Clerica din Cluj, pe la amiazi, mergeam spre
Consistorul de acolo. Mă zăreşte episcopul Ivan din trăsură (căci mergea la
primărie) şi s-a dat jos din trăsură. M-a întrebat de venire; m-a invitat la masă (eu
ştiam ce vrea). I-am mulţumit, neputând primi, deoarece aveam să întorc grabnic
acasă, fiind vorba de un morb infecţios în casa mea. M-a ţinut în drum de mână,
netezindu-mi nervos degetele cu ale sale.
Am mers apoi la Consistor. Acolo păr. Stanca m-a întâmpinat cu aceea că
episcopul Ivan are informaţia că eu lucru pentru Scriban. Am răspuns: informaţie
greşită deoarece eu, n-am făcut nimic din ce mi se atribuie.
Atunci se ştia că Goldiş colinda prin Banat.
Miercuri 18 febr.
Mi-a făcut par. casier cons. Stana nişte comunicări: că a auzit de la Sever
Ispravnic, că episcopul Ciorogariu va veni la Arad de episcop, dacă-l vor alege cu
toţii.

Joi 19 febr.
S-a decis la senatul bisericesc chestia
unanim, pentru asesorul Păcăţianu.

presidenţei.
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Eu, încă, în preziua, am zis lui Vaţian, asesor, că orice vot vor da, să fie
unanim, şi că nu ţin Cons. plenar de competent a se pronunţa - cu vot de al
mirenilor - în chestia prezidului. Adecă-te, o zic acum: dacă mirenii pot alege
episcop, de ce nu ar pute avea vot la indicarea unui prezidiu trecător ?!
Tot joi 19 febr.
Am profitat de prezenţa asesorilor de la senatul bisericesc veniţi la şedinţă.
Li-am comunicat ce ştiu despre tendinţa de împăcarea mirenilor cercetaţi pe temă
politică; cum vor ei acum să se afirme unitar la alegerea de episcop şi ca lozincă e
dată de a se supune minoritatea la votul majorităţii sinodale. Prin urmare, ne-am
putea aştepta la aceea că mirenii să ne impună episcop. Li-am spus că eu nu-s
angajat şi că trebuie să ne sfătuim asupra celor de făcut. Am adaus ca acelora,cu
care am stat în contact dintre cele 2 grupări politice, li-am spus, că cred că şi preoţii
vor fi de acord cu mine asupra acestui punct: că alegerea episcopului nu e numai
chestie de vot, ci şi de apreciere ierarhică-bisericească, pe care o poate face mai
bine clerul, decât mirenii. Am adăugat, că li-am spus, că preoţimea - cum cred- va
insista să i se respecte această dorinţă.
Am atins, ca noi preoţii să fim întâi în curat, cu lipsurile Bisericii şi mai ales
cu aceea, ce fel de episcop ne trebuie pentru binele Bisericii; că ar fi bine să ţinem o
consfătuire cu toţi protopopii şi cu delegaţia din tractele protopopeşti ai Asoc.
Clerului, de sine înţeles şi cu preoţii de la seminar, şi aşa să luăm atitudine.
Cei prezenţi şi-au exprimat nedumeririle lor cu privire la preparativele
mirenilor, eventual de a ne asalta.
Nu s-a luat nici o hotărâre.
Vineri 20 febr.
Cu medicul Dr. Groza (liberal).
La spitalul judeţean mi-a cerut părerile la situaţie. Am răspuns n-am
angajamente nici mă angajez la nimic. Mă bucur de împăcarea aceasta dintre
oameni; dar din împăcarea aceasta a mirenilor să nu rezulte alegerea unui episcop
mai puţin apreciat de preoţime, care să ştie mai bine lipsurile Bisericii.
Mi-a pomenit, că a fost el însuşi, şi cu alţii, pe la min. Văitoianu, care se
bucură de armonia ce se pregăteşte. Că Ciorogariu episcopul însă a fost pe la el
(Văitoianu), de vr-o 5 ori „pisându-l" şi la masă la ministru, pentru Magier.
Mai spunea că Goldiş nu e pentru Stroia, ci pentru altul.
El (Groza) însuşi e pentru Comşa. De Scriban încă a venit vorba că la guvern
sunt rău cătrăniţi împotriva lui; că Ionel Brătianu se înfuriază chiar cînd aude de
Scriban şi se miră, cum se poate să se lucre în numele lui Scriban, cînd nu tocmai
episcopia de frontieră a Aradului va putea să-l reabiliteze pe Scriban.
I-am spus: ştiu un lucru. Cînd Scriban a fost trimis de Soc. Ort. a Fem.
Române la Congresul preoţesc din 1923 la Arad şi a vorbit strălucit, iar preoţimea
l-a aplaudat cu extremă căldură episcopul I. I. Papp care era la birou, la dreapta mea
ca president, dimpreună cu mitropolitul: ai să vezi că Scriban va fi urmaşul meu.
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Vorba a mers mai departe. Iar la masă la episcopul, fiind invitat şi Scriban,
episcopul Papp l-a dus prin toate camerele sale, să i le arate.
L-am autorizat pe Groza să poată comunica acest lucru, petrecut cu Scriban.
Sîmbătă 21 febr.
Mi-a comunicat Dr. Groza, că prefectul Georgescu doreşte să vorbească cu
mine, la timpul pe care eu i-l voi fixa. Am răspuns că azi sunt ocupat, poate, luni
voi avea vreme.
Tot azi mi s-a atras atenţia asupra ziarului „Cuvîntul" care a scris că
mitropolitul Bălan îl sprijineşte pe Scriban, şi că până şi de trei ori îl va alege
sinodul de la Arad, şi dacă nu l-ar vrea guvernul.
Am să caut după gazeta aceea.

Mercuri 25 febr.
Soseşte mitropolitul Nicolae la Arad.
La prezentarea noastră a Consistorialilor, înaintea Sa, ne-a asigurat că n-are
candidat la episcopia Aradului. Vrea să ajute să triumfeze dorinţa bună şi frumos
exprimată din partea eparhioţilor. Chiar doreşte să se ducă acest cuvânt mai
departe.
Cînd am stat de vorbă separat cu mitropolitul - sara, după cină, în reşedinţa
episcopească - am luat în revistă cadidaţii, de cari s-a făcut vorba până atunci, şi
anume: Stroia, Mager, Scriban, Felea, ca unii despre care se aminteşte. Mi-a
pomenit mitropolitul şi despre Dr. Stan de la Sibiu, eu am adăugat despre Roşca Sibiu ! Atitudine însă - cum spunea mitropolitul - n-am luat, unul, pentru nimeni,
deoarece nu vreau să am pe suflet zădărnicia împăcării mirenilor certaţi; şi nici
urmările dezastruoase, cînd ar eşua acel aranjament de pace şi am ajunge să ni-se
aleagă episcopul la Bucureşti (după avizul guvernului). Mitropolitul nu mi-a
esprimat vr-o dorinţă a sa, zicând (în acord cu părerea mea): să ne mulţumim a
împiedica reuşita unei eventuale candidări slabe la episcopie decât să cădem cu
candidatura cuiva şi să reiasă cineva, peste combinaţiile şi interesele Bisericii.
Mi-a spus şi mitropolitul că ştie de Scriban că stă rău la Curte şi la guvern.
Despre Dr. Stroia am spus că nu cred să fie potrivit, în general, la episcopieşi, şi
mai ales pentru că e în apele tulburi ale intereselor episcopului Ivan, care i-a fost
socru. De Mager a ajuns de a fi de acord, că e serios şi ar fi bun candidat, dare prea
izolat sub raport social. Eu am adăugat, subliniind pornirea sa misionară. Dr. Stan,
am adăugat, că eu nu ştiu să fie văduv şi, deci, episcopabil. Mi-a spus cuvinte bune
despre el, - dar fără a-mi cere vr-un angajament mitropolitul.
După această revistă peste candidaţi, a rămas să vedem desvoltarea lucrurilor
şi că, la caz de primejdie pentru imteresele bisericii, vom iniţia o delegaţie a
Clerului, eventual la Bucureşti.
În aceaşi zi, mitropolitul l-a cercetat, după masă, pe d. Goldiş şi pe prefectul
Georgescu, care-l cercetase pe mitropolitul, fiind bolnav, la Viena. Mi-a spus

237
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

mitropolitul că l-a rugat pe prefect, să nu forţeze lucrurile, ci să lase dezvoltarea
naturală a lucrurilor. Vom vedea ce va face. Eu nu am multă nădejde în prefectul.
Joi 26 febr.
Am fost la prefectul (la Banca Romînească), după avizul Dr-ului Groza. M-a
întrebat: cum de a reuşit Păcăţian, şi nu eu, la conducerea din sedisvacanţă? I-am
răspuns: îmi aveam motivele mele personale şi obiective, de a crede că sunt în drept
să fiu president la Consistor. Dar am dat aviz asesorilor bisericeşti: ori pe cine veţi
indica pt. presidiu, s-o faceţi cu vot unanim, ca să nu se poată ivi cazul de
contestabilitatea actelor (administrative, electorale: de deputaţi şi de episcop);
adecă: să nu poată avea nici Păcăţian, nici eu, motiv de a cere intervenirea altui for
la deciderea presidiului consistorial.
Mi-a răspuns prefectul, că şi dânsul află de foarte logic şi just rezonamentul
meu.
Dumineca 1 martie, în Sibiu
Am aflat svonul că şi Dr. Stan candidează la episcopia Aradului.
Luni 2 martie, Sibiu
Dr. Stan m-a invitat la masă, seara zilei aceleia. Am primit. Eram rugat (prin
pr. Aurel Popovici) să-i dau lista altor 7 deputaţi din eparhia Aradului, ca să fie şi ei
invitaţi. Am zis să caute la biroul congresual cari deputaţi sunt prezenţi şi să invite
din ei pe care crede. Invitaţii erau: Păcăţian, Manuilă, Dr. Cioban, Roxin, Dr.
Barbu, apoi prota Givulescu. Au fost de faţă prof. Dragomir. La masă am conversat
despre multe de toate mai ales despre politică; fără aluzii şi, mai ales, rară
angajamente pentru episcopie, şi am mulţumit gazdei casei pentru ospitalitatea sa,
îndeobşte cunoscută încă de mai înainte.
3 martie, Sibiu, la mitropolie
Episcopul Ciorogariu mi-a SP.US şi chiar m-a autorizat să dau vorba mai
departe, că oricine i-ar pune numele în combinaţie cu candidatura la episcopia
Aradului - s-o ştie că nu e cu asentimentul său şi că doreşte să rămâie la episcopia
din Oradea, până la moartea sa.
4 martie, în Sibiu
Cât am stat în Sibiu, am auzit mai ales, vorbindu-se ca de candidaţi serioşi pt.
Arad, de Dr. Mager şi de Dr. Stan; dar mai ales despre Mager, căruia i-am spus, că
nu-mi convine că epp. Ciorogariu îl lansează ca aderent al sistemului „canonic" din
Biserică. Şi i-am adăugat că, neavâînd eu angajamente, zic numai atâta: să fie
vrerea lui Dumnezeu. Cât pentru Dr. Stan, am auzit că mitropolitul l-ar lansa; dar nam putut verifica svonul.
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Joi 5 martie, Arad
M-a cercetat, seara, Dr. Mărcuş, spwiând că are sa vorbească şi cu Păcăţian.
Mi-a comunicat, că se insistă din partea prefectului, pentru candidatura de deputaţi
sinodali a lui S. Stana, R.Nestor şi Stănijan şi că se cere intervenirea mea pentru
reuşita lor. Prefectul - zice - deleagă de reuşita lor (după ce liberalii au deja prin
aranjamentul cu Goldiş, 13, din 24 de locuri mireneşti pentru candidaţi ai lor, la
deputaţie sinodală).

Mi-a mai spus că s-a căzut de acord cu partizanii d-lui Goldiş (mirenii lor ar
fi numai 11 ), ca să intre în sinod şi patru neutri sub raport politic respectiv
averescanii: Costina, Iancu, apoi.. .. şi...
Am răspuns: eu nu m-am amestecat nici până aici, ci am luat act pentru mine
numai, despre împăcarea lor şi despre candidaturile mirenilor şi că m-am ferit de a
mă amesteca în ele acţionând ori împedecând, deoarece principiul lor, al mirenilor,
a fost, a-şi aranja numai candidaturile lor, mireneşti. În ce priveşte candidaturile
clericale, n-am atribuţia de a mă ingera şi nici nu vreau s-o fac, fiind aceasta
principiul meu, şi mai ales, să nu mă expun la un blamaj (dacă aş fi refuzat de
preoţi) ori la un reproş (că dacă libertatea electorală şi morală a preoţilor alegatori
aş căuta să o limitez. Şi aşa n-am dat răspwisul ce mi se cerea, ci i-am lăsat: ei s-au
certat (adecă mirenii, ei să se împace; ei au început aranjamentele lor şi de
candidare pe urma împăcării îară să mă fi atras în sfatul lor de candidare, tot ei să-şi
încheie şi aranjamentul acesta. Noi, preoţii, n-avem să ne amestecăm; să răspwidă
ei pentru aceea ce ei fac, iar noi, preoţii, pentru ceea ce vom face, vom răspunde.
Deci, mi-am rezervat, şi mie şi alegătorilor preoţi, deplină libertate de acţionare.
Acestea le-am gândit, dar nu i le-am spus d-lui Mărcuş, ca să nu creadă că eu aş
avea intenţii războinice, sau cel puţin de a mă pune de-a curmezişul cu împăcarea
lor şi cu aranjamentele lor, pe carii le cred a fi mai norocoase, decât dacă ar.
interveni cazul de-a ni se alege episcopul la Bucureşti. Deci am continuat a spune
d-lui Mărcuş: că mă bucur că se va convoca o consfătuire a protopopilor şi a altora
credincioşi mireni, pe lunea viitoare spre a fixa candidaturile pe toată linia. I-am
declarat, ca persoană n-am nimic împotriva celor trei candidaţi clericali. Dacă nu va
esepţiona nimeni că vin pe urma dorinţei prefectului voiu făcea şi eu; dar de propus
n-am să-i propun eu. La caz însă, dacă alţii ar veni cu alte candidaturi, îmi rezerv
să-mi spun părerea (fără obligament pentru alţii), că cine poate fi mai potrivit
candidat.
Am discutat cu d. Mărcuş, 1-1/2 ceas, în biroul meu. Cum mi-a spus: ţine el
şi ai săi, la autoritatea mea înaintea preoţilor şi se vor fi temâind că le voi face vr-un
bucluc, dar n-am de fel intenţii să stric armonia ce o creiază, ci numai să împiedic
la caz de nevoie nizuinţa eventuală a mirenilor de a alege episcop după consideraţii
politice.
Mi-a mai spus că d. Mărcuş, că azi în 5 martie se ţine o consfătuire a
mirenilor cu privire la candidări pe toată linia, deci şi pentru preoţi. La consfătuire,
nu am fost invitat şi nici nu m-am îmbulzit.
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Vineri 6 martie 1925
M-a cercetat d. Goldiş, să mă întrebe de chestia tratată cu d. Mărcuş.
I-am spus şi mi-a răspuns, că d-sa la avizat la mine, şi că i-a dat acelaş
răspuns în esenţă, că preoţimea n-ar vedea bucuros o influenţare din afara
candidaturilor clericale pt. Sinod.
9 martie 1925. Conferinta de Consistor
Georgescu, Goldiş, Lucuţa, Roxin, Ţucra,
Lazăr, Muscan, Georgia, Manuilă, Cioroian, Mărcuş, Ispravnic, Robu, Barbu,
Olaru, Ciuhandu, Beleş, Văţian, Călnicean, Stana, Botiş, Cioară.
V.Goldiş - îşi gace expozeul
Roxin - nu escepţionează pe candidaţii noi, dar nu ştie cum va înlătura
candidaţii vechi.
Georgia - ... pe Cermeiu
C. Lazăr - că la Hălmagiu a candidat prof. Mager în numele Şcoalei normale,
trimiţând apeluri, şi nu vrea să cedeze. Puta l-a refuzat. El însă insistă. Mai
candidează şi înv. M. Vidu.
Prof. Georgescu - că Mager s-a provent la asentimentul prefectului şi a lui
Goldiş. Prefectul dezminte.
Păcătian - provoacă pe protopopii prezenţi să se declare asupra combinării
listei.
Y.wfil! - pomeneşte de Gh. Adam că a rămas din combinaţie şi că a rămas şi
Ascaniu Crişan.
Lista propusă s-a primit (pt. Mireni)
Lista candidatilor clericali:
Georgia - să nu se discute aici chestia.
Ispravnic - sunt consideraţi de luat în seamă, pe locurile unde nu-s protopopi:
Cermeiu, Sebiş, Gurahonţ.
Păcătian - Stana, Nestor, Stănijan.
Georgia - Sebiş, Cermeiu, Gurahonţ (Cercuri).
Prefectul - accentuiază pe Stana şi Nestor.
Roxin - preoţii se cunosc; ei ştiu să se aprecieze mai bine. Lazăr din Zeldiş,
tot poate să iasă faţă cu Stănijan.
Goldiş - să le pună ca dorinţă.
Păcătion - să le pună ca dorinţă.
Mărcuş - cere părerea mea.
Ciuhandu - dacă aici e armonie, eu nu voi produce desacord. Aş fi aştepatat
însă ca şi noi, preoţii să fi putut avea o consfătuire asupra candidaturilor preoţeşti.
Dacă nu se face aici o contrapropunere la adresa celor trei preoţi, nici eu nu fac
contrapropunere.
Prezidează Păcăţion. Prezenţi:
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1O (ori 9 martie)
Au fost notarii adunaţi la
chestia alegerilor.

prefectură

spre a primi ordinele prefectului în

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 20, f. 2-17]

4.
17 decembrie 1931: Şedinţa plenară a Consiliului eparhial
Alegerile pentru Adunarea eparhială
Păr. Georgia, revizor, substituitul secretarului V.Goldiş: a arătat, că a sosit de
la Consiliul central bisericesc un ordin şi un regulament provizor cu privire la
restaurarea corporaţiunilor parohiale şi protopopeşti, precum şi cu privire la
alegerile pentru adunarea eparhială şi congres. Spunea că regulamentul prezintă
dificultăţi mari de punere în practică, iar în alte privinţe e defectuos faţă de
regulamentele noastre electorale de pînă aci. A întrebat la celelalte eparhii din
mitropolie şi a constatat că nu este o normă şi o procedură comună din partea lor, se
adoptă unele măsuri de ici altele de colo, din regulamentul nou al Consistoriului
central.
S-au discutat diferenţele între cele 2 feluri de regulamente şi s-a procedat
eclectic: alegând de ici şi de colo, până s-a ajuns la chestia delegării de comisari la
alegerile „sinodale" preoţeşti şi la cele mireneşti şi s-a pus chestie: dacă păstrăm
principiul „nostru" din Ardeal de a trimite comisari mireni şi la scrutinarea
voturilor electorale mireneşti, ori se va trimite delegat-cleric şi pentru aceste ?
Eppul a zis: prin noul Statut s-a obţinut un principiu - cel ierarhic - ca la
toate lucrările şi corporaţiile să preseadă preot.
Dr. Iancu Cornel, juristconsul eparhial a fost pentru păstrarea practicei
noastre de a delega la scrutin bărbati mireni, ca să-i cointeresăm... etc.
În sfirşit s-a decis să se trimită clerici la ambele lucrări constituţionale, aşa nu
a insistat episcopul din nou.
Pr. Georgia a propus lista comisarilor, între ei şi pe mine, la cercul electoral
Pecica.
Ciuhandu (am zis cam următoarele): am rugat să fiu dispensat de această
misiune onorifică. Motivam cu aceea, că, nu am siguritatea că voiu lucra exact în
spiritul constituţional cuvenit. Eu am nedumeriri pe cari nu bucuros le spun, tocmai
pentru că sunt nedumeriri: nu ştiu cât temeiu legal avem, să procedem aşa cum
acum procedem, adecă în mod eclectic: fixîndu-ne o procedură împrumutată din 2
regulamente, unul vechi şi unul nou.
Nu am gîndul să fac o propunere, nici pretenţia de a da o lămurire măcar, ci
mă întreb, eu însumi, aşa nedumerit: dacă nu cumva ar trebui să ne hotărâm
exclusiv pentru unul ori pentru altul regulament din cele două.
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Nedumerirea mea este: are Consiliul central bisericesc autorizaţia, de a ne da
un regulament provizoriu ? L-a investit congresul, sau nu - el, congresul, care e
fostul legislativ, în această materie - cu această atribuţie ? Da, sau ba ? Pentru că
dacă nu, atunci, mai ales pe noi, cei ce ne avem regulamente probate şi legale în
această materie, nu ne poate obliga regulamentul Consiliului central bisericesc. Iar
dacă Consiliul central are autorizaţia Congresului, încă şi atunci rămâne chestia
deschisă, chestia de interpretare, şi adecă: dacă acel regulament provizor, care are
un rost temporar, de a umplea un gol, unde acel gol există, poate şi este legal şi
consult să ni se impună nouă, celor din mitropolia Ardealului care-şi are
regulamentele sale, creiate legal de organul legislativ bisericesc, sau ca acel
Regulament nou trebuie să se pună în aplicare numai dincolo de portiera
mitropoliei ardelene, unde nu există regulamente votate legal, in această materie ?
Eu personal aş înclina către această interpretare a situaţiei, dar adaug, nu fac
propunere, nici nu pun chestia în discuţie, ci spun numai o nedumerire a mea, care
mă face să nu am siguritatea morală, că aş lucra corect, nici într-un caz şi nici în
celălalt, dacă aş primi comisariatul la Pecica, numai la alegere clericală sau şi la
despoirea scrutinului alegerilor mireneşti.
Celălalt motiv al meu este: de o serie de ani nu mă mai ocup de problema
constituţională - a regulamentelor şi statului bisericesc -, deoarece la secţia
culturală nu am de a face ce ele. Le-am şi descopciat aceste probleme din cugetul
meu. Nici nu cred să mă ocup de ele, vr-odată, mai deaproape. Şi aşa rog să se
trimită în locul meu alt delegat la Pecica.
Eppul: Domnule Cuihandu ! Aşa nu se poate ! Ce ar fi dacă toţi comisarii ar
răspunde aşa ? În ce situaţie aş ajunge şi am ajunge, dacă toţi s-ar da de o parte ?
Eu:?? (am tăcut fiindcă exagera).
Eppul: Te rog, unde am ajunge dacă toţi ar răspunde ca d-ta?
Eu: Nu cred să provină un asemenea caz. Ci eu, mă gândesc la cazul meu, la
nedumeririle mele, şi că, o mărturisesc, nu mă mai pasionează problemele de
constituţie bisericească .
.Eim: D-ta trebuie să primeşti !
Eu:??
.Eim: D-ta ştii, că episcopul are dreptul să poruncească.
Eu:??
.Eim: Da, d-ta trebuie s-o şti asta !
Eu: (rece şi cuviincios). Să mă iertaţi Prea Sfinţite, în clipa de faţă nu ştiu,
unde se găseşte acel drept. Vă rog să mi-o spuneţi.
Eppul: D-ta ai să primeşti când te trimite Eppul !
Eu: Rog încă odată, binevoiţi a-mi spune unde se găseşte scris dreptul acela,
cu de aceste chestii ?
Eppul: Eu, Episcopul, te trimit şi trebuie să mergi.
Eu: Dacă e poruncă, voiu împlini porunca aşa cum voiu şti şi voiu putea.
După ce am terminat eu, a grăit:
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Dr. C. Iancu spunînd, că dânsul n-a ştiut de consideraţiile ce le-am expus eu.
A insistat din nou pentru delegaţi sau comisari mireni.
Restul discuţiilor nu interesează.
Ne-am ales, vasăzică, cu măsurile eclectice: dintr-un regulament şi din
celălalt - tohu vabohu - vieţii noastre bisericeşti.

***

Ulterior am constatat - după ce în şedinţă nu a răspuns nici episcopul şi nici
referentul Georgia la întrebarea despre autorizaţiile, ce le avea Consiliul central
bisericesc de la Congresul naţional - că Congresul din 1929 prin concluzul său nr.
62, a primit ca Consiliul central să facă un regulament şi să-l pună provizoriu în
aplicare.
Ceea ce însemna şi înseamnă iarăşi acelaş dubiu al meu:
1. Dacă Regulamentul „provizoriu" poate scoate din vigoare şi înlocui o serie
de regulamente legale din mitropolia ardeleană, sau nu ?
2. Dacă nu cumva la noi trebuia să rămînă regulamentele noastre, pînă la
înlocuirea lor cu altele, votate şi aprobate, de Congres.
Ciuhandu
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 545-547]

5.
Boboteaza de la 1932
- la Catedrala din Arad Aş

fi fost mai bucuros să bolesc, decât să văd lucrurile ce am văzut, în
zi la catedrală.
Le scriu, pentru mine, pentru vremuri, când, poate, va trebui să redam
îndreptarea lucrurilor, ori să - mă apăr de cei ce fac asemenea lucruri.
aceeaşi

La Utrenie: au slujit preoţii parohiei: Prot.
- Felea a absentat locuind în Şega.
Eu am fost la Utrenie, fără să slujesc.

Vaţianu

cu pr. Turic, Codrean

şi

Mihuţ.

La Liturghie: a venit, ca pontificant, Dr. I. Suciu arhimandritul, deşi la
Utrenie lipsise cu desăvârşire (mai lipsiseră şi alţii, dar cel puţin nu s-au îmbulzit pe
Sf. Altar, la Liturghie).
Cu Suciu am slujit: eu, Văţian, Turic, Hălmăgean (l-am văzut la utrenie ? nu
ştiu), Mihuţ şi Codrean - şi doi diaconi: Măciniş şi ...
Suciu a făcut toate pontificaliile.
Cînd am ajuns la priceasna, Suciu a spus: Eu nu mă pot cumineca (deci să nu
i se facă parte din sf. agneţ).
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Prot. Văţian i-a reproşat:
- Atunci, dacă nu ne poţi cwnineca, nefiind gata, nu puteai să pontifici. Asta
înseamnă că tu ţi-ai făcut pregătirea canonică de cuminecare, şi nu trebuia să te
îmbulzeşti nici la pontificare, pe dinaintea altuia, care ar fi pregătit.
- A-a-a ... Suciu a început să răspundă, îngânând răspunsuri neprecise şi
nelogice şi fără temei.
- N-aveai să te apropii de sf. Altar să slujeşti liturghie dacă nu erai pregătit.
Ăsta e lucru hotărât !
- D-apoi la sate, preoţii de la sate a ... a ...
- La sate, nici la sate nu e aşa. Acolo se ţine mai bună regula decât aici.
Dialogul s-a contaminat...şi s-a încheiat cu aceea că, în loc de 6 slujitori de
liturghie, ne-am cuminecat numai patru preoţi; al 5 lea preot nu, şi nici cei doi
diaconi. Deci Suciu mai avea tovarăşi în rău!
,,Autorităţile" doriseră să se înceapă ,,Boboteaza"- sfinţirea cea mare apei - la
ora I I; deci, pe atunci să fim gata cu liturghia.
Sub asemenea sugestii, era gata „strana" să ne deie „gata" cu liturghia la ora
I 0,40. Dar episcopul nu venise încă ! A sosit şi a intrat în Biserică, d-abia la „Cu
frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi" (la Utrenie nu
fusese. Nici nu vine la Utrenie, decât la ziua I de Paşti).
Am terminat Liturghia, pînă la locul de intercalarea serviciului sfinţirei apei.
Atunci s-au mai ivit şi alţii slujitori, răsăriţi pe orizontul „liturgic" al zilei.
Deşi, cred eu, n-aveau dreptul să facă această slujire decât numai cei ce slujiseră la
liturghie, deoarece, dacă ar fi altmintrea, liturghia trebuia încheiată şi numai după
aceea să se facă sfinţirea apei.
La sfinţirea apei a pontificat Episcopul, cu asistenţa noastră, a celor de la
liturghie - afară de Turic, care s-a desbrăcat înainte de începerea sfinţirei apei,
pentru a face „loc" şi a da ornate lui Dr. T. Botiş - s-au mai adăugat la slujire:
revizorul Georgia, consilierii referenţi Păcătion şi Muscan apoi Dr. Ghe. Popovici
prof. şi Felea, dintre cari cei cu numele subliniate nu fuseseră nici la Utrenie ...
Aşa se slujeşte la Arad, nu ne-am deochia !
Cine să-şi bată capul cu de acestea ? Vlădica nu; referentul bisericesc - nu;
Eu am grăit, şi în alte rânduri, dar în zadar. Văţian- la fel !
De catedrala asta n-are nimeni grije.
Post-Scriptum. De data aceasta a reuşit Văţian ca otpustul liturghiei care s-a
încheiat în liber (unde a fost şi sfinţirea apei) să-l facă pontificantul liturghiei (şi nu
pontificantul-surogat) pînă ce episcopul a mers să verse în vasele mari apa ce o
sfinţise.

Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 556]
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6.
Serbările Dim. Ţichindeal
(Dialog cu episcopul, la 2 dec. 1932)

Eu: (intrând în biroul P. Sf. Sale Episcopului Grigorie) Sărut mâna, P. Sf.
tocmai aveam de gând să viu eu, mai nainte de a Vă spune Par. Păcăţianu că în ce
impas sunt, pe 4 dec.
Ei:mul: Da; că d-ta eşti referent cultural, şi nu poţi lipsi de lângă episcopul la
serbările lui Ţichindeal.
Eu: Vă rog să mă ascultaţi, de ce este vorba, căci eu nu am zis că voiu
absenta. Dar sunt într-o dilema, încotr-o colizie de datorinţe, ce n-am putut-o
prevedea.
fum: Dar serbările Ţichindeal sunt şi ale episcopiei ...
Eu: Vă rog să m-ascultaţi de ce e vorba din partea mea. Înainte de a şti, la 23
noiemvrie 1932 că am să merg la Becicherecul Mic, se fixase termenul adunării
generale a comunităţii şcolare de la Liceul de fete, unde sunt preşedinte de
comitet...
fum: Dar d-ta eşti consilierul referent al eparhiei şi ai această datorie să
observi întâi de toate ...
Eu: ... ?
Eppul: Da, vezi, Dumnezeu este mărturie, că n-am nici o reticenţă ... şi trebuie
să spun, că d-ta ai fost cel dintâi, pe care Te-am invitat pe la vizitaţii canonice, şi
mi-ai spus mai apoi, să nu te mai chem. Ai o atitudine, care ...
Eu: P. Sfinţite, să vorbim întâi de chestia mea cu liceul de fete ...
fum: D-ta eşti unul dintre preoţii mai distinşi şi-am dorit să fii lângă mine la
vizita canonică; şi ai această atitudine de refuz. Dar la alte celea ai mers ... (suna
telefonul; epp întrerupe, apoi continuă)
fum: Adevărate, că mi-ai spus să nu te mai chem la visitaşii canonice?
Eu: Da; dar îmi am motivele mele sanitare, întîi de toate ... Sunt bolnav de
rinichi. Eu ştiu, cum eliminez la petrii ...
fum: Dar în alte părţi; la alte lucruri ai mers?
Eu: Nu înţeleg, la ce aluizionaţi ? Rog, să-mi spuneţi deschis !
(telefonul suna din nou)
fum: Ai fost în propaganda politică. Nu-i aşa ? acolo ai putut.
Eu: Am fost; da, dar ...
fum: Eu nu ţi-o spun asta, pentru ca să crezi , că doar Te-aş împiedica de la
asta ...
Eu: Dar, cît timp am fost ? A fost vorba de ... (voiam să-i spun: vr-o 2 zile
numai, ceea ce nu face atâta, cât a umbla pe la toate sfinţirile de biserici şi la toate
vizitaţiile canonice). Eppul însă mi-a tăiat vorba:
fum: Vezi, că ai fost; am dreptate deci, când ating această atitudine a D-tale.
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Eu: P. Sfinţite ! Şi asta o putem discuta şi cred că ne-am înţelege, dar să le
chestiile pe rând.
Chestia mea de la liceu e următoarea: Am ajuns acolo, preşedinte fără să
vreau. N-am ştiut că voiu fi ocupat pe ziua de 4 dec. cum insista în prospect...
fum: Dar, vezi, d-ta eşti întâi consilier cultural şi asta trebuie s-o satisfaci.
Eu: Nu am zis că nu merg la Becicherec ... Dar ce să mă fac dacă am ajuns în
colizie de datorinţe, deoarece ...
fum: Poţi d-ta să pui mai sus datoria de la liceu faţă de cea de consilier
cultural?
Eu: Lăsaţi-mă să Vă lămuresc. Dacă aici, sunt consilier cultural, în slujba
bisericii, dincolo sunt cetăţean, cu datorii ce le am printr-o lege de stat.
fum: D-ta trebuie să ştii care îţi este datoria !
Eu: Atunci, mă duc şi demisionez de la liceu şi din toate onorurile ce le am,
căci nici aşa nu le-am căutat...
fum:??
Eu: Lucrul stă aşa: Înainte de a-mi spune P. Sf. Ta că am să fiu şi eu la
Becicherec, se statorise ca adunarea generală a comunităţii şcolare de la liceu să se
convoace pe I 7 dec. După legea comitetelor şcolare, şedinţa se poate ţinea numai
cu participarea alor 2/3 părţi din cei vro 300 părinţi ceea ce nu se îndeplineşte
niciodată, căci părinţii nu vin în aşa număr. Şi atunci, în mod automat- după cum
cere legea - la 8 zile se ţine şedinţa cu atâţia participanţi, câţi vin. E tocmai cazul
nostru. Dumineca trecută nu a venit aproape nimeni la şedinţă; iar la Dumineca
viitoare trebuie să se ţină şedinţa cu atâţia cîţi vor fi prezenţi. Eu, personal, nu pot
schimba situaţia, nici terminul şedinţei să-l mut pe altă zi.
fum: Dar d-ta eşti întîi slujbaşul bisericii...
Eu: Bine; aşa e. Dar ce să fac, când avem chestiuni ca aceea a bugetului
şcoalei, pe care avem să-l votăm, fiind legaţi de termine din legi şi ordinaţiuni
ministeriale ?
fum: E treaba d-tale; dar cum se poate să lipseşti de la datoria unde te
cheamă slujba bisericească ?
Eu: Am spus: Voiu demisiona. Mă duc să iau contactul cu d-na directoare ...
(intră păr. Păcăţianu; eu am ieşit)
luăm

Postscript
3 Dec. 1932
Am fost la P. Sf. Sa şi i-am comunicat, că am posibilitate regulamentară de a
fi înlocuit la adunarea generală din 4 dec.; deci voi merge şi eu la Becicherecul
Mic.
Plecarea fusese aranjată aşa: să plecăm, cu Georgia şi cu Muscan, dimineaţa
zilei de 4 dec., ca să slujim la liturghie. Păr. Muscan şi-a adus ornatele. La gara din
Becicherec nu ne-a aşteptat nimeni. Păr. Muscan şi-a dus cufărul, şi toţi trei prin
noroi cu reverenzi le ridicate, - şi sosiţi după ora 1O, cînd n-am putut merge nici la
biserică.
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La întoarcere, am plecat iarăşi, toţi trei - reverenzile suflecate pînă la brâu,
întorcând acasă cu „gloria" ce nu ni se potrivea ca unei suite episcopeşti...
Pentru asta trebuia forţată mergerea noastră la Becicherec ? Ca şi altă dată,
aceleaşi îngrijiri şi cu acelaş prestigiu ... Mulţumesc „frumos" !
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 599-601)

7.
Şedinţa

din 7 Mai 1934: înainte de masă
a Adunării eparhiale din Arad

La ordinea de zi: referenda comisiunei economice
Membrii în comisia economică:
Raportor: Dânsul a făcut o expunere sumară a problemelor.
A ajuns la chestia bugetului: O votare cu ochii închişi !
Ascaniu Crişan, deputat a propus să nu se considere bugetul ca definitiv
votat, ci să se lase posibilităţi pentru ca în buget să se poată încadra şi necesităţile
secţiei culturale, ale căreia raport nu trecuse încă prin discuţia adunării eparhiale.
Adunarea a primit.
(şed. după masă):

A venit la ordinea de zi referada comisiunei culturale, care a subliniat, că
secţia culturală nu are un buget pentru necesităşile sale şi că rară de buget ea e în
imposibilitate de a lucra. A propus să se acorde în buget, la dispoziţia secţiei
culturale, minimal 100.000 lei.
Episcopul (nervos) a cerut isvoarele: de unde aceea sumă?
Am luat şi eu cuvîntul, mulţumind lui Crişan, pentru că a insistat înainte de
masă în interesul bugetului şi, m-am identificat cu propunerea sa de acum, care era
şi a comisiunei culturale.
Am spus (rezumativ): odinioară bugetele se ceteau întregi, ori de nu se
publicau în analele eparhiale, dar de o serie de ani, aceasta nu se mai face, nici una
nici alta. Odinioară se aranja bugetul pe senate (secţii, azi) aşa că fiecare secţie ştia:
ce sume îi stau la dispoziţie. Acum însă - nu ştiu, după bugetul colectiv: ce aparţine
secţiei culturale, ca să-mi pot face proiectele mele de acţiune.
Am trecut la necesităţile secţiei culturale.
Odinioară, pînă nainte de cîţiva ani, făceam şi inspecţiile învăţămîntului
religios la şcoalele secundare şi profesionale. Mai apoi s-a zis:că nu avem mijloace
pentru aceste inspecţii. Atunci inspecţiile înv. Religios secundar şi profesional a
fost trecut asupra protopopilor, cari nu l-au făcut acest control.
Aceasta e starea de doi ani încoaci. Iată o necesitate: inspecţia înv. Religios,
pe care am mai făcut-o şi-o va face dacă vor fi mijloace materiale spre acest scop.
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Altă necesitate: inspecţia organismelor religioase şi culturale şi direcţionarea
lor pe teren. Diriguirea lor numai de la protopopie, nu e suficientă. Ele au trebuinţă
de-o diriguire prin inspecţie centrală. Dacă o credeţi necesară creaţi mijloacele,
oricine - eu sau altul - va fi încredinţat cu această inspecţie sau diriguire.
Mai sunt alte şi alte necesităţi - cari pot spori pe măsura mijloacelor
materiale ce le veţi crea.
Mai menţionăm problema misionară şi de propagandă culturală, procurarea
de cărţi etc. Pentru necesităţi de informaţie în legătură cu problemele date în grija
secţiei culturale.
N-am putut încheia însă - şi mai voiam să amintesc de misionarii
protopopeşti cari n-au nici o retribuţie sau onorar.
Văzând situaţia cum se desvoltă, am scurtat expunerea zicând: dacă vreţi să
vă informaţi asupra resurselor bugetare, vă rog cetiţi bugetul întreg ...
Nu mi-a răspuns nimeni: nici că cere cetirea bugetului şi nici că se
împotriveşte dorintei mele.
În această situaţie, s-a ridicat apoi părintele D. Muscan, deputat şi consilier
economic, spunînd, că bugetul de acum prevede deja sume pentru necesităţile
secţiei culturale; că m-a poftit să merg să văd: ce e în proiectul de buget.
Eu: am răspuns: nu era o chestie a mea personală, ca să-mi reclam informaţii.
Trebuia să arătaţi secţiei culturale, nu mie, aceea ce avea de spus.
Muscan: A contestat îndreptăţirea aşteptării mele; ,,că doar n-o coresponda în
scris" cu altă secţie.Aşa a mers vorba pe încurcătura de noţiuni, proceduri.
Episcopul era mereu irascibil, că se discută chestia.
S-a urmat apoi cu referada comisiunei culturale, prin prot. Cioroian
(raportor) asupra rapoartelor speciale ale secţiei culturale.
Cînd s-a discutat raportul special asupra societăţilor Sf. Gheorghe, s-a propus
punerea în aplicare a Statutului complectat la Sibiu. Cioroianu a adăugat de la sine
ideia că problema tineretului şi peste tot a organizării acestuia să fie încredinţată
unuia din consilierii onorifici ai secţiei culturale.
Dr. Marsieu: a propus pe Cioroianu
Cioroianu a zis că primeşte.
Ciuhandu (am spus): sunt de acord cu propunerea par. Cioroianu, nu din alt
motiv, decât că repartizarea unor probleme de la oricari secţii se mai face şi aiurea.
Păr. Cioroianu, prin lectura şi preocupările sale e indicat pentru ca să studieze şi să
direcţioneze această problemă. Un singur referent care aş fi eu nu ajunge să se
specializeze în toate problemele atribuite secţiei culturale (învăţământul religios,
organizaţii religioase, misionarism, propagandism cultural etc.) mai ales când spre
aceasta nu avem un buget şi nici posibilitatea de-a cumpăra o carte, necum de a mă
deplasa în eparhie ori în alte părţi pentru a face experienţe.
Episcopul s-a arătat nemulţumit că se proiectează diferenţierea aceasta, şi l-a
luat pe scurt pe Cioroianu: cum ar îndeplini asemenea lucrare ?
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Cioroianu Genat şi docil) a răspuns, că acum, momentan, nu aş putea da
programa de activitate, dar şi-ar şti-o întocmai, cînd ar trebui.
Eppul (şi mai nemulţumit) s-a pronunţat împotriva acestei distribuţii de
muncă, prin care referentul (adecă eu) ar scăpa de lucru ...
Ciuhandu (după ce a tăcut episcopul): n-aş crede că există temeiuru de a mi
se atribui că aş fi vrut vr-odată să fug de lucru, (eram cât p-ace să-l rog să pună
actele mele din 1933 în cifre de ... exibite, în comparaţie cu cele 365 de acte ale
secretarului, post pe care vrea să-l susţină. Actele secretarului sunt suficiente pentru
un post ? Eu cu... acte „fug" de lucru ? Dar am tăcut în această direcţie şi,
stăpânindu-mă cu greu, am ripostat numai atâta:) Eu am fost nemulţumit numai
atunci, când nu mi s-au asigurat mijloacele bugetare pentru a munci!

***

Tot în decursul discuţiilor (la buget ori la referenda asupra raportului
cultural, nu ştiu sigur) am făcut o aluzie la vechimea mea de 30 de ani în sinodul
eparhial.
Eppul: s-a băgat în vorba mea, sarcastic, zicînd: ,,asta am auzit-o deja,, (Dar
în sesiunea actuală nu o putuse auzi, căci n-am rostit vorba. În sesiunea trecută
(1933) am avut concediu, din motive sanitare, întreaga sesiune.
În sesiunea din 1932: ·nu cred că mi-am deschis gura în sinod.
Când aşadar a mai auzit vorba ?
Ce rost avea întreruperea ?
Alta: Tot în şedinţa de azi, - s-a răsturnat un băţ din apropierea mea şi,
căzând, a făcut zgomot. Era bătui meu, greu, de abanos.
l.
Eppul a făcut „spirite". Intrerupând pe un orator, i-a zis: ,,să bage de seamă,
că dl. Ciuhandu găteşte hăţurile ... "
E seriositate aceasta ?
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 626-630v.]

8.

8 Mai 1934
(Dialog în Cancelaria profesorală de la Acad. teol.)
- cu prilejul adunării eparhiale Ciuhandu: Vă comunic, Prea Sfinţite, că cei trei domni (Dr. Cosma, Dr.
Veliciu, Dr. Mircu) sunt gata cu moţiunile în chestiile catolice, cari vin azi la
adunarea eparhială.
Epp. Grigorie: Bine.
Ciuhandu: Iar alocuţia mea de reamintirea frământărilor religioase de la 1834
încă o am gata .
.EJm: Bine. Ia şezi s-o vedem.
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h: Vă pot spune, că nu cuprinde decât un resumat istoric al evenimentelor,
dar nici o moţiune nu propun. Aşadar nimic prejudiciator nu cuprinde în sine .
.Eim (totuşi dorea s-o vază).
h: Nu ştiu, dacă nu grăbiţi la şedinţă ... Dar dacă vreţi Vi-o pot da, să o vedeţi
până se cetesc procesele verbale .
.Eim: Bine.
h: (l-am dat manuscrisul)
.Eim: Dar nici o moţiune nu propui ?
h: Nu. Veţi vedea, că păr. N. Popovici (notar general al adunării eparhiale),
dacă şi ce s-ar putea propune .
.Eim: (voia să se ridice să plece la şedinţă)
h: Eu mai am o vorbă, P. Sfinţite. Trebuie să Vi-o comunic, cu părere de rău
de altfel, că am ajuns în situaţia, că m-am decis să-mi dau demisia din adunarea
eparhială, şi n-am voit s-o fac înainte da a Vă încunoştinţa .
.Eim.: Cum? De ce?
C: Nu mai vreau să ajung în situatia, ca în public să apar, ca şi când aş fi în
contrazicere cu P. Sf. V. În şedinţe de Consiliu eparhial, putem fi în deosebire de
vederi, dar asemenea situaţii îmi displac în publicitate, cwn e adunarea eparhială .
.Eim: Cum aşa? Ce motive ai? Nu vezi, ca D-ta le provoci (conflictele)? Se
vede că nu Te cunoşti însuţi!
h: Greu m-am hotărit la aceasta, şi nu fără de motive .
.Eim: Va trebui să arăţi motivele în adunarea eparhială.
h: Nu ştiu, dacă pot fi obligat să dau o motivare .
.Eim: Adunarea are să-ţi refuze primirea demisiei.
h: Aceasta nu ar altera hotărîrea mea, care e definitivă. Eu am dreptul să
renunţ; şi acest drept nu mi-l poate lua nimeni .
.Eim: D-ta trebuie s-o ştii, că eu, episcopul, sunt împotrivă. Trebuie să rămâi
în adunarea eparhială. Ai să dai acolo lămuriri cînd Ţi-o vor cere.
h: Spre acest scop nu e indispensabil să fiu şi deputat. A da lămuriri fără
calitate de deputat, aş înşelege-o şi nu m-ar supăra. Aş face-o. Dar deputat...
.Eim: Trebuie să rămâi în adunarea eparhială, că doar D-ta eşti ...
h: Mi-a fost destul de trezeci de ani, de când am întrebat întâia oară deputat
sinodal.
.Eim.: D-ta eşti un preot distins şi trebuie să înţelegi, că-Ţi este locul acolo, şi
nu poţi demisiona.
h: Dreptul de-a demisiona este un drept personal. Nimeni nu mă poate obliga
să mai port onoruri, cari îmi displac ... M-am săturat de ele .
.Eim.: Nu ai motive de a demisiona.
h: Am motive, cari, pentru starea mea sufletească şi sanitară sunt tocmai de
ajuns .
.Eim: Ce motive?
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~: Nu le-aş putea expune acum, nici nu e necesar în legătură cu demisia ce
am oferit-o. Dar ele există. Altădată, mai cu răgaz aş putea să Vă spun.
(intră rectorul Dr. Botiş, ca să-i comunice episcopului, că membrii adunării
eparhiale aşteaptă să intre episcopul la şedinţă. Era aproape de ora 11 a. m. - Eppul
îl refuză şi rămâne cu mine, mai departe, de vorbă).
fum: Aşa cum Te porţi, mă sileşti să cred, că lucri împotriva mea. Dar eu îţi
pot fi de folos.
Q. Eu nu ştiu de aş avea de cerut de la cineva. Eu nu fac chestiune personală,
decât din a mea parte, că doresc, ca să mă eliberez de sarcina morală a deputaţiei.
fum: De ce ? Vezi că eşti împotriva mea ? Ce ai ?
Q: Eu nu fac chestiune personală împotriva P. Sf. Tale, dară ...
fum: Aşa Te porţi ... Şi uiţi că Dumnezeu este judecător între noi ! Şi să fie !
Q: Eu nu mă judec cu P. Sf. Ta. Nici nu vreau s-o fac. Şi dacă e vorba să dau
o scurtă concretizare, îmi displac unele lucruri cum decurg în eparhie şi anturajul P.
Sf. Tale.
fum: e anturaj ? Eu îl am cum l-am moştenit.
Q: - am gîndit şi nu i-am replicat: Pe Georgia nu l-ai moştenit, ci l-ai primit
de dragul vechiului anturaj; doară era văr cu Muscan şi cu Goldiş şi prieten cu
Păcăţianu. Iar acum, pe Cioroianu, un om de condiţii morale slabe, îl atrage spre
sine, să şi-l aibe aici, în centru. Nu i-am replicat eu ecestea, că am continuat.) Aş
putea răspunde: De pildă cazul diaconului aceluia, necuvios şi necuviincios (era
Ioan Cioară, agreat la curtea episcopului şi intim al dînsului). Am făcut denunţ
împotriva lui, în scris, şi P. Sf. Ta ai luat în nume de rău !
Eppul: Cum să nu ? Se cuvenea aceea, ca D-ta, în Arad fiind, să-mi trimiţi
denunţul pe poştă ?
Q: (L-am privit şi nu i-am mai răspuns, că, înainte de denunţul scris îi
grăisem episcopului cu vorba, de mai multe ori, despre purtările lui Cioară). Am
făcut caz de curăţirea anturajului, dar dacă P. Sf. Ta ţi-a displăcut, din orice motiv,
îmi văd de treabă.
fum: Nu te poţi vaiera de anturaj, că şti bine, că eu, la început, pe D-ta te-am
invitat cu mine pe la vizitaţii canonice, pînă nu mi-ai spus, că nu poţi veni , fiind
bolnav ...
Q: Nu-mi credeţi boalei ? Vara trecută, în iunie, m-a trimis doctorul cu boala
mea de inimă, la Buziaş. Şi acum am certificat medical, să Vă cer concediu pentru
iunie, pentru Buziaş. Sunt nevoit, anual să fac asemenea băi. Prin urmare ...
fum: Ţi-am şi dat concediul...
Q: Da; cu starea mea sanitară, şi cu nemulţumirile sufleteşti, că văd multe
lucruri că nu merg bine, - credeti-mă, sunt nevoit să evit enervările. Nu-mi trebuie,
nici deputatia sinodală; nici alt~ comisii şi misiuni onorifice. Îmi este prea destul
munca şi ntisiuni onorifice. Îmi este prea destulă muncă de birou în ceasurile de
birou, iar în afară de ele să-mi văd de studiile mele, în cari îmi aflu mulţumirea.
Iată, de ce trebuie să insist pe lângă demisia mea.
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fum: Nu-ţi dau voie s-o faci ! S-ar provoca scandal în adunarea eparhială.
h: Eu, totuşi, rămân pe lingă demisia mea.
fum: S-ar tulbura în adunarea eparhială atmosfera care trebuie să domine azi,
cînd vin moţiunile în chestia concordatului, a Statutului catolic şi a restabilirii
ministeriului cultelor.
h: (?) (l-am privit numai)
fum: O vrei asta?
C: Nu o vreau, ca să se ştie efectul lucrărilor în chestiune (doar eu îi avusem
la mine acasă,pe cei trei deputaţi cu cele trei moţiuni;şi m-am înţeles cu ei:c are
cum să-şi prezinte chestiunea şi moţiunile. Le dădusem chiar şi isvoarele de
informaţie şi de studiu şi stabilisem încîtva mersul ideilor de legătură în seria
moţiunilor, pe care aveam s-o deschid eu, cu expunerea mea despre evenimentele
de la 1834) De aceea - continuam - în faţa acestei situaţii, Vi-o declar P. Sfinţite,
hotărârea mea de a demisiona mi-o susţin, dar nu Vi-o prezint în şedinţa de astăzi.
fum: Dar, peste tot să abstai de la ea.
h: Nu o pot face ! Şi rămâne, ca motivele mele să le cunoaşteţi altă dată.
fum: (întinde mâna spre mine; i-am prins-o dar nu i-am sărutat-o. A intrat
apoi în şedinţă.)
După ce mi-am început expunerea comemorativă - la care eram deja angajat
cu cei trei deputaţi cu „moţiunile" - şi terminând, episcopul mi-a mulţwnit pentru
expunere şi a propus de la sine o ,,moţiune" cu privire la complectarea comemorării
făcute de mine.
La timp potrivit voiu interveni pe chestia „anturajului"
proaste ce se fac în eparhie.

şi

pe cea a treburilor

Notă:

Mai mulţi deputaţi sinodali, chiar şi dintre cei ce nu-mi sunt mtmu au
remarcat ieşirile de ieri ale episcopului, în legătură cu ideile ce exprimasem - mai
radicalist - în discuţiile din ziua precedentă.

***

La 9 Mai 1934:
Episcopul mi-a dăruit-o cartea sa „Flori din grădina sufletelor", - cu
dedicaţie: ,,Cu arhiereşti binecuvântări şi cu dragoste" (?! La ce ?)
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 632-633]

9.
Chestia „Şepre~ş"

şi

Aflasem despre gândul fratelui meu Teodor, paroh în Roşia (Bihor) - văduv
cu familie avizată la creştere - că ar fi bucuros să vină preot la Şepreuş, de unde-i
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era soţia, acum răposată, şi unde cumnata-sa, preoteasă văduvă i-ar îngriji cei trei
orfani şi ar înzestra pe nepoata-sa, fiica lui Teodor. I-am spus: s-o facă, dacă crede
că e mai bine aşa, şi dacă află aranjamentul, ca să nu ni-se pustiască casa
părintească, spre a fi de ocară. A aflat expedientu cuvenit, şi astfel mi-a spus-o că
are aprobarea episcopului Orazii de a competa şi că-i mai trebuie încuviinţarea
episcopului Aradului, de a se prezenta în parohie, la concurs.
Nu i-am oferit intervenţia mea la episcopul Grigorie, din pricina raporturilor
noastre necordiale, ca să nu stric fratelui. Deci, el a pipăit pe altă cale, să ceară
încuviinţarea episcopului Grigorie.
Când eram in Vaţa de Jos, în iulie-august, fratele m-a certat, şi l-am lămurit
în astă privinţă. Deci s-a apropiat de anturajul episcopesc de la Arad prin ing.
Novac, care a luat contactul cu d. Mircea - prieten vladicesc - directorul economic
al spitalului judeţean din Arad. De la acesta a aflat că episcopul Grigorie a zis: dacă
Ciuhandu - adică eu - îl voiu ruga, să deie voie fratelui meu, nu mă poate refuza.
Vestea aceasta mi-a adus-o la Vaţa, d. inginer Novac, o rudă a lui Teodor,
prin alianţă. El mi-a dat atunci lămuriri şi în alte privinţe, că şi dânsul - deşi de altă
confesiune- este perfect orientat asupra raporturilor din biserica noastră, despre
mersul lucrurilor în „centrul" eparhiei Aradului, şi despre situaţia „specială" în care
mă aflu eu, şi era convins, că nu era în înţelesul fratelui să acţionez pentru el, ca nu
cumva să-i stric. Acum, însă,după declaraţia episcopului, crede că trebuie să
intervin.
M-am lăsat convins şi deci i-am scris episcopului o scrisoare de cuprinsul
următor:

763

764

Întors de la Vaţa, i-am mulţumit episcopului pentru încuviinţarea dată
fratelui, accentuând cu graiul necazurile lui materiale, familiare şi văduvia.
Aflând de oarecari resentimente ale preotului Ursuţ din Şepreus, i-am scris şi
mi-a răspuns binevoitor765 .
Nu este reprodusă scrisoarea.
Punctele aparţin lui Gheorghe Ciuhandu
765
Iată scrisoarea preotului Ursuţ:
Şepreuş la 20 sept. 1934
Prea Cucernice,
Primind epistola Dvoastre, am cinstea a Vă răspunde în următoarele: Să aveţi vă rog toată
încrederea că, eu nu pun nimica stăvilă în reuşita fratelui Dvoastră. Cu plăcere păstrez şi eu timpul
petrecut în mediul atâtor bărbaţi de mare valoare de care Preacucemicia Voastră cu atîta cinste faceţi
parte.
Rog să fiţi liniştiţi din partea mea căci eu, nu sunt în contra voinţei Dvoastră. Primiţi expresia
deosebitei mele stime ce o păstrez faţă de Dvoastră.
763

764

devotat
Comei
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 650]
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Anexez % scrisoarea lui.
20 sept. Aveam informaţii de la oamenii cu bune legături în Şepreuş, că
lucrurile se dezvoltă normal şi că fratele are nădejdi bune.
24 sept. Am aflat că fratele a căzut, - că protopopul Cosma, un satrap, - cu
bune legături la curtea episcopească- a exclus din lista de candidare pe Şeran fără
de motiv (vom vedea), şi că alesul, teologul Tău, a lucrat cu bani: de la 100-200 lei
de vot.
25 sept. Azi m-a cercetat inv. tău din Cennei, tatăl „alesului" de la Şepreuş.
(El se mai adresase mie, când fiul său căzuse la alegerea de preot de la Cermeiu,
locul său natal. Mi-se vaiera de nelegiuirile electorale, de neanchetarea fraudelor şi
silniciilor, nici la scaunul protopopesc, nici la Consistor, şi că a trebuit să apeleze la
mitropolie în care privinţă scrisesem şi eu acolo în cauză). A intrat la mine, în
birou, pe la ora 1O a. m., cu oarecari jenă şi cu un curaj forţat, începând vorba:
- Să nu Te superi pe mine pentru Şepreuş, ca, părinte fiind, trebuia să mă
îngrijesc de fiul meu.
- Înţeleg. Ce supărare să am pentru asta ? Concursul admite concurenţa,
numai lucrurile să fi mers bine.
- A decurs alegerea cumsecade.
- Câte voturi s-au dat ? Cine câte a primit ?
- După, fratele Dv. a avut 140 vonµi, iar fiul meu 208. Aşa-i că nu vă
supăraţi?

I-am răspuns convenţional şi destul de rece, fără să intru în meritul chestiei
(îmi era contimporan, cînd eu studiam teologia, el la preparandie).
Ne-am despărţit.
26 sept. Dau peste Dr. Iorgovan şi diaconul Cuzneţov, în biroul lor,
comentînd fărădelegile de la alegerea de la Şepreuş şi spunând că şi în alte locuri
merg tot aşa alegerile şi - nu se anchetează. Nici la Cenneiu, nici aiurea.
Mi-au mai dat informaţii, că după cum ei au auzit „alegerea" s-a început cu
bătaie în biserică, au fost luaţi la păruială cei ce au cerut votarea secretă, - că
protopopul nu a voit să încuviinţeze votarea secretă că doar nu va sta el sub
,,teroarea" celor doritori de vot secret (???)
Tot în 26 sept.. am aflat de la aceaşi, că protopopul Cosma şi Tau, tatăl, au
fost pe la vlădica. Cosma, cu care nu întreţin raporturi, nu m-a cercetat. N-avea de
ce. Ce v-a fi plănuit ?
Aceeaşi îmi spuneau, că s-ar fi amestecat şi partidele politice într-un mod
ciudat: "liberalii" au fost pentru a presiona în favorul lui Tau, iar Cosma, naţional
ţărănist, a fost de acord cu candidatul liberalilor - ca să nu reuşească fratemeu ... Vom vedea?!
Tot în 26 sept. M-au cercetat doi locuitori din Şepreuş, Pârvu Iosif şi Popa
Gheorghe, cari aduceau pentru episcopul un protest, sau contestaţie, împotriva
alegerii .. Contestaţia era neconcretizată, Li-am dat sfatul să se ducă la un advocat
român ortodox şi aceluia să-i spună lucrurile şi apoi, cu ajutorul lui, să concretizeze
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protestul,în puncte numerotate indicând la fiecare punct martorii cei mai onorabili, şi să depună cheltuielile de anchetă. I-am sfătuit să se ducă şi la episcopul şi la
referentul Păcăţianu şi să depună acolo protestul de acum semnat de săteni şi să
ceară informaţie: ce sumă şi unde s-o depună pentru anchetă. A rămas că vor merge
la avocatul Micloşi.
Mi s-au spus mari fărădelegi ce s-au petrecut la alegere, cu consimţământul
protopopului chiar.
După ce s-au mai „încălzit", cei doi solicitanţi la vorbă - Pârvu Iosif mi-a
spus, în prezenţa tovarăşului său şi a doamnei Novac, care era încă de faţă,
următoarele:

Că protopopul l-a chemat la sine, şi ca pe confident politic naţional-ţărănesc,
de care-l leagă sentimente şi tovărăşie politică intimă, şi că i-a cerut protopopul: să
lucreze pentru Tau, ca să nu reuşească Ciuhandu şi că şi episcopul vrea să nu iasă
Ciuhandu, pentru că e înduşmănit şi certat cu fratele lui Ciuhandu (adică eu !) cu
episcopul. Mi-a mai spus acelaş că tot atunci, protopopul i-a grăit, că Tau are pentru
scopul alegerii pînă la 20.000 lei, şi i-a cerut să lucre între oameni. Pîrvu Iosif a
avut însă omenia şi bunul simţ să-l refuze, zicînd: D-le protopop, asta nu o pot face,
dar îţi pun la dispoziţie oamenii (aderenţii de partid naţ. - ţărănişti) cortesească, eu
însă nu pot.
Tot atunci, mi s-a spus că Tau e liberal şi că au lucrat liberalii pentru el.
Pîrvu Iosif e cel ce prezentase lista alegătorilor cari cereau - vreo sută de inşi
- vot secret; dar o fost bătut de derbedei, în biserică, în aprobarea tăcută a
protopopului, care nu a solicitat intervenţia poliţiei prezente, - iar lista solicitanţilor
a fost ruptă, tot în prezenţa şi aprobarea protopopului.
Tot în 26 sept. Mi-a spus diaconul Cuzneţov, că ieri a dat faţă cu bătrânul
Tau şi l-a întrebat de rezultatul alegerii. La întrebările puse, i-a răspuns: Acuma am
restabilit pacea cu pr. Poleacu, contracandidatul fiului său la alegerea din Cermeiu;
am tras dunga, reciproc, peste trecut şi i-a solicitat sprijinul la Şepreuş, ceea ce a şi
fost, căci pr. Poleacu a fost numit administrator la Şepreuş (deci singurul preot în
marea comună Cermei). Spunea bătrînul Tau, şi aceea, că a fost şi la protopopul şi
că se înţelesese şi cu dînsul în privinţa alegerii fiului său la Şepreuş. Tau a mai
spus, că se împacă cu par. Poleacu, preotul Cermeiului; pus administrator la
Şepreuş.

L-am întrebat pe Cuzneţov: Cum s-a făcut de s-au împăcat ? Şi că prota
Cosma a forţat alegerea lui Tau ?
Mi-a răspuns, prin tangenţă: Se sprijinesc reciproc. Cândva a fost să se
aleagă preot la Răpsig, episcopul i-a spus: să facă tot posibilul pentru alegerea lui
Comşa Iosif (care a şi fost ales, prin silnicii). Acum, era rândul să fie ales Poleacu
la Cermeiu, fiind rudă cu prota Cosma. De aceea alegerea la Cermeiu a mers la fel
ca la Răpsig. Iar acum, pentru ca la Şepreuş să reuşească ei, prota a propus
administrator pe pr. Poleacu de la Cermeiu, - odată şi a fost refuzat. A doua oară,
nu l-a mai refuzat Consistorul, ci l-a pus administrator.

255
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

(Înţeleg acum vorba bătrinului Tau, că fără concursul lui Poleacu nu putea fi

ales fiul

său

!).

5 nov. În zilele trecute am aflat - şi-l şi văzusem după aceea pe protopopul
Cosma la episcopul - că „alegerea" a fost aprobată de „scaunul" protopopesc al
Ineului sub presidiul protopopului, care a trecut peste toate protestele sau
contestaţiile. Ele intraseră la timp, la Consistor; iar acesta nu a ordonat ancheta şi
nici nu le-a trimis pe toate protopopului. Aşa le va fi fost înţelegerea ! Contestatarii
au primit şi hotărirea scaunului protopopesc dar, urmînd nişte sfaturi slabe, nu au
ridicat contestaţie şi împotriva hotăririi scaunului protopopesc;dar au venit pe la
mine să mă întrebe:- ce-o fi?
Aşa fiind, am grăit lui Văţian şi Givulescu, consilier la secţia adm. bis.
informându-i şi rugându-i să insiste pentru anchetă.
La 5 nov., s-a ţinut şedinţa la Consistor. Prin stăruinţa celor doi şi a altora,
după ce s-a constatat. Că alegerea fusese potenţată la vreme şi că ancheta nu s-a
ţinut, dar se constatase, prin contestaţii că s-a făcut la alegere, scandal şi bătaie şi
ruperea cererii pentru vot secret, iar protopopul nu-l acordase, şi că totuşi alegerea a
fost examinată presidiul dânsului, s-a căzut de acord: să se trimită anchetatori din
centru. A fost trimis anchetator din centru. A fost trimis revizorul eparhial I.
Georgia.
A venit la 1-2 zile, la mine, Iosif Pârvu, unul din contestatari. L-am lămurit şi
i-am dat instrucţii de comportare, ca să nu se facă greşeli la anchetă.
Vom vedea rezultatul!
19 nov. Azi m-a cercetat un şepreuşan (Popa Gheorghe) şi mi-a spus: că s-au
făcut citările pentru anchetă, ce are să fie mâine, la 20 nov.; dar spunea că martorii
cei mai de seamă ai lor (Filip Ioan, Lupei Pavel, Toma Petru, căpitanul A.
Cherechean şi încă unul, poate Stana Ioan) nu au fost citaţi la anchetă.
Li-am dat sfatul: să ceară şi ascultarea acelora. L-am informat pe interlocutor
despre premisele de până aci şi li-am spus: să se ţină bine la anchetă.
Tot în 19 nov. Am scris căpitanului Cherechean, rugându-l dacă poate, să se
prezinte la anchetă.
Preotului Teodor Puter încă i-am dat sfatul să se prezinte, pt. a fi ascultat la
anchetă.

22 nov. Mi-a comunicat pr. Puter că s-a anunţat în scris la Şepreuş,
protopopul Georgia, delegat la anchetă; dar Georgia nu l-a primit.
Aşa însă, Puter ştie: că la anchetă n-am fost ascultaţi toţi martorii invocaţi; că
de cumpărarea voturilor cu bani nici nu s-a amintit în anchetă; că oamenii s-au ţinut
destul de bine; că şi aşa au ieşit la iveală unele fărădelegi; că unii bărbaţi de
încredere au spus, că actul electoral s-a încheiat în biserică, cu semnarea
procesului-verbal electoral iar alt bărbat de încredere ajurat că protopopul Cosma ia cerut semnătura afară de biserică şi că a aplicat-o scriind pe peretele bisericii.
Mai spunea, că a fost ascultat la proces-verbal şi preotul Ursuţ, care a
declarat că aşa tumult n-a mai văzut la alegeri bisericeşti.

256
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

la părintele Puter să reclame a fi ascultat, pe cuvânt preoţesc şi sub
cu privire la decursul alegerii respective, şi că contestatarii să ceară
completarea anchetei cu ascultarea martorilor omişi din adins de către anchetator.
22 nov. Tot azi: am văzut pe prota Cosma, sfătuindu-se cu revizorul Georgia
în biroul acestuia; apoi s-a sfătuit Georgia cu Păcăţian, în acelaş birou. Am aflat şi
aceea că o seamă de şepreuşeni ar fi înaintat - prin prota Cosma (?), dar îară
propunerea scrisă a acestuia - o cerere, pentru ca „alesul" Tau să fie numit
administrator parohial la Şepreuş.
1 dec. 1934 (la Chişineu)
Păr. Protopop Marşieu mi-a povestit, revoltat despre lucrurile ce le-a aflat,
când a fost la anchetă cu Georgia, că se petrecuseră la „alegerea" din Şepreuş.
Spunea totodată, că ancheta a mers numai într-acolo, să se constate: dacă a fost
vinovat sau nu protopopul Cosma de cele ce i se atribuiau, lui personal; dar că la
acele momente (ca votarea pentru bani) nu s-a întins ancheta. Adaugă însă - dacă
bine am fixat - că banii s-ar fi dat după votare; şi adaugă prot. Marşieu revolta sa,
că cei mari mâncă biserica şi provoacă lăţirea sectarismului, prin ocrotirea siluirilor
şi a fraudelor electorale.
Tot atunci mi-au grăit revoltaţi sufleteşte despre cele ce ştiau cu privire la
alegerea de la Şepreuş, prietenul meu, pr. Gh. Ardelean din Pădureni şi doamna sa,
de naştere din Şepreuş.
A

rămas,

jurământ,

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f.

nenumerotată]

10.
Şed.

Adun. Eparhiale de la Arad
1O iunie 1935 - după masă

Referenda comisiei economice despre abuzurile din administraţia
ale Măn. H. Bod.rog.
După raportoru Dr. Pamfil Ciobanu şi S. Tr. Seculin a luat cuvânt Dr. I.
Marşieu, care a înfierat administraţia abuzivă de la M-re şi a adăugat, că nici la
Consistor nu e mai bine.
M-am ridicat imediat şi am zic (cam acestea):
În viaţa mea publică rar cred să fi avut o mai mare decepţie. Trebuie să
mergem până în capăt cu constatările.
Cealaltă afirmare despre administraţia similară a eparhiei, atinsă de d.
Marşieu, îmi face o dureroasă mângâiere - dacă aceasta poate fi o mângâiere - că
va trebui curăţit terenul şi la Consistor.
Eu ştiam ce ştiam de treburi. Dar isolat strict la Secţia culturală, n-am putut
vedea: ce se petrece la celelalte două secţii eparhiale. Dar m-am edificat întru caz al
fondului de propagandă care trebuie să deie mijloacele de acţiune secţiei mele
gospodărească
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culturale şi nu le-a dat. Am awt o luptă surdă până aici pe tema bugetului ce nu mi
s-a dat. Atunci am cerut ziarul de casă al fondului de propagandă. Mi s-a dat. L-am
dus - în 1932 pare-mi-se - în biroul meu. După masă a dispărut. L-am găsit din nou
la Contabilitate, unde mi s-a spus, li s-a administrat un bobârnac, nici până azi nu
ştiu: de cine, pentru-că mi-au dat ziuarul. Aşa se lucra şi dincolo cu bunul public,
ale căruia dezamăgire tot orbul încă le vede.
Şi atunci să nu vă miraţi, că la Adunarea eparhiei din a. tr. Mi-am prezentat
demisia din Adunarea eparhială. (Am reprodus cum s-au petrecut parlamentările
între mine şi eppul) apoi am continuat astfel:
Din aceleaşi motiv, al soartei gospodăriei eparhiale, pe care o cunosc, şi
nevrând să mai girez această gospodărie cu votul meu aici, am în buzunar demisia
din anul trecut şi actul de demisie ce aveam să-l prezint astăzi aici. Dar, după ce d.
marşieu a spart buba, iar D. V. sunteţi de acord să trecem cu purificarea şi la
administraţia eparhială centrală, V -o declar: nu mai simt în sufletul meu nici un
motiv pt. a demisiona, ci de a sta alături de DV. Ca împreună să facem rânduială.
Vă rog: să stăm alături, să mergem pe această cale, până-n capăt. Aceasta îmi
este datoria pentru care suntem azi aici.
(Am fost aplaudat de Adunarea eparhială)
[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 132, f. 662-662v]

11.

Proiectul din 1944
al preotului Gheorghe Ciuhandu
STUDII.
INFORMAŢII ŞI CUVÂNTĂRI ISTORICE-CULTURALE
ŞI POLITICE-BISERICEŞTI

VOLUMUL!

Câteva capitole

şi însemnări

din Istoria

românească

Introducere
Cu acest volum începem să publicăm o serie de roade ale ostenelilor noastre
în domeniul scrisului românesc, unele mai vechi, altele mai nouă: studii, articole şi
informaţi uni.
Când le-am scris, nu ne puteam gândi s'ajungem până aici, deoarece ele
reprezintă mai mult un scris de ocazie prin care ţineam să ne încadrăm în
propaganda culturală românească, şi să nu dăm numai o anumită contribuţie îăn
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coloanele unor reviste

şi

ziare. Deci, ele sunt

nişte lucrări fără

o

perfecţiune

mai

deoseită.

Sugestia unei înmănuncheri în volum ni-a venit de la prieteni ai scrisului
nostru. Asupra acestei idei am avut prilejul de a medita, în iarna trecută, într-un
spital, în cursul unei boli.
Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, în decurs de peste patru decenii de
când port un condeiu, chiar şi pentru această muncă am reuşit să ne punem şi în
slujba unor cercetări - mai cu seamă cu caracter istoric şi cultural, iar altele de
ordin statistic, aşa de puţin cultivat încă - a căror înmănuncghiere prin tipar, totuşi,
poate să însemneze ceva bun, căci pe lângă dovada unor străduinţi de a pune în
lucrare un modest talent, în împrejurări care nu totdeauna ni-au fost prielnice,
înlesnim şi altora să cunoască şi mai ales să poată utiliza rezultatele cercetărilor
noastre, cari fără de această înmănunchiere nu şi-ar putea ajunge pe deplin scopul,
ci ele ar fi rămas îngropate şi uitate în coloane de reviste şi gazete.
Seria acestor mici lucrări reproduse începe încă cu anul 1903 şi dintr-o vreme
aşa de lungă până azi, s-ar fi putut aduna mai mult material; dar respectivele gazete
şi reviste nu le aveau la îndemână, nici numere puse la o parte cu tot ce scrisesem,
întrucât nu ne gândeam că, oarecândva s-ar putea ajunge la o retipărire cel puţin a
unora din ele. Văzându-le, însă la un loc şi grupate după oarecari criterii şi
orânduite după un sistem, din cari să se poată, deoparte, evidenţia scopul principal
urmărit prin totalitatea scrisului nostru, iar alta parte, de a le face mai utilizabile şi
pentru cititori precum şi pentru alţi cercetători - credem, pe lângă toată modestia
noastră, că am săvârşit prin înmănunchierea lor un lucru bun şi de folos.
O categorisire şi o aranjare după se cerea şi pentru că chiar şi numai
materialul adunat şi orânduit în pripă ar da câteva volume. Acestea le putem
caracteriza astfel:
Volumul I, cuprinde câteva capitole şi însemnări din Istoria poilitică,
bisericească şi culturală a Românilor, mai cu seamă ardelene, având o parte
introductivă, despre anumite referinţe bisericeşti - Biserica fiind în trecut,
aşezământul de căpetenie şi la noi, ca şi la alte popoare - nu numai voinţa
românească, ci şi prin cea a altor popoare conlocuitoare, odinioară, în fostul Stat
ungar, scoase în mare parte prin politica de Stat. Din raţiuni practice, materialul
acestui volum s-ar putea scoate în două volume mai mici.
Volumul următor priveşte viaţa noastră bisericească, tratând unele probleme
prin prisma lor firească, naţională, precum şi evoluţia şi rostul lor. Materialul e
orânduit în două secţiuni: Cea dintii se referă la Biserica noastră ca instituţie harică
şi naţională; iar partea a doua se ocupă de factorii negativi cari desagreghează, de o
vreme unitatea Bisericii româneşti şi macină succesiv şi pe neobservate, dar cu atât
mai sigur, forţa de rezistenţă a vitalităţii de consilier şi referent cultural în slujba
şcoalelor noastre confesionale de odinioară - atribuţii în cadrul cărora am rămas o
viaţă întreagă până la pensionare (1939). Nu se putea, deci, să nu adăugăm măcar
ceva, la aceasta a activităţii noastre.

259
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
Ţinem să mulţumim şi aici Asociaţiei noastre ,.Andrei Şaguna" pentru bunul
serviciu că, după un frumos dar ce mi-a făcut - o cruce de argint aurit şi un lanţ de
aur din prilejul celor douăzeci şi doi de ani în fruntea ei ca preşedinte - pentru care
lucru suntem datori să-i exprimăm şi aici toată gratitudinea - a luat asupra sa să
tipărească aceste volume. Iar din partea mea cedându-i şi desfacerea, îi rămâne ca
venitul curat să-l încadreze pe de jumătate în fondul ce a constituit deja pe numele
meu, pentru încurajarea activităţii de condeiu a Fraţilor Preoţi din Asociaţia
noastră; iar cealaltă jumătate după scrisul meu - care la vremea sa a însemnat o
muncă de colaborare gratuită pe la unele gazete şi reviste - să fie rezervat familiei
mele.
De încheiere adăugăm pentru orientarea cititorilor şi mai ales a criticilor, că
în reproducerile de acum nu facem nici un corectiv sau schimbare esenţială, decât
cel mult de cuvinte, unde ni se pare absolut necesar.
Dacă ici acolo, printre capitole şi secţiuni sau părţi ale volumelor se vor cere
oarecari adausuri pentru a marca mai bine legătura lucrurilor sau a ideilor, aceea
împrejurare se va arăta lămurit.
Doamne binecuvântă strădania noastră şi a celor cari vor ceti scrisul nostru,
cu gând curat !
Iconom Stavrofor
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier-referent eparhial în retragere
Preşedintele Asociaţiei „Andrei Şaguna"
a Clerului din mitropolia Ardealului

Vaţa

de Jos, luna Iunie 1944
(Jud. Hunedoara)

Partea I: Biserica la noi şi la

alţii

1. Aduceri aminte în legătură cu „Dumineca Ortodoxiei" (1939)
2. Biserica şi limba vie a poporului (1910)
3. Încreştinarea ungurilor - voievodate româneşti - rit răsăritean (1903)
4. Ritul răsăritean, o problemă bisericească şi politică în statul ungar (1907)
5. O instituţie medievală fatidică pentru români: Episcopia ungurească de la
Oradea
6. Rutenii unguri
7. Unul din sfinţii lor: ruteanul losafat Kuncewicz
8. Un popor pierdut: Armenii din regatul ungar (1911)
9. ,,Maghiarii greco-catolici" şi „Liturghia maghiară" (1911)
1O. Organizarea bisericii orientale nationale-maghiare (1912)
11. Însemnări istorice, etnografice şi ~ulturale de la frontiera noastră vestică
12. Biserica la noi şi la alţii
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Partea II: Însemnări bisericeşti culturale mai vechi şi mai nouă

Bogomilismul şi Românii (1923)
Cărţile de afuirisenie sau de blăstem din Ardeal (1936)
Alte informaţii în legătură cu afarisaniile din Ardeal
Rânduiala Sfintei Mărturisiri la Români (1933)
Noul Testament de la Bă/grad şi alte opere următoare de cultură teologică
veche românească (1943)
6. Un vechi „Molitvenic" manuscris din Bihor, în legătură cu alte
Molitvenice (1941)
7. Rugăciunea Domnească cu „păcate" ori „greşale" ? (1922)
8. Începuturile publicisticei bisericeşti de la Arad (1937)
9. Gazetele de la Arad, la Congresul cultural arădean (1938)
11. La „Ziua Cărţii". Deschiderea expoziţiei (1933)
12. La expoziţia bisericească de la Arad (1936)
13. Praznicul Gliei româneşti (1927)
1.
2.
3.
4.
5.

VOLUMUL II

Din

viaţa bisericească şi religioasă

Partea I: Biserica,

a Românilor ardeleni

instituţie harică şi naţională.

Grija de credincioşi

1. Ceva despre organizarea catedralelor
2. Catedralele
3. Norma vieţii constituţionale în Biserică
4. Un imn buclucaş şi un comisar guvemial
5. Primul proiect de unificare bisericească la români
6. Părţi canonice în Statutul şagunian: Înapoi la Apostolie I
7. Un proiect de disciplină bisericească de sub sârbi
8. O scrisoare pastorală mai nouă, în nota disciplinei în cler
9. Pentru pacea din Biserică (192 7)
1O. Pentru buna rânduială în viaţa constituţională bisericească
11. Ciobanul Petrache Lupu în Arad
12. Calea Vieţii şi calea morţii
12. O conferinţă mixtă la Timişoara (1929)
Partea II: Degradarea

1.
2.
3.
4.

sufletească şi naţională. Unaţia şi

sectele

Ce am fost mai trebuie să fim: Un neam şi un suflet
Samuil Micu-Clain şi Sinodul unionist de la Florenţa (1439)
Cei ce strică sufletul poporului românesc
Cuvinte actuale despre Sf Biserică
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5. Unirea Bisericii anglicane cu Biserica ortodoxă: predica profesorului G.
Leicester Marriot din Oxford
6. Schisma românească sau unirea cu Biserica papală: înjăţişlări istorice culturale şi statistice
7. Problema săcuiască sub raport confesional
8. Şcoala şi lucruri la Beiuş
9. Unaţia şi analfabetismul în eparhia Gherlei
10. Icoane din viaţajăţarnică a baptiştilor
11. Atitudini ortodoxe de apărare: Dezideratele clerului ortodox din
România în faţa proectului de Legea Cultelor (192 8)
12. Suveranitatea şi solidaritatea natională:
Un discurs la Senat (1920)
,I
13. Catolicismul ne asaltează: In loc de politică religioasă de Stat
Concordatul cu Roma
14. Uneltele româneşti ale Papismului: Ierarhia unietă şi partidul naţional ardelean
VOLUMUL III

Cuvinte de propovăduire
Partea I: La
numele ei

Asociaţia

„Andrei

Şaguna"

a Clerului din Ardeal

şi

1. Cuvinte de deschidere: La constituirea (1919) a Secţiei eparhiale Arad
2. La deschiderea Congresului general din 1922
3. La deschiderea Congresului general din 1923
4. La deschiderea Congresului general din 1924
5. La deschiderea Congresului general din 1925
6. La deschiderea Congresului general din 1926
7. La deschiderea Congresului general din 1927
8. La deschiderea Congresului general din 1928
9. La deschiderea Congresului general din 1930
JO. La deschiderea Congresului general din 1931
11. La deschiderea Congresului general din 1933
12. La deschiderea Congresului general din 1934
13. La deschiderea Congresului general din 1935
14. La deschiderea Congresului general din 1936
15. La deschiderea Congresului general din 1937
16. La deschiderea Congresului general din 1938
17. Aniversarea Sfântului Teodor Studitul, la Congresul din 1926
18. Două cuvinte de pomenire, la Congresul din 1931
a. Călugării Visarion şi Sofronie, luptători pentru Ortodoxie
b. Mucenicii şi Mărturisitorii Ortodoxiei româneşti
19. La Adunarea cercului religios Mândru/oe (1920)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

La Adunarea cercului religios Pecica (1921)
La instalarea Episcopului Grigorie al Aradului (1925)
La adunarea naţională antirevizionistă de la Arad (1932)
La constituirea „Frăţiei Ortodoxe Române" (1933)
La Congresul general al FOR (1934)
Lajuibileul Catedralei ortodoxe române din Oradea (1934)

Partea II: Alte cuvântiri ocazionale
A. Bisericeşti
1. La sfinţirea paraclisului familiar: Roşia - Bihor
2. La Dumineca Ortodoxiei, în Catedrala din Arad (1930)
3. La sfinţirea temeliei casei parohiale şi a paraclisului din
(1930)
4. La „denia" din Dumineca Floriilor
5. La primul ...
6. La hramul bisericii din Buziaş-Banat (1934)
7. La Durzineca Floriilor în Pecica (1935)

Arad-Grădişte

B. Naţionale
1. De ziua Regelui Ferdinand 1 (1919)
2. Întru pomenirea lui Mihai Viteazul (8 noiembrie 1919)
3. La întâia aniversare a Adunării Naţionale de la Alba Iulia (1920)
4. La „Ziua Eroilor" (1920)
5. Iarăşi întru pomenirea lui Mihai Viteazul (1920)
6. La a doua aniversare a Adunării Naţionale de la Alba Iulia (1921
7. E ziua Regelui ... (1931)
8. La pomenirea voievodului Alexandru cel Bun (1932)
9. La comemorarea martirilor Horia, Cloşca şi Crişan (1835)
10. La ridicarea „troiţei" de la Hălmagiu (1936)
Partea Ill: Umblând pe la

şcoale

1. O icoană a Şcoalei primare dinEparhia Aradului în anii şcolari 1907/8
1908/9.
2. Rane dureroase: Primejdia şcoalelor străine
3. De la politica şcolară a lui Apponyi, la ciripitul românesc (1908)
4. Învăţătorii confesionali şi dreptul Bisericii la Şcoale
5. O circulară consistorială pentru dreptul la şcoale confesionale
5a. De vorbă cu învăţătorii
6. La inaugurarea Şcoalei profesionale de fete, din Arad (1920)
6a. La deschiderea anului şcolar 1922/23 a şcoalei profesionale de fete
7. La sfinţirea paraclisului liceului„ Carmen Silva" Timişoara (1924)
8. La Şcoala normală de fete din Arad (1930)
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9. La Liceul „Moise Nicoară" din Arad (1930)
JO. La Liceul defete „Elena Ghiba Birta", Arad (1930)
11. La încheierea colectivă a anului şcolar la şcoala

specială

din Arad

(1932)
12. La Adunarea generală a învăţătorilor din Arad(] 932)
13. La deschiderea anului şcolara/ Şcoalei de comerţ, Arad (1932)
14. La Cercul religios „Sf Ecaterina" a Liceului de fete, Timişoara,
conferinţă (1933)
15. La zece ani ai cercului religios „Sf Ecaterina", Timişoara (1933)
16. Un veac şi jumătate din trecutul catehizaţi ei şcolare în eparhia Aradului
17. O ispită refuzată cu demnitate: Catehizarea în ungureşte

Partea IV: În focul prigonirilor, străduinţi spre lumină şi unitate
românească

Spicuiri din Istoria Episcopiei Aradului în epoca zisă sârbească
Limba oficială românească în eparhia Aradului sub „sârbi"
Comerciantii „greci" în părti/e ungurene, mai ales arădene
În căutare de fraţi: de la Tis~ - Mureş lângă Nipru
Un „nobil" român: Moise Nicoară
Petiţia majestatică a Românilor arădani (1814) pentru episcop român şi
răspunsul mitropolitului sârbesc: Conflicte româno-sârbeşti, intrigi catolice şi
victime româneşti
8. O răscoală ţărănească şi încercare de unire la Şepreuş (jud. Arad)
9. Episcopul Samui/ Vulcan, marele prigonitor al Ortodoxiei
I O. Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului
11. Politica bisericească şi culturală a Episcopului Samuil Vulcan
12. Unirea şi întoarcerea gălşeni/or la Ortodoxie
13. Propaganda catolică maghiară de la Măcău, în coasta eparhiei Aradului
14. Cum ni-au răpit uniţii şi ungurii sufletele de la Nadăş, jud. Arad ?
15. Cum s-a făcut unirea la Ohaba-Forgaci (Banat) ?
16. Preoţii români cari rup peceţile cu Roma
17. Cum îşi sporeşte credincioşii Episcopia unită din Lugoj ?
18. Ortodoxia românească: Martiriu şi aspiratii
19. Întru cinstea şi pomenirea sfinţilor român;şti
20. Iarăşi pentru sfinţii din sânge românesc
21. Cu gândul la Alba Iulia lui 1918
22. Mai aşteptăm o „Alba-Iulia"
I.
2.
3.
4.
5.
7.
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II.
CORESPONDENŢA

I. Academia Română
1.

[Concept]

[Arad, 8 ianuarie 1934]
Domnule Preşedinte,

Dl. Dr. Aleksa Ivic, prof. universitar în Subotica (Jugoslavia), cunoscut
pentru publicaţiile sale de istorie şi mai ales de documente istorice scoase, cu
cheltuielile Statului jugoslav, de prin arhivele de la Budapesta şi Viena şi publicate
de Academia sârbească - cercetându-mă ocazional şi văzând o seamă de documente
şi însemnări ale mele din arhivele locale -, mi-a făcut o propunere: să întocmim
împreună un volum de documente istorice-culturale, privitoare la români, din
materialul meu şi din ceea ce D-sa ar copia dinadins spre acest scop, de prin
arhivele menţionate, pe lângă ceea ce aş mai putea achiziţiona eu de aici încolo.
Aşa fiind, a rămas să facă întrebare la Onor. Academie Română, pentru a
avea un răspuns de orientare spre a putea să-i dau un răspuns şi eu Dlui prof. Ivic,
dacă On. Academie Română ar primi, sau nu, editarea acelor documente, deoarece
noi, nici unul, nu avem mijloacele necesare spre acest scop.
Dacă am avea, măcar principial, un răspuns favorabil, am lua - eu şi Dl lvic
- contractul întreolaltă, spre a ne înţelege asupra lucrului de făcut din partea
noastră.

Eu însă, socotesc că - cu sau rară de mine - ar fi un lucru de mare interes
pentru istoria culturală românească să se găsească chipul ca cel puţin Dl profesor
lvic să-şi poată publica la noi materialul ce-l are şi ce ar culege de aici încolo, cu
privire la români, de prin arhivele amintite. Eu m-am ales cu impresia că se oferă
din dragoste pentru misiune şi nu pentru câştig.
Am onoarea să Vă rog, Domnule Preşedinte, să binevoiţi a chibzui asupra
acestei chestiuni şi - ori prin mijlocirea modestei mele persoane, ori prin careva
dintre membrii sectiunei istorice a On. Academii - să binevoiti a lua contactul cu
Dl prof. A. Ivie. în' caz de contact direct, aş dori s-o ştiu şi eu ~ceasta, pentru a mă
orienta: ce am să-i răspund personal.
Eu socotesc că D-sa lucră la veacul XIX, din care mi-a trimis ca specimen o
copie de pe jalbe lui Dimitrie Ţichindeal, de la 1815, către împăratul, căruia se
plânge pentru alungarea de la catedra sa de la Arad.
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Primiţi, Vă

rog, Domnule

Preşedinte,

asigurarea profundului respect ce Vi-l

păstrez.

Arad,8ianuarie1934
Protopresv. Dr. Gh. Ciuhandu,
Consilier referent eparhial
Către

Academia Română Bucureşti

[Episcopia Aradului în vremuri de răsauce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 415]

2.
ACADEMIA ROMÂNĂ
Bucureşti, Cale Victoriei, 135
2 martie 1934, Nr. 71
Sfinţite Părinte,

Voastre din 8 ianuarie a.c. avem onoarea a vă înştiinţa
a Academiei, spre a putea decide asupra publicării
documentelor istorice-culturale privitoare la români strânse parte de Sfinţia
Voastră, parte de D-l prof. A. lvic, are nevoie de a cunoaşte mai înainte dacă
documentele adunate de D-l lvic sunt inedite, din ce arhive sunt adunate, dacă sunt
copiate după originale şi câte ar fi la număr.
Vă rugăm să ne comunicaţi aceste informaţii şi a primi expresiunea distinsei
noastre stime.
Secretar general
ss indescifrabil
La scrisoarea

că

Secţiunea

Sfinţiei

Istorică

Sfinţiei

Sale,
Preotului Prof. Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial Arad

[Episcopia Aradului in vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 416]

3.
[Arad, 4 aprilie 1934]

[Concept]
Domnule Preşedinte !
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Primind preţuitul răspuns cu Nr. 71 din 2 Martie a. c. în chestiunea unor
documente de colecţionat şi tipărit - am luat contactul cu Domnul prof. universitar
Dr. Aleksa lvic, al cărui răspuns îl prezint în anexata traducere românească.
Din această scrisoare se vede, că respectivele documente, privitoare la trecutul
cultural românesc, datând din jumătatea veacului XVIll până la jumătatea veacului
XIX, se găsesc în următoarele secţiuni ale arhivei de stat din Budapesta:
Cancelaria ungară de Curte, Consiliul locotenential regal unguresc,
Deputăţia ilirică de Curte, Cancelaria ilirică de Curte şi Cancelaria ardeleană de
Curte.
D-sa va copia documentele latineşti, germane şi maghiare, iar mie îmi va
trimite documentele româneşti, pentru a le copia. După credinţa D-lui prof. lvic,
documentele ce ni' le-ar servi, ar putea să deie vr-o 50 dorinţe tipărite, după felul
documentelor publicate de D-sa la Belgrad şi, desigur, cunoscute şi la On.
Academie Română.
Materialele ce le-am avea de la D-Sa, s-ar adăuga materialului ce-l am eu,
cules din arhiva judeţului Arad şi din arhiva episcopiei de aici mai ales dintre anii
173 7 - 1800 şi dintre 1830 - 40. Acest material l-aş mai putea completa.
Pe lângă acest material, păr. diacon dr. Ştefan Lupşa, profesor la Academia
teologică ortodoxă din Oradea, mi-a pus în vedere, că mi-ar ceda documentele,
copiate de dânsul în curs de jumătate de an din arhivele din Viena, cuprinzând mai
ales material de istorie bisericească şi culturală, începând de la jumătatea secolului
XVIII încoaci şi până la jumătatea celui de al XIX-iea. Se înţelege, părintele Lupşa va
fi şi mai bucuros dacă documentele sale le-ar publica On. Academia Română.
În chipul acesta s-ar putea conta la un material istoric destul de preţios. Şi
dacă nu mi s-ar lua în nume de rău, aş exprima părerea, că ar trebui făcut tot
posibilul pentru ca - până să se găsească oameni şi mijloace pentru explorarea
sistematică a arhivelor - materialul ce se îmbie acum, să fie luat în socotinţă şi
încadrat în publicaţii de acest gen. Şi mai presus de toate, să profităm de serviciul ce
ni-l oferă d. prof. A. lvic, un foarte pasionat cercetător, care ne poate fi de mare folos.
Dacă şi D-voastră aţi binevoi să fiţi de această părere, ar rămâne ca noi, cei
trei, s'o ştim aceasta cât s-ar putea mai degrabă, pentru ca să ne vedem apoi fiecare
de a sa parte de lucru în vederea realizării acestui scop.
Si deoarece D-l. Prof. lvic lucră acum la începutul veacului XIX /anii 1800 1820/, aş căuta şi eu să adun materialul informativ din aceeaşi vreme, pentru ca
publicarea să înceapă cu documentele de la începutul veacului trecut.
Spre acest scop mi-am îndreptat atenţia şi către volumele de documentele de
la Moise Nicoară, aflătoare la On. Academie Română şi aş extrage acte şi din arhiva
eparhială şi cea judeţeană de aici, privitoare la anii 1800 - 1820.
Adunat odată materialul, el ar trebui să fie concentrat în mâna cuiva, pe care
l-aţi încredinţa cu acest lucru O-Voastră şi On. Academie pentru a revizui şi
coordona materialul după directivele, pe cari le-ar da On. Academie, şi apoi
să îngrijească si de supravegherea tiparului.
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Din partea mea aş socoti ca materialul să fie publicat în ordinea succesiunii
cronologice.
La orice caz, rămâne ca D. Voastră si On. Academie Română să binevoiţi a
aprecia aceste gânduri de bine ale noastre, pentru a cărora realizare suntem gata să
facem tot posibilul.
De orientare ca privire la felul de a lucra al D-lui prof. Ivic am onoarea să Vă
pun la dispoziţie anexatele 27 file privind mai multe chestiuni. După vedere, Vă rog
să binevoiţi a-mi remite aceste file,
Primiţia, Vă rog Domnule Preşedinte, asigurarea deosebitei consideraţiuni ce
Vi-o păstrez.
Arad, 4 aprilie 1934
Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial
[B. A. O. R. Arad, Fond de documente Gheorghe Ciuhandu, dosar 125, f. 56-57]

4.
ACADEMIA ROMÂNĂ No. 881

Bucureşti

Calea Victoriei, 125
24 Maiu 1934
Sfinţite Părinte

Am onoare a Vă face cunoscut ca Secţiunea Istorică în şedinţa de la 19 Maiu
curent, a luat cunoştinţă de propunerea Sf.Voastre din scrisoarea de la 4 Aprilie a. c.
de a se publica de Academie materialul documentar datând din secolii XVIII şi XIX,
adunat sau pe care l-aţi mai putea aduna Sf. Voastră împreună cu d'-1 Prof. Al. lvic
din diferite arhive din ţară şi din arhivele din Viena.
Secţiunea istorică a hotărât în principiu să binevoiţi a ne trimite materialul,
unnând ca tipărirea lui să se facă, când Academia va putea.
Comunicându-vă această deciziune, vă rugăm să primiţi, Sfinţite Părinte,
sentimentele noastre de deosebită stimă.

SECREfARUL GENERAL
(indescifrabil)

S. Sale
Părintele

Protopop Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier eparhial referent
[B. A. O. R. Arad.fond cil., dosar 125, f. 54]
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s.
ACADEMIA ROMANA
No. 1. 357
Bucureşti

Calea Victoriei, 125
14 iunie 1934
Sfinţite Părinte,

Drept răspuns la cartea poştală a Sfinţiei Voastre din 7 iunie curent, avem
onoare a vă restitui alăturat copiile manuscrise trimise pe lângă cererea Sfinţiei
voastre din 8 ianuarie 1934.
Primiţi, vă rugăm, Sfinţite Părinte, încredinţarea deosebitului respect
SECRETAR GENERAL
(indescifrabil)
Sfinţiei

Sale,
Protopop Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial, Arad

Părintele

[B. A. O. R. Arad,fond cit., dosar 125, f. 52].

6.
[Arad, 2 martie 1935]

[Concept]
Domnule Preşedinte,

Drept înregistrare la răspunsul meu de la 4 Aprilie a. tr. la scrisoarea Nr.
71/1934 din partea Onor Academiei Române, am onoarea să Vă comunic anexatul
caiet de documente istorice de d. Dr. Aleksa lvic766 prof. univ. în Subotica,
cuprinzând următoarele:
O prefaţă, în sârbeşte şi traducerea ei.
33 copii de documente culese de acelaşi domn din arhivele de la
Budapesta şi puse, gratuit, la dispoziţia On. Academii cu gândul şi condiţia unei
publicări, pe cât se poate neîntârziat.
Din partea mea, am onorea să Vă rog respectuos, să binevoiţi a aprecia
dorinţa dlui prof. lvic, ceea ce ar fi pentru D-sa un indemn în plus - pe lângă

şi

766
Este vorba de lucrarea: Beschreibung der Walachei vor einem Jahrhundert a lui Alexa lvic
care se păstrează în Fondul de documente Gheorghe Ciuhandu, dosar 18.
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dragostea sa pentru asemenea cercetări - de a ne servi şi pe mai departe cu material
istoric de felul arătat.
De astă dată Vă prezintă numai materialul cules de D-sa, rămânând ca în
privinţa materialului meu, pus în vedere anterior, să-mi iau voie de a Vă face o
comunicare şi o rugăminte.
Primiţi, Vă rog, Domnule Preşedinte, asigw-area profundului respect ce Vi-l
păstrez.

Arad, 2 martie 1935

Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad.fond cit., dosar 125, f. 47]

7.
[Arad, 12 martie 1935]

[Concept]
Domnule Preşedinte,

În anul trecut îmi luasem voi să Vă anunţ gândul ce-1 aveam dimpreună cu d.
prof. univ. Dr. Aleksa Ivic, de a Vă pune la' dispoziţie spre publicare, oarecare
material istoric, nepublicat până acum 767 • Cu data de azi am trimis la adresa Ovoastră un caiet al dlui lvic; iar din partea mea, pentru acum, am onoarea să Vă fac
următoarea comunicare şi rugăminte:
După cum se vede din anexatul sumar, âm lucrat deja o seamă din materialul
de care dispun. Lucrarea e gata de tipar, sub titlul „Episcopii Samui/ Vulcan si
Gherasim Raţ" /1830- 1840/.
Am încercat, în toate chipurile şi în toate părţile posibile, să obţin oare-cari
ajutoare, pentru a-mi tipări lucrarea; dar n-am şanse corespunzătoare întinderii mari
/aproximativ 40 coaie/ a lucrării, în care vreau să încorporez, ca anexe, materialul
documentar absolut nou /din 2 arhive de la Arad: judeţean si eparhial şi de la
Viena/, în număr de cel puţin 175 documente de publicat, dar nici condiţiile mele
materiale nu-mi sunt de aşa fel, ca să pot lua asupra-mi riscul tipărirei.
Astfel, respectuoasa mea rugăminte este: Să Binevoiască On. Academie
Română de a încuraja şi sprijini publicarea acestei lucrări - mai ales fiind vorba de
publicarea şi a documentelor - prin acordarea unei subvenţii ce se va afla de
potrivită scopului.
Îmi place să nădăjduiesc o urgentă şi favorabilă soluţionare a cererii mele, care
priveşte istoria, foarte neglijată până aici, a ţinutului Crişanei şi Banatului, într-o
epocă de aspre frământări româneşti dintre anii 1830 -1840.

767

Vezi scrisoarea din 4 aprilie 1934.
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Încurajarea Onor.Academii mi-ar înlesni să tipăresc de grabă lucrarea ce am
7682
gata deja
şi să mă pot pune pe lucru. de Ia toamnă încolo, prelucrând alt material
ce mai am şi aş mai aduna.
Primiţi, Domnule Preşedinte, asigurarea profundului meu respect.
Arad, 12 martie 1935

Ciuhandu

(B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f.

nenumerotată].

8.

ACADEMIA ROMANA
No. 701

Bucureşti

Calea Victorie, 125
16 Maiu 1935
Sfinţite Părinte,

Cererea Sfinţiei Voastre din 15 Martie a.c. a fost examinată de Secţiunea
într-o recentă şedinţă. Secţiunea, în unanimitate, a apreciat munca intensivă
ce depuneţi in domeniul istoriografiei române, dar a avizat, cu părere de rău, că nu
poate să vă ajute la tipărirea operei Sfinţiei voastre „Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ" deoarece nu îngăduie reaua stare financiară.
Primiţi, Sfinţite Părinte, asigurarea deosebitei noastre stime.
Istorică

SECRETAR GENERAL
(indescifrabil)
Sfinţiei

Sale
Prof. Dr. Gh. Ciuhandu

Părintele

Arad

(B. A. O. R. Arad.fond cit., dosar 61, f. 86].
9.
[Arad, 7 noiembrie 1935]

[Concept]
Academiei Române

768
Este vorba de: Episcopii Sam11il Vulcan şi Gherasim Ral, Pagini mai ales din istoria
românilor crişeni (1830-1840). Arad I 935.

271
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

l. Domnule Preşedinte
În 14 martie a.c. mi-am luat voie să Vă înaintez, cu tot respectul, o scrisoare
un caiet cu 33 copii de documente istorice, pa cari Vi le pune, prin mijlocirea
mea, la dispoziţie pentru publicare, dl. prof. Dr. Aleksa Ivic din Subotica.
D-Sa Vă mai trimite, pentru acelaşi scop, şi anexatele ./. trei copii de
documente, pe 14 file, cari sunt de a se ataşa aceluiaşi caiet.
Deoarece până aici nu am primit nici o informaţie în cauză, îngăduiţi-mi, Vă
rog, să cer un răspuns, pe care-l datoresc numitului domn.
Primiţi, Vă rog, Domnule Preşedinte, expresiunea adâncului respect ce Vi-l
şi

păstrez.

2. Domnule secretar
Ca

răspuns

la scrisoarea nr. 1357/934, am trimis On. Academii Române un
un mănunchiu de copii de documente de la mâna dlui Dr. Alexa lvic,
prof. univ. în Subotica. De data aceasta am onoarea să Vă trimit, de la acelaşi, alte 3
documente, ca anexă la scrisoarea ce o adresez Dlui Preşedinte al On. Academii.
Am onoarea să Vă rog, binevoiţi a le preda la destinaţie şi de a-mi mijloci un
răspuns, pentru care am onoarea să Vă anticip respectuoasele mele mulţumiri.
răspuns şi

Arad, 7 nov. 1935

Gh. Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad.fond cit., dosar 61, neo.]

10.

[Concept]

[Arad, 16 noiembrie 1935]
Onorată

după

Academie Română!

Am onoarea să Vă prezint cu tot respectul, pentru binevoitoarea premiere cum veţi afla de cuviinţă - lucrarea mai nouă „Episcopii Samuil Vulcan şi

Gherasim

Raţ,

Pagini mai ales din istoria Românilor

Crişeni,

1830-1840 ",

lucrare anexată în 5 exemplare.
Cu înaltă

Arad, 16 Nov. 1935

consideraţiune

Prat. Dr. Gh.
Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad,fond cit, dosar 61, f. 47].
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11.
ACADEMIA ROMANA
Nr.235
BucW"eŞti

Calea Victoriei, 125
3 Martie 1936
Sfinţite Părinte,
După o amănunţită cercetare, s-a constatat că lucrarea D-lui Profesor Alexa
Ivic „Beschreibung der Wa/achei vor einem, Jahrhundert" nu poate fi publicată de
Academia Română.
În conformitate cu deciziunea Secţiei Istorice din şedinţa de la 28
Februarie a. c. avem onoarea a Vă restitui manuscrisul lucrării spre a-1 trimite celui
în drept.
Primiţi, vă rugăm, Sfinţite Părinte, expresiunea distinsei noastre stime,

SECRETAR GENERAL
(indescifrabil)
Sfinţiei

Sale
Protopop Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial - Arad

Părintele

[B. A O. R. Aiad,fond cit., dosar 56, f. 20].
12.
[Vaţa

[Concept]

de Jos, 3 august 1938]

Domnule Preşedinte!
Am onoarea să Vă fac, respectuos o comunicare şi o rugăminte.
În biblioteca seminarială de la Arad se află, provenind din lăsământul de
odinioară al profesorului Al. Gavra, o seamă de manuscrise istorice de la S. Clain,
Gh. Şincai şi Ioan Monorai 769 . Pe cel din unnă l-a copiat şi publicat profesorul de la
Arad, Ed. I. Găvănescu770 .
Monorai Ioan ( 1760-1836), preot în Cergăul Mare, are în manuscris: Sc11rui c11noştinfă a
l11crorilor Dachiei şi mai ales ale Arealului şi ale altor mişcări (315 f), cu o variantă latină: Brevia
Notitia Rerum Dacicarom alioromq11e Motum et Revol11tion11m q11e recentib11s temporibus Europam
infestaront (298 f.)
770
Eduard I. Găvănescu, Ioan Monorai. un istoric ardelean necunoscut, Arad, 1938, 96 p.
769
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Din Cronica lui Şincai, din care a publicat Al. Gavra771 , o parte de la început se
găseşte o copie care ar putea, eventual, cândva, să fie utilizată la o nouă editate a
acelei Cronici.
Dintre lucrările lui S. Clain, exista tot acolo o copie de pe Istoria
românilor în 4 volwne. Cele dintâi trei formează istoria politică a Munteniei şi
Moldovei, iar voi. IV: Istoria bisericii româneşti ardelene, până în prag de numirea
lui Ioan Bob 772 . De pe volwnul IV am deja copie care ar putea fi publicată. Copie
de la Seminar a fost controlată de prof. Al. Gavra, care adunase copii, cu gândul să
le publice succesiv prin tipar. Dintre cele trei volwne, de istorie politică-naţională,
primule deja luat în grija sa de profesorul Ed. I. Găvănescu de la Arad, spre a-l copia
cu gând de publicare.
Sunt de părere, eu şi d. Găvănescu, că publicarea acestei opere ar fi de un
mare interes cultural, chiar şi dacă ar apărea mai întâi volumul IV, copiat de mine
care ar putea da în tipar octav, aproape, sau peste 200 pagini.
Celelalte trei volwne au cam aceeaşi extensiune şi publicate şi ele pe rând, şi-ar
avea şi ele rostul lor pentru istoriografia românescă.
Rugămintea mea, îndreptată cătră On. Academie Română ar fi deci
următoarea:

Să binevoiască On. Academie Română a lua asupra sa cheltuielile de tipar
pentru acum cu vol. IV, iar eu să îngrijesc de tipărire. Mai bucuros aş fi dacă s-ar
putea încuviinţa ca în aceleaşi condiţii de tipar, să fie mai uşoară tipărirea în
nemijlocita mea apropiere, în interesul unei lucrări cât mai corecte. Din partea
mea, aş adăuga numai o scurtă prefaţă, biografia autorului şi caracterizarea operei
sale, rămânând - poate, ca mai pe larg şi despre toată activitatea lui S. Clain să se
trateze în prefaţa volumului prim de mai târziu.
Un volum, copie şi acela, despre istoria sinodului de la Ferara şi Florenţa,
lucrată tot de S. Clain, se află tot în aceeaşi bibliotecă de la Arad: si dacă as putea
avea nădejdea de a fi publicată şi aceea, aş îngriji de copierea ei773 •
Primiţi Domnule Preşedinte asigurarea respectului meu
Vaţa

de Jos, 3 Aug. 1938
Iconom Stavrofor
Dr. Gh. Ciuhandu

771

Alexandru Gavra, Hronica românilor de Sincai, Tom I, Buda, 1844, 708 p.
Bob Ioan ( 1782-1830). Studii, mai întâi la calvini, pe urmă la iezuiţii din Cluj şi Blaj, unde
pentru o perioadă de timp a fost şi profesor, la catedra lui Grigorie Maior, care pe atunci era închis la
Muncaci. În 1773 îşi desăvârşeşte studiile teologice la Tâmavia. Preot necăsătorit, protopop de TârguMureş, în I 782 a fost ales episcop greco-catolic. În 1791-1792, alături de episcopul Gherasim
Adamovici, înfăţişează împăratului S11pplex libel/11s Valachorom, prin care se cerea aprobarea
revendicărilor politice şi sociale ale românilor din Transilvania.
773
În anul 1939, Gh. Ciuhandu publică Sinodul de la Florenţa (/439). Note fugare în legătură
c11 opera l11i Samuil Klein, Sibiu, 1939.
772
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Consilier referent cultural al
eparhiei Aradului
[B. A. O. R. Arad.fond cit., dosar 73, f. 44-45]

13.
ACADEMIA ROMÂNĂ
Nr.2511

Bucureşti

Calea Victoriei, 125
1ONoiembrie 1938
Prea Cucernice Părinte
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Sesiunea Istorică a examinat - în
de la 4 Noiembrie 1938 - propunerea din scrisoarea P. C. Voastre de a 3
august a. c. ca Academia să publice voi. IV, Istoria Bisericei româneşti din Istoria
774
Românilor a lui Samuil Clain •
Ţinând seama de referatul colegului nostru, Dl. I. Lupaş, Secţiunea a fost de
părere că acea copie s-ar putea publica, cu conditiunea ca P. C. Voastră s-o colaţionări
mai întâi cu textul original, care se afla la Episcopia Unită din Oradea Mare.
Primiţi, vă rog Prea Cucernice Părinte expresiunea deosebitei noastre
şedinţa

consideraţiuni,

Secretarul general
(indescifrabil)
Sfinţiei

Sale
P. C. Iconom Stavrofor Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial - Arad
Vata de Jos,jud. Hunedoara

[B. A. O. R. Arad.fond cit., dosar 73, f. 43].

14.
Academia

Română

Bucureşti,

16 iulie 1941
Calea Victoriei 125
Nr. 2586

774
Copia făcută de Gheorghe Ciuhandu după manuscrisele aparţinătoare lui Alexandru Gavra
se păstrează în Fondul Ciulzandu, dosar 73 şi conţine 323 file.
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Prea Onorate Domnule Consilier,
D-l colonel V. Mihăilescu, Prefectul Judeţului Arad, ne informează că
Arhiva acelui Judeţ „conţine documente foarte importante" şi roagă Academia să
trimită un specialist pentru cercetarea ei.
Delegaţia Academiei, sesizată de această cerere, a socotit că e bine ca,
înainte de a se lua orice decizie în această privinţă, să vă roage pe D-v, ca unul din
cei mai buni cunoscători ai izvoarelor istorice privitoare la trecutul românesc din
părţile arădene, să binevoiţi a-i da relaţii asupra valorii - sub raport românesc - a
arhivei de care e vorba; asemenea, dacă în această arhivă există material istoric de
importanţă mai deosebită, ar fi cazul ca el să fie adus şi încorporat în colecţiile
istorice ale Academiei Române ?
În aşteptarea răspunsului D-V, Vă rugăm să primiţi, o dată cu cele mai vii
mulţumiri, încredinţarea distinsei noastre consideraţiuni.
Secretarul general
ss indescifrabil
Domniei Sale
Domnului Gh. Ciuhandu, Protopop - Consilier eparhial Arad
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 420]

15.
[Arad 25 septembrie 1941]

[Concept]

Domnule secretar general775 ,
După răspunsul de circumstanţă ce dădusem la preţuita adresă cu nr. 2586
din 16 iulie a. c. cu privire la arhiva judeţeană de la Arad, oferită Academiei
Române, am onoarea să Vă răspund mai deaproape, după cum urmează: părerea
mea, în general, este: ca Academia Română să binevoiască a lua în primire arhiva
oferită, întrucât - privind ca un judeţ aşa de românesc ca cel al Aradului - arhiva
are o importanţă mare şi de netăgăduit pentru Istoria românească, în general, şi mai
cu seamă pentru Crişana, care nu-şi are, încă, scrisă istoria.
Părerea ce o exprim în cauză o întemeiez pe faptul că la baza celor două
monografii vaste ce am publicat (,,Episcopii S. Vulcan şi Gherasim Raţ", 1935 şi
„Românii din Câmpia Aradului", 1940) stau cercetările făcute cea mai mare parte
în arhiva judeţului Arad, cu care prilej m-am convins personal despre valoarea

775

Secretar general al Academiei Române era Alexandru Lapedatu.
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acelei arhive, care şi de altfel am găsit-o într-o foarte bună rânduială: cu registre,
indice amănunţite şi fascicole de acte uşor de utilizat.
Tocmai pentru importanţa acestei arhive (şi a altora de aici) în legătură cu
istoria românească a locului, ce trebuie scrisă, despre care scop arhivele locale
trebuie conservate şi utilizate - nu mă pot opri numai la simpla comunicare de mai
sus, ci trebuie să fac o completare de informaţii.
O seamă de arădeni am stăruit mereu sub stăpânirea românească pentru
iniţierea studiilor istorice locale şi, deci, şi pentru utilizarea în acest scop a arhivelor
de aici. Dar a trebuit să lucrăm de-abia cu mijloace proprii şi pe cont propriu,
deoarece autorităţile locale, covârşite de problemele începuturilor administraţiei
româneşti, n-au ajuns nici măcar să poată sprijini o explorare particulară a arhivelor
locale în scopul cercetărilor istorice. De-abia în ianuarie 1939, când s-a ţinut în
Arad un congres cultural - anexez pentru informaţie mai deaproape nr. 1-2 din
revista „Hotarul" - gândul nostru, al câtorva particulari cari munceam în acest
domeniu, a trecut între preocupările locale cu caracter public.
Astfel, cu acest prilej, subsemnatul am susţinut un referat în chestia arhivelor
locale şi a utilizării lor istoriografice. Tot atunci a avut loc şi un al doilea referat, cu
cadre larg proiectate, pentru a se ajunge cu vremea la o ,,Monografie românească a
judeţului Arad". Spre marea pagubă a cauzei româneşti, proiectul acesta, larg
gândit şi bine întemeiat, a rămas tot nwnai desiderat. Şi nu s-a ajuns nici măcar la
constituirea unei comisiuni istorice arădene, cu asigurarea mijloacelor necesare de
lucrare, sau cel puţin la înfiinţarea, aici a unei Secţii a Arhivelor Statului, cwn
căzuse de acord şi numitul Congres Cultural. Din contră, cam în aceeaşi vreme,
partea veche a arhivei Tribunalului de aici, vagoane întregi, a fost vândută fabricii
de hârtie din Sătmariu.
După aceste informaţii, cu cari mă simţeam dator conştiinţei mele în prim
loc, şi după ce prevăd că, în actualele împrejurări, nu numai nu poate fi vorba de o
utilizare istoriografică românească a arhivelor locale, ci ele pot să fie cu vremea
expuse nimicirii; şi deoarece iniţiativa particulară a noastră, a câtorva arădani, nu le
poate asigura nici salvarea şi nici utilizarea cuvenită - eu cred că am drepte
temeiuri să propun şi o soluţie alternativă: Constituirea aici a unei Secţii de a
Arhivelor Statului, ori ca On. Academie să preia arhiva veche ce i se oferă, chiar şi
dacă cei câţiva cercetători locali şi alţi concetăţeni cu înţelegere de cauză am
regreta plecarea de aici, deşi la loc de mai bună asigurare, a arhivei judeţene.
Ţin să Vă atrag binevoitoarea atenţie îndeosebi şi asupra unnătoarelor
împrejurări privitoare la arhivele din Crişana şi Banat. Arhiva judeţeană din Lugoj,
după cum se ştie şi la Prefectura Aradului, în mare parte e ridicată de biserica unită,
din motivul că conţinea acte compromiţătoare pentru ea. Arhiva judeţeană din
Timişoara a fost dusă de sârbi, iar cea din Oradea, ce începea la anul 1688, a fost
dată maghiarilor, înainte cu două decenii. Alte arhive de frontieră nu ne mai stau la
dispoziţie, în afară de cea a judeţului Arad, care, ferită de pierire şi pusă în
condiţii de a fi utilizată de cercetători istorici, este unicul izvor principal de
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informaţie istorică, despre trecutul românesc, necercetat de-ajuns până acum
pentru aceste părţi. Acest temeiu ni se pare, deci, destul de important şi concludent
- mai ales după ce arhiva începe cu anul 173 7, existând încă şi unele acte mai vechi
chiar - ca să nu-l trec cu vederea.
În gândul meu, însă, trec şi mai departe: Fie că arhiva judeteană ar trece la
Academia Română, ori că s-ar putea înfiinţa aici o Secţie a Arhivelor Statului, eu aş
fi de părere ca să fie concentrate sub acelaşi regim şi alte arhive locale,
primejduite: Partea veche ce va mai fi rămas la Tribunalul de aici şi vechea arhivă a
Primăriei Aradului (cea a Episcopiei nostre e bine păstrată unde se află).
Ar fi un lucru ideal, dacă în cazul uneia sau a alteia din formele de
soluţionare a problemei arhivelor arădene, Onor Academia Română ar binevoi să
ocrotească prin mijloacele de cari dispune, atât selecţionbarea însăşi, cât şi
cercetările sistematice în aceste arhiuve, pentru a fi puse cu un ceas mai în curând
la contribuţie, prin cercetări istorice.
În această privinţă, cred, ar fi de făcut cel puţin următoarele:
a.) A se asigura, în cazul mutării arhivei (arhivelor) arădene la Bucureşti, o
cameră la dispoziţia celor ce ar merge acolo pentru cercetări în arhivcele arădene;
iar dacă arhivele ar rămâne pe loc, aceeaşi înlesnire s-o asigure judeţul, aici, pentru
cercetătorii străini ai arhivelor locale.
b.) În cadrul organizării - în o formă sau alta - a arhivelor arădene să se
asigure o situaţie convenabilă pentru personalul necesar, în prim loc un Director,
care ă cunoască limbile: latina, germana, maghiara, în cari limbi sunt scrise actele
respective; în asemenea caz, şeful Arhivelor ar putea şi explora succesiv o seamă
din materialul istoric şi chiar să lucreze în domeniul acestor cercetări.
c.) Pentru a încuraja cercetările şi din a sa parte, On. Academie Română să
binevoiască a institui premii pentru lucrări istorice despre Ţinutul Crişanei, în care
caz s-ar crea un stimulent pentru urmarea modestelor cercetări particulare de până
aici.
Primiţi, Vă rog, Domnule Secretar general, asigurarea devotamentului meu.

Arad, la 25 septembrie 1941
Dr. Gh. Ciuhandu
consilier referent eparhial în pensie
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, pp. 420-422]

16.
[Concept]
Arad, 1 X 1941
Al.

Lăpedatu,

secretar general al Academiei Române,
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Ole Secretar general,
Vă

rog să-mi iertaţi întârzierea răspunsului ce-l anexez, în chestia arhivei
judeţene de aici. Eram şi mai sunt bolnav, m-am silit însă să Vă dau, măcar cu
întârziere, şi unele informaţii pe cari le cred potrivite de a fi cunoscute şi de On.
Academia Română.
[Ciuhandu]
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. /918-1948, doc. 89, p. 425]

17.

[Arad, octombrie 1941)

[Concept]

Mult Stimate Domnule Secretar General !
Cred că Vă va fi sosit la mână răspunsul meu, în chestiunea arhivei oferite de
Arad. Ar fi foarte de dorit ca această chestiune să se rezolve cât mai
degrabă, după una sau alta din modalităţile ce am propus, pentru ca nu cumva
intervenind vreo schimbare în conducerea judeţului sau alte influenţe, să se·
zădărnicească eventual salvarea şi punerea acelei arhive la adăpost sigur. Mutarea
arhivei la Bucureşti, precum şi eventuala creare a unei Secţii aici a Arhivelor
Statului, îşi are, şi una şi alta avantagiile sale. Dar un lucru de foarte mare
importanţă este rezolvarea întrebării: Cine să fie pus în fruntea acestei arhive
speciale, cu caracter local ?
La tot cazul, răspunsul ar milita pentru cineva de pe aici, care, având şi
studiile necesare, dar şi îndeletnicirea, să îndreptăţească la buna nădejde de a îngriji
şi de a exploata şi el arhiva aceasta. Dar acel cineva, cred, eu, ar trebui angajat încă
de mai înainte de mutarea arhivelor, ca să poată lucra de la acest început al lucrului,
precum şi la aşezarea dincolo a arhivei.
Aceea ce vreau şi mă simt dator să Vi-o comunic, Dvoastre personal, pentru
a Vă informa şi în această direcţiune, este următorul lucru: încă din bună vreme.
Dar, fiindcă este vorba de cineva de aici, pe care-l cunoaşteţi şi Dvoastră şi-l
cunosc şi eu de potrivit scopului arătat (dacă nu cumva aţi găsit pe cinevaşi mai
potrivit), eu Vă pot da de pe acum, cu titlu informativ, numele dlui prof. Nestor
Covaciu, actualul bibliotecar al Palatului Cultural de aici, având licenţă în litere, cu
studii de istorie şi arheologie, care şi până aici, a făcut cercetări cu privire la
trecutul acestor părţi. Prin urmare, mi se pare a fi indicat pentru postul respectiv. Iar
în caz de a fi plasată arhiva la Academia Română, dânsul, cu orientarea
bibliografică de aici, cred, ar putea fi de folos dincolo şi în această privinţă.

judeţul
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Repet: nu insist, ci numai ţin să Vă informez; dar şi aceasta o fac numai în
convingerea că, din cât mă cunoaşteţi, nu cred să-mi atribuiţi nici un gând rău.
Primiţi, Vă rog, Domnule Secretar General, expresiunea respectului ce Vi-l
păstrez.

Arad, octombrie 1941
G. Ciuhandu
Dlui Prof. univ. Alex. Lăpedatu
Secretar General al Academiei Române
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 423]

18.
[Bucureşti,

25 X 1941 data poştei]

ACADEMIA ROMÂNĂ
Prea Onorate D-le Consilier
Raportul Dv., cu cele două propuneri privitoare la Arhiva de la Arad a fost
D-lui Ministru al Culturii Naţionale să decidă care din ele e bine să fie
primită şi executată. Ce priveşte propunerea a treia d sesizat Secţiunea istorică a
Academiei să fixeze pentru viitor ca premii câteva subiecte istorice în legătură cu
trecutul Românilor din părţile Crişanei.
Copii fotografice de pe manuscrisele Academiei ce vă interesează se pot face
dorinţe. Alăturat e notiţa Serviciului respectiv după care vă puteţi orienta. La
Liturghier să daţi informaţii mai precise ca să poată fi găsit (după ce publicaţie sau
citaţie l-aţi luat?).
în fine, raportul despre publicaţia Dv. Premiată de Academie cu premiul
Neuchotz s-a publicat în Anale (Dezbateri), tom LVI, pagina 206.
Cele mai distinse dorinţe de bine şi sănătate de la al Dv. Prea devotat,
trimisă

Lăpedatu

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 56, f. 21]
Secţia

Manuscriselor
Referat

Din manuscrisul românesc Nr. 559 am ales de fotografiat pentru
Ciuhandu din Arad:
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1. Foaia 4 recto, în care se vede bilincvismu.l textu.lui.
2. Foaia 12 verso, cu indicaţii tipiconale mai ample,

II. Nu se poate afla Liturghierul copiat de popa Petru din Tinăud

fără indicaţia

cotei.
15 X 1941
(indescifrabil)
Notă

1. Una copie fotografică la aparatul Fotocopist al bibliotecii costă azi 30 lei.
2. Din cercetările făcute la Secţiunea m[anuscri]selor ar rezulta că este
vorba de ms., nr. 707 descris de însuşi Păr.Ciuhandui în Tribuna din 14 Dec. 1919776 ,
ms, pe care stă scris că a aparţinut lui Popa Petru din Tinăud.
Nu pun însă temei definitiv pe afinnaţiunea Secţiunii mselor, întrucât
inventarele au rămas la Moscova şi de a 'bia acum se refac ( după norme
ştiinţifice aplicate ce începem de la martie 1941).
G. Baiculescu777

Buc. 11 XI 1941
[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 56, f. 22]

19.
Academia Română
12 noiembrie 1941
Calea Victoriei, 125

Bucureşti,

Prea Onorate Ole Consilier,
Alăturez notiţă cu privire la chesthmile de care mi-aţi scris şi vă interesează.
Cartea Dv. ,,Românii din Câmpia Aradului" nu o am primit încă. Vă
mulţumesc totuşi pentru trimiterea ei.
Ce priveşte Arhiva judeţeană de la Arad, Ministerul Culturii Naţionale a luat
dispoziţia să fie adusă la Bucureşti şi depusă la Academie, unde sper ca va fi
organizată şi folosită potrivit sugestiei Dv.

Este vorba de Dieci si manuscrise româneşti din Bihor, în „Tribuna", Oradea, anul I
(1919), nr. 48-52
777
Baiculescu George (1900-1972), bibliograf al bibliotecii Academiei Române. A iniţiat,
condus şi îndrumat activitatea mai multor generaţii de cercetători ştiinţifici din cadrele Bibliotecii
Academiei Române. S-a ocupat de publicarea a două dintre lucrările fundamentale ale Bibliotecii
Academiei Române: Bibliografia cărţilor româneşti moderne (1851 -1918) şi tomul li al Publicaţiilor
periodice române (1907-1918).
776
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Cu cele mai distinse sentimente
Al. Lapedatu
Prea Onoratului Domn Gh. Ciuhandu
Consilier eparhial în Arad, Str. V. Goldiş, 11
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 426]

D. Adunarea Eparhiali Arad

1.
[Arad, 24 octombrie 1933]
6454/1933
On Adunare eparhială !
nr.51 de la 15 mai anul trecut, aţi binevoit a lua măsuri ca
a Consiliului eparhial să facă toate demersurile necesare ca în
cursul anului trecut să fi luat fiinţă muzeul eparhial, adunându-se toate obiectele de
preţ de la parohii în localul arhiwlui eparhial.
Ţinem de datorie să raportăm că executarea acestui ordin - oricât am fi dorit
să-l realizăm - trece peste puterile noastre de azi. Mai întâi de toate, obiectele nu
puteau fi adunate şi îngrămădite în arhiva eparhială, care e neâncăpătoare şi are altă
destinaţie. Pe lângă aceasta, adunarea obiectelor trebuie făcută cu rânduială şi
orânduite în local propriu.
În aceste privinţe, am luat demersuri de mai înainte chiar, şi anume:
- am solicitat Secţiei administrative-bisericeşti, care are jurisdicţia pe biserici
şi obiectele lor: să ne precizeze ce obiecte de muzeu, disponibile spre acest scop,
are însăşi episcopia; dar Secţia bisericească, se vede,nu şi-a putut încheia lucrările
de informaţie, deoarece nici nu a răspuns la repeţitele solicitări.
- am solicitat Secţiei economice, tot atunci, transformarea necesară alor două
camere disponibile pentru a răspunde scopului de muzeu; dar n-a făcut-o, ci a
procurat numai o etajeră, o masă şi scaune pentru muzeu.
Fireşte, în acest chip nu se poate aranja muzeul, pentru ale cărui scopuri se
cer: local şi aranjament corespunzător; autorizaţii de la Secţia administrativă şi
ordin de punere la dispoziţie a pieselor de muzeu, dar şi aranjamentul interior al
muzeului atârnă de obiectele ce le vom avea, şi pentru a căror procurare, sau cel
puţin constatare, trebuie să se ia măsuri concomitent cu transformarea localului,
care, actualmente, e ocupat în particular.
Cu

hotărârea

Secţia culturală
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Secţia culturală,

neputând executa dispoziţia menţionată, roagă On. Adunare
ca, pentru simplificarea execuţiei lucrărilor, să transmită mandatul de
înfăptuire a acelui muzeu Secţiei bisericeşti, care a primit de la început acel mandat
şi care are puterea de a constata şi de a dispune de obiectele bisericeşti şi de
concentrarea lor - şi care secţie va lua contactul apoi cu Secţia economică, pentru
căutarea mijloacelor financiare.
Secţia culturală a făcut ceea ce atârnă de ale sale puteri, a întocmit un proiect
de Regulament pentru muzeu, acela ce Vi s-a prezentat în sesiunea trecută şi
pecare-1 poate utiliz.a după buna chibzuire, mai ales că a fost aflat de bun şi din
partea unui specialist, prof. dr. C. Petranu.
În cel mai rău caz, dacă nu am avea local şi mijloace pentru a aranja un
muzeu eparhial după regulile modeme, atunci să se aleagă modalitatea la care se
gândise Secţia bisericească dintru început: de a autoriza Palatul Cultural de aici să
primească şi să aranjeze o secţie de muzeu bisericesc, cu garantarea dreptului de
proprietate şi de dispoziţie peste acele obiecte.
eparhială

24.IX. 1934

,,Muzeul eparhial"
Sfântul Sinod a luat demersuri ca să se înfiinţeze muzee eparhiale bisericeşti
în toate eparhiile din obiectele bisericeşti scoase din uzul liturgic.
Chestiunea a rămas în grija Secţiei administrative-bisericeşti de la noi s-o
realizeze pentru eparhia Aradului.
Acum trei ani, Secţia culturală a dorit să-şi dea contribuţia de muncă pentru
realizarea acestei idei; de aceea a cerut şi a primit autorizarea Adunării eparhiale
(concluzul nr. 59 din 1930) să facă preparativele necesare.
Secţia culturală, prin consilierul său referent, a gătit un proiect pentru
organizarea largă şi solidă a muzeului eparhial, iar proiectul acesta, trecut prin
aprecierea şedinţei culturale de la 2 martie 1933, a fost comunicat şi profesorului
universitar, specialist în materie, d-lui dr. C. Petranu, care l-a aflat de bun, cu foarte
mici întregiri.
Paralel cu pregătirile pentru întocmirea unui regulament, care era absolut
necesar pentru a se şti: ce şi cum este de făcut şi de aranjat, Secţia culturală a
solicitat, la Secţia bisericească şi la cea economică, lucrările necesare cu privire la
alegerea spaţiului şi la aranjarea celor două sale, destinate pentru muzeul eparhial.
N-am primit însă, până acum, nici una nici alta, şie de prevăzut că nici nu le
vom primi în curând, întrucâtva una din sale e ocupată cu mobilier străin şi nu s-au
făcut nici măcar transformările în părete, care se ceruseră Secţiei economice.
În asemenea împrejurări, Secţia culturală nu poate realiza nimic; şi mai puţin
îi stă în putere să execute ultima hotărâre a Adunării eparhiale (nr.51) din acest an,
care cerea ca muzeul să se înfiinţeze încă în cursul acestui an.
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Cele două secţiuni - bisericească şi economică - n-au răspuns până acum cu
cele ce se cuvenea de pe unna solicitărilor Secţiei culturale.
Neputându-se duce la sfârşit chestiunea prin concursul alor trei factori care
sunt cele trei secţii ale Consiliului eparhial, se cere necondiţionat o simplificare a
problemei de rezolvare, reducând-o pe aceasta la cât mai puţini factori, şi anume
la unul singur, care să aibă pe mai departe grija realizării.
Iar soluţia nu poate fi decât aceasta una, pe care o propun în cele următoare:
1. Secţia culturală renunţă la autorizaţia specială ce a cerut-o şi i s-a
încredinţat de Adunarea eparhială cu nr. 59/930, şi remite chestiunea la Secţia
administrativă-bisericească, în ale cărei atribuţii intrase de la început problema
muzeului eparhial şi care are şi căderea de a dispune de obiectele bisericeşti din
care s-ar putea forma acel muzeu bisericesc eparhial;
2. Secţia culturală cedează proiectul de statut pe care l-a gătit pentru
organizarea muzeului şi-l lasă pe acesta la dispoziţia pe mai departe a Secţiei
bisericeşti, să dispună de el cum află de bine.
3. Totuşi, e de părere Secţia culturală că, pentru o mai uşoară realizare a
muzeului din chestiune, el să fie divizat în două părţi, conform proiectului de
statut,în acord şi cu părerea de acum a d-lui Petranu, obiectele bisericeşti care se
vor constitui în muzeu să fie supravegheate şi îngrijite la Palatul Cultural din Arad,
ca muzeu bisericesc eparhial, într-o secţie aparte, după acordul special pe care-l vor
încheia cei competenţi în această privinţă.
·
4. Remiterea din partea Secţiei culturale a acestei probleme să se facă pe
calea Consiliului plenar şi a Adunării eparhiale, pe care cale a fost trecută
chestiunea în grija Secţiei culturale, iar până la încheierea acestei proceduri Secţia
culturală nu mai poate întreprinde nici o lucrare în cauză.
Arad, 24 octombrie 1933

G. Ciuhandu

[Episcopia Aradului în vremuri de răsc,uce istorică. 1918-1948, doc. 89, pp. 367-369]

2.
[Arad, 8 mai 1934]
Prea

Sfinţite Părinte Preşedinte,
Onorată

Adunare eparhială !

Am onoarea a vă ruga respectuos: binevoiţi a lua act de depunerea, prin
prezenta, a mandatului meu de deputat în Adunarea eparhială şi de a ordona alegere
nouă.

284
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciubandu
Niciodată, eu nu am solicitat acest loc de o frumoasă încredere, a celui dintâi
cerc lecetoral clerical din eparhie. La ultimele alegeri am fost trimis aici tocmai
contrar dorinţei mele.
Motivele mele de atunci, ca şi cele de acum, îmi aparţin mie şi, cel mult
acelora cari m-au onorat cu încrederea şi votul lor.
Din partea mea am o mângâiere: în conştiinţa impăcată, de a-mi fi făcut bine
datoria şi că-mi rămân larg deschise alte multe posibilităţi de a-mi sluji Biserica.
Al Prea Sfinţiei Voastre şi al Onoratei Adunări eparhiale.

Arad, la 8 Mai 1934

plecat serv:
Dr. Gh. Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 132, f. 663]

3.
[Concept]

[Arad, 10 iunie 1935)
Demisia mea
din Adunarea eparhială
Onorată

Adunare eparhială !

În 8 Mai din anul trecut am prezentat regretatului nostru Episcop anexata %
mea demisie din situaţia de deputat în Adunarea eparhială din pricina deranjurilor
din administraţia eparhială. N-a voit să primească demisia pentru a o prezenta
onoratei Adunări eparhial; iar eu am prezentat-o pentru ca să nu se tulbure
solemnitatea zilei, în care On. Adunare eparhială avea să se pronunţe şi să
manifesteze în marile probleme cu caracter public de la ordinea de zi; - am declarat
însă, că demisia mea o menţin pentru mai târziu.
Acum, după ce am asistat la actul de pietate al On. Adunări către memoria
Înaltului Defunct şi deoarece acelaşi motiv al demisiei mele din anul trecut pusă şi
astăzi, mă simt dator să Vă prezint demisia mea. Şi Vă rog să primiţi şi explicaţia,
ca, în absenţa acstei decizii rămânerea mea la locul onorific ar putea fi tâlcuită
greşit, ca şi când demisia mea de atunci şi de acum s-ar reduce la alte motive decât
acela de ordin real şi obiectiv ce am invocat.
Arad, 1O Iunie 1935
Cu înaltă consideraţie
Dr. Gh. Ciuhandu
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L-am consultat pe protopopul Tr. Văţian, duhovnicul meu, pe Dr. Iustin
pe prot. S. Tr. Seculin asupra acestei demisii, şi nu au fost de acord.
Totuşi am insistat în sensul ei, în 1O VI înainte de masă.
La şedinţa de după masă a Adunării eparhiale, însă s-au schimbat lucrurile.
Când au ieşit la iveală abuzurile din administraţie averii mănăstirei H. Bodrog778 •

Marşieu şi

[B. A O. R. Arad.fond cit, dosar 132, f. 661)

m.Anonim
[Concept]

[Arad, 28 februarie 1929]
Cuvioase Părinte,

Văz.ând adresa nr 20/1920 ce aţi făcut către Episcopie de aici, căreia i-am dat
un răspuns oficial cu nr. 1234/1929, mă folosesc de prilej, pentru a vă trimite şi de
la mine, în chip gratuit, urmatoarele broşuri din biblioteca „La vatra sufleteasca a
Neamului", şi anume:
Din nr. IV ................................................................... 2 ex.

v ...................................................................... 2
Vl. .................................................................... 5
VII .................................................................. 20
VIII ................................................................... 3
Mai trimit 4 ex. din discursul meu ce l-am ţinut la Senat cu prilejul discuţiilor
asupra Legii cultelor.
Mai adaug şi 6 ex. din broşura de la Sibiu „Văzut-am lumina cea adevărată".
Dorinţa, cu care vă trimit aceste broşuri este: sa-şi aduca rodul lor
binecuvantat, pentru care scop vă rog să le distribuiţi gratuit în mâna acelora care
citesc bucuroşi, şi înteleg bine şi sunt gata a lucra cu râvnă pentru convertirea celor
înstrăinaţi.

Eu, care lucru pe cheltuială proprie şi am făcut tipărituri de aceste multe
datorii, v-aş veni bucuros, în ajutor cu şi mai mult. Deci, daca aş putea săa fiu de
folos , v-aş mai putea trimite broşuri, dar numai pe preţ redus eventual, mai ales din
broşura ,,Desbinarea religioasă", poate chiar cu 8-1 O lei exemplarul la o comandă
mai mare.
Dar nu de desfacerea cărţilor mele este vorba, ci de scopul sfănt şi măreţ,
pentru care lucraţi cu izbandă.
De aceea, vă rog luaţi contactul cu P. C. părinte protopop şi cu alţii, cu care
aţi lucrat împreună şi chibzuiţi: ce este de făcut şi în ce privinţă şi prin ce mijloace
v-aş putea fi de folos cu broşurile mele.
778

după masă,

Vezi [Însemnări manuscrise) Şedinţa Adunării Ep~rhiale de la Arad din I O iunie I 935 cf. B. A. O. R. Arad,fond cit, dosar 132, f. 662-662v.
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Dacş aşi

despre lucrurile ce se petrec în Maramureş în
ortodoxie şţţin privinţa gânduli statornic la ortodoxie, aş
lucra o broşură specială pentru acest scop, - dacă v-ar trebui şi dacă s-ar afla cine să
asigure cheltuielile de tipar.
Când imi răspundeţi, rog să mă avertizaţi: de care protopopiat şi eparhie va
primi

informaţii

privinţa suferinţelor pentru

ţineţi?

Cu frăţesc salut,
Ciuhandu Gh.
consilier referent eparhial

Arad, 28 februarie 1929

[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 132, f. 405-405v]

IV. Apel către Ierarhia bisericească superioară779
[Arad, 4 martie 1935]
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Îmi iau îndrăsneala să Vă prezint, cu profundă veneraţiune, anexa volantă %
cuprinzând schiţa unei lucrări istorice mai mari (va fi vre-o 40 coale tipărite, poate
şi mai mult), pentru a căreia tipărire nu am şi nu am obţinut nici mijloacele noastre.
Lucrarea, de fapt, priveşte mai ales ţinutul Crişanei dintre anii 1830-1840
când ortodocşii de aici au trecut prin focul unei prigoniri de catolicizare. Sub acest
raport lucrarea ar privi aproape numai eparhia Aradului. Dar chestia catolicismului
şi astăzi, mai ales pentru România Mare, e o gravă problemă deschisă, ce trebuie
lămurită în opinia publică românească.
Spre acest scop, nu Vă cer mijloace materiale, ci nunmai ajutorul moral
rugându-Vă anume cu adâncă smerenie, să binevoiţi a dispune, ca şi în eparhia Î. P.
Sf. Voastre să pot găsi un număr oarecare de abonati: persoane şi institutii, pe cari
ati binevoi a le îndemna să se aboneze la această lucrare.
·
Dacă Î. P. Sf. Voastră nu pregetaţi a fi de acord, îmi iau voia să Vă rog uos:
să binevoiţi a lua măsuri grabnice, în acest interes, solicitând ca anunţările din
chestiune să mi-se facă cu toată graba, semnându-se şi trimiţându-mi-se cărţile
poştale anexate la volanta mea.
Eu aş fi foarte bucuros dacă, şi până să pot primi înştiinţările singuratice, aţi
binevoi a mă înştiinta despre numărul de exemplare, la a căror desfacere aş putea să
contez în eparhia Î.
Sf. Voastre.
În proiectul meu am pus de altfel în vedere că, proporţional cu creşterea
numărului abonaţilor, ori a subvenţiilor, voi reduce pactul de ecsemplar.

P.

779

Câte un exemplar din această scrisoare a fost expediat Patriarhului, mitropoliţilor din laşi,
precum şi episcopilor de sub jurisdicţia acestora.

Cemău!i, Chişinău,
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recurg la acest expedient în lipsă de alte posibilităţi, şi să cer
pentru a mă orienta din vreme şi să pot începe tipărirea, cu
voia lui Dumnezeu şi cu încurajarea Î. P. Sf. Voastre, încă în luna aceasta.
Mulţumim din tot sufletul pentru sprijinul moral, rămân
al Î. P. Sf. Voastră
cu profund devotament
(Ciuhandu)
Arad, 4 martie 1935
Sunt nevoit

să

urgenţa dispoziţiilor

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 78]

V. Apel către preoţi
[Concept]

[Arad, martie 1929]
.
.F
1so
. p-annte
ş1 rate,
Cucenuce

Am aflat de bine să primesc din nou candidatura la Senat, pe lista Partidului
Naţional Român781 , ca în trecut.
Chipul în care m-am afirmat ca senator sub guvernarea trecută, Vă este
binecunoscut, şi cred că mă îndertăţeşte pe deplin să contez la întreg sprijinul
Cucerniciei Tale.
Nu cerşesc votu pentru o cauză vinovată, ci pentru una dreaptă şi cinstită: ca
în aceste zile grele pentru ţară şi pline de ameninţătoare tulburări penbtru sîanta
noastră Biserică, să-mi pot da şi eu contribuţia datorată.
Dacă îmi este îngăduită nemodestia de a mă provoca la cinstea mea personală
şi la munca mea de peste două decenii, îmi place să nădăjduiesc, că nu zadarnic am
apelat prin aceste şire la inima şi înţelegerea Frăţiei Tale, peste orice consideraţii de
disciplină de partid.
Cu frăţie
Dr. Gh. Ciuhandu

Arad, Martie 1929

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 24]

780
Este un Apel tipărit, adresat preoţilor pentru a-l sprijini în alegerile pentru Senatul
României din primăvara anului 1929, fiind pe lista Partidului Naţional Liberat. Această foaie este
folosită de Gh. Ciuhandu .ca fiţă de lucru pe care şi-a făcut câteva însemnări fără importanţă.
781
Este vorba de Partidul Naţional Liberal.
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VI. Apel citre Primarul municipiului Arad şi Prefectul judeţului Arad
[Concept]

11 august 1934
Domnule Primar

Am onoarea a Vă comunica cu toată stima că am gata stima că am gata de
tipar o lucrare istorică, ce va da peste 30 coli de tipar, - cuprinzând întâmplări din
viaţa românească, culturală şi bisericească, mai ales din ţinutul Aradului, şi n-am de
unde risca tipărirea acestei lucrări.
Cum On. Primărie a Aradului luase o hotărâre de a jertfi până la 200 OOO Lei
pentru o monografie istorică - drept dovadă că autorităţile locale au înţeles încă de
mai înainte necesitatea şi utilitatea naţională a studiilor despre trecutul românesc
aşa de puţin desfăşurat cu privire la trecutul Aradului, - am onoarea să Vă rog
Domnule ..... să binevoiţi a supune comunicarea de faţă organului în drept de a
aprecia, acordându-mi o sumă potrivită ca ajutor la tipărire. Eu vă rog ca şi în caz
de a primi un refuz să binevoiţi a mă aviza în vreo 15 zile, ca să ştiu, dacă nu
cumva e cazul să mă adresez altora, pe care îi priveşte mai de departe lucrarea mea,
pe care aş dori să încep a o tipări din luna septembrie.
Primiţi Vă rog expresiunea deosebitului meu respect,
Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 57]

VII. Aradişteanu H. 782
[Bucureşti

22 aprilie 1924] .

Stimate Părinte Ciuhandu,
Am plăcerea să Vă anunţ că amândouă cererile pe cari mi le-aţi trimis
(diacon şi misionar), s-au aprobat şi veţi primi adresele respective de urgenţă.
783
Manuscrisul şi anexele nu se vor pierde şi le veţi 8rimi înapoi, la timp,
4
împreună cu cele mai călduroase mulţumiri ale dlui Ministru' şi ale Ministerului.
Vă doresc sărbători fericite

782

Functionar în Ministerul Cultelor.
Este "vorba despre studiul intitulat Averile bisericeşti, redactat în februarie 1924 la cererea
Ministerului Cultelor şi Artelor în urma unei consfătuiri din 20-22 ianuarie 1924 de la minister, unde
s-a discutat problema salarizării într-un mod egal a tuturor slujitorilor cultelor din ţară. La consfătuire
a fost invitat şi Gheorghe Ciuhandu.
784
Ministrul Cultelor era Alexandru I. Lapedatu ( 1876-1954).
783
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Devotat
H.

Aradişteanu

22 IV 1924
P. S. Cred că

ştiţi că

Vi s-a acordat Răsplata muncii pentru Biserică, el I.

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 85-86]

VIII. Ardelean George
Erdeiş

la 27 Julie 191 O

Mult iubite Ghiţă !
Azi primii epistola ta, la care grăbesc aţi răspunde pe scurt, căci timpul este
înaintat pentru poştă.
În ziua când s-a ţinut sinodul parohial - fiindcă mă interesa decurgerea
alegerei - am fost şi eu de faţă în sf. Biserică din Chişineu, iar după alegere venind
785
cătră Erdeiş lângă casa comunală din Chişineu m-am întălnit cu Dr. Popovici, cu
Cornel şi cu George Avram şi i-am întrebat că pentru ce sunt în contra lui
Ciuhandu; ei au răspuns, că au primit din Arad mai multe epistole, în cari sunt
făcuţi atenţi, să nu aleagă pe Ciuhandu de protopop, căci Ciuhandu nu e român bun,
şi că în el nu este garanţă deplină de a fi bun român. Ba Dr. Popovici a zis chiar şi
acea că „lăsaţi pe bihoreanul acela".
După ce am văzut că cum sau schimbat domnii din Chişineu am incheput pe
grijă şi mergând eu acasă la prânz am dat de epistola ta. Venindu-mi vestea că tata
este bolnav, după prânz - tot în ziua amintită - m-am hotărit să merg să cercetez pe
tata şi acolo am aflat pe fratele Cornel şi pe Avram.- Foarte natural, am discutat cu
ei mult timp despre chestia atunci actuală, ba, le-am cetit şi arătat epistola de la
tine.- Zădarnice au fost însă toate argumentările mele, căci ei se ţineau strâns de
epistolele din Arad.- Conţinutul epistoalelelor, fireşte nu-l cunosc mai de aproape.
Izvorul svonurilor deci după a mea părere sunt aceste epistole, acăror autor
fireşte nu-l ştiu.
Adresează-te în privinţa aceasta şi către fratele Turle din Otlaca, el poate ar
şti şi alte lucruri.- Luni după alegere în decursul prânzului fiind de faţă şi notarul
Varga din Socodor, a zis fratele Turle, că ar fi bine să mergem la Pr. Sfinţia Sa Dl.
Epp să-l rugăm ca pe tine să te întărească şi sfinţească de protopop.- Notarul Varga
a zis, că să mai aşteptăm puţin şi vom vedea că ce e de făcut.
Suntem şii mulţi de părerea acea, că precum s-a potut întâmpla cazul cu păr.
Stefănuţ, tot astfel poate să se întâmple şi cu Pantoş. Precum poţi vedea eu nu pot
respective nu ştiu să-ţi servesc cu date pozitive în felul cum doară tu ai fi aşteptat
dela mine.
785

Denumirea veche a localitătii Pădureni, azi parte din oraşul Chişineu-Criş.
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Sunt de părerea ca să-i scrii lui Cornel şi să-l întrebi în cauză.- Sunt foarte
curios şi eu, că ce î-ţi va răspunde.- Eu n-am vorbit cu dânsul.- Am aflat de mai
bine, ca tu dea dreptul săi-te adresezi.
Cât priveşte epistolele tale, adeca cea de acum şi ceia laltă din rândul trecut,
apoi fii de tot liniştit şi cu încredere frate Ghiţă, sunt la mine, şi ţi-le voi preda ori în
persoană ori dacă tocmai doresti cu altă ocaziune ţi-le voi trimite pe poştă.- Sunt în
deplină siguranţă şi nu se vor pierde.Miercuri am fost la Arad, te-am căutat în oficiul tău, dar mi-sa spus că esti
dus la Vaţa, am dorit, şi doresc a mă întâlni cu tine.
Te sărută iubitorul prieten
George Ardelean
preot
[Timişoara -Arhiva familiei Ciuhandu]

IX. Arginteanu I. 786
[Carte poştală]
Bucureşti

31 Mai 1930

Mult stimate Părinte,
Pachetul cu cărţi mi-a produs o nespusă bucurie pentru atenţia ce aţi dat
noastre întâmplătoare şi mai ales pentru valoarea scrierilor din cari se
poate vedea că autorul este un suflet mare românesc.
Dacă neamul nostru ar avea fericirea să fie reprezentat şi apărat de froturile
cele mai expuse la bătaia vânturilor duşmănoase de misionari luminaţi şi încercaţi
ca Sf. Voastră de sigur că scumpa noastră România va fi mai frumoasă floare din
grădina Domnului. Să nu pierdem nici un moment credinţa că aşa va fi. Cu multă
dragoste românească
cunoştinţii

I. Arginteanu
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 74, f. 8-8v.]

X. Arhiepiscopia Sibiului
1.

[Sibiu, august 1922]
Nr. 222 M
786

Adminstratorul Universităţii Bucureşti.
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P. T. Domnule,
Membrii delegaţiei congresuale pentru unificarea bisericească, cari au
participat la ultimele şedinţe ale Consistoriului mitropolitan, au cerut ca pentru
studierea temeinbică a proiectului de statut unic prezentat de către membru
delegatiei Dr. Lucian Borcia787 , să li-se acorde un termen mai lung, dar cel mult
până 1~ sfărşitul lunei Octomvre a. c. st. u. Încuviinţând Consistorul mitropolitan
această cerere, Vă transpunem sub % în copie autentică raportul membrului L.
Borcia de dto 7/20 Iulie 1922, iar concluzele congresuale Nr. 85 şi 101 din 1921
Vi-se trimit tipărite în Telegraful Român Nr. 77-78 şi 87 ex. 1921. Un exemplar din
Proiectul de lege şi din Proiectul de statut se află la Preasfinţia Sa Părintele Episcop
Ioan I. Papp.
Până la terminul fixat Vă invităm cu toată insistenţa sp studiaţi chestiunea, ca
astfel la şedinşa delegaţiei, ce vom convoca, să ne puteţi prezenta o lucrare
corespunzătoare.

Sibiu din

şedinţa plenară

a Consistoriului mitropolitan,

ţinută

la 23 august

1922.
Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit
Lazăr

Triteanu
secretar mitrop.
O.D.
Dr. Gheorghe Ciuhandu

Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 71, f. 26]

2.
[Sibiu, 9 aprilie 1935]
ARHIEPISCOPIA
ORTODOXĂ ROMÂNĂ

DE ALBA IULIA

ŞI

SIBIU

Nr. 2 436 Bis.
Prea Cucernice Părinte,

787

Dr. Borcea Lucian, avocat în Sibiu şi membru în Adunarea Arhiepiscopiei.
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Referitor la dresa din 24 II a. c. în chestia prenumerării la lucrarea ,,Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ", cunoaşte că pe lângă anunţul publicat în
„Telegraful Român", am adresat Oficiilor protopopeşti circulara, din care abexăm
un exemplar %.
După primirearăspunsurilor de la Oficiile protopopeşti, Te vom înştiinţa de
rezultat.
Sibiu, din şedinţa secţiei bisericeşti de la 9 IV 1938.
Cu arhiereşti binecuvântări
Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit

Grosu (sic!
secretar

P. C. Sale
Dr. Gheorghe Ciuhandu,
Consilier-referent

Arad,
Consiliul eparhial
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f83]

XI. Arhivele Statului Bucureşti

1.
[Concept]

[Arad, 1 octombrie 1941]
Domnule Director General,

Ţinând mult să se rezolve cât mai bine chestiunea păstrării şi utilizării
istoriografice a Arhivei judeţene de la Arad, la care se referă răspunsul Dvoastre nr.
378 din 7 IV a. c. dat Prefecturei respective, am onoarea să Vă comunic./. în copie
răspunsul ce am dat Academiei Române în aceeaşi chestie.
Primiţi, D. Dir. General asigurarea respectului meu.
G. Ciuhandu

[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 4 26]

2.
Bucureşti

VI, 11 octombrie 1941
Str. Arhivelor, 4
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Arhivele Statului
Direcţiunea Generală

Nr. 944
Cucernice Părinte !
Suntem foarte bucuroşi să aflăm persoane cu grijă pentru mărturiile străbune
care zac în arhive. Sfinţia voastră sunteţi chiar un devotat al lor şi suntem întru totul
de părerea ce ne-ai arătat în scrisoarea primită de noi la l O ale c. Dorim ca nimic să
nu se piardă din preţiosa arhivă a Aradului, dar pentru aceasta nu avem încă
sprijinul pe care ăl dorim.
Când ni s-a comunicat în aprilie intenţia prefecturii de Arad, am cerut
precizări. Până acum însă n-am primit nici un răspuns.
Profităm de faptul că ne-aţi comunicat intenţiile Sfinţiei Voastre spre a Vă
arăta punctul nostru de vedere. La Academiei nu poate fi depusă o arhivă diversă şi
atât de bogată. Legea Arhivelor cere ca toate arhivele administrative să fie depuse
la direcţiile respective ale Arhivelor Statului.Aradul depinde deci, de direcţia
Arhivelor Statului din Cluj, acum cu sediul la Sibiu. De acolo ar urma să vină un
delegat care să facăselecţionarea necesară. Plata şi diurna cad însă în sarcina
prefecturii.
Noi însă ne dăm seama că o prea mare centralizare - avem patru arhive pe
toată ţara, la care se adaugă cea din Braşov, menţinută de Municipiu - împiedică şi
organizarea şi posibilitatea de cercetare. De aceea suntem de părere să se creeze
subdirecţii regionale oriunde există fonduri arhivistice mai importante, dacă
Primăriile sau Prefecturile pot avea prevederi bugetare pentru 3 funcţionari, doi
arhivari şi un om de serviciu. Aceasta întrucât Ministerul Culturii Naţionale nu-şi
poate lua deocamdată răspunderea plăţii lor. De asemenea, să pună la dispoziţie un
local potrivit, încăpător şi ferit de incendii.
În consecinţă, am dori ca şi la Arad, unde sunt o seamă de cercetători de
arhive, să putem crea o arhivă locală. De aceea Vă rugăm să interveniţi şi Sfinţia
Voastră pe lângă Dl Prefect spre a prevedea posibilitatea de local şi personal şi
îndată vom interveni la Ministerul Culturii să aprobe funcţionarea unui serviciu de
arhive la Arad.
În acelaşi timp, am dat dispoziţie direcţiei Arhivelor Statului din Sibiu să
intre în legătură cu Prefectura Arad spre a proceda la o grabnică rezolvare a
problemei, care este în adevăr de o deosebită însemnătate pentru trecutul nostru.
Primiţi, Vă rugăm, Cucernice Părinter, asigurarea deosebitei noastre stime.
Director General.
A. Sacerdoţeanu
Arhivar I. C. Dobrescu
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Arhivele Statului Bucureşti
Sfinţiei

Str. V.

sale Părintelui Dr. Gh. Ciuhandu
nr. 11 Arad

Goldiş,

[Epiîcopia Aradului În vremuri de răscruce iîtorică. 1918-1948, doc. 89, pp. 424425]

XIl. Arnold C.
1.
· [Carte poştală]
[Heidelberg] 22 iunie 1938
Prea stimate domnule colega,
Vă trimit un cotidian din oraşul nostru sperând că veţi citi cu interes ce s-a
spus în adunarea studenţilor nemţeşti, care să sărbeşte tocmai din dilele astia cu un
pomp nemaipomenit de mare. Veţi afla care e vântul acum diriguitor la noi. N-am
nici cea mai mică îndoială că crezul nostru strămoşesc e aproape cu tot eliminat din
mentalitatea diriguitorilor noştri. Noi stăm încă la începutul luptei. Vorba lui
Atanasie: nubicula transibit pare ca să potriveşte la situaţia noastră.
Al vostru
C. Arnold

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. nen.]

2.
[Carte poştală]
[Heidelberg] 24. 8 1938
Prea stimate domnule colega,
Pe pagina 270 al revistei Biserica şi Şcoala găsesc teza unui redactor (al cărei
gazete ?), adică: ,,Nu cunoaştem în toată Europa orientală un protestantism mai
ameninţat şi mai primejduit ca în România"788 , etc.
V orbele astia le resping cu toată tăria.
Se referă la însemnările Ştiri mărunte de Gheorghe Perva, publicate în „Biserica şi Şcoala",
anul LXII, Arad, nr. 31-32, 31 iulie 1938, pp. 169-170.
*) Indescifrabil.
788
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Mă simt în acord cu Dvoastră.
Cu prilejul moartei Reginei Maria primiţi vă rog şi doleanţele mele. Cunosc
cartea prea frumoasa Reginei: Maria war ... *)

Arnold
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. neo.]

:xm. Balti Popescu
1.
ASOCIATIA CULTURALĂ ,,ASTRA"
DESPĂRŢĂMÂNTUL UGOCEA
HALMEU
JUDEŢUL SATU MARE
Nr. 105 1928 August 14
Domnului Dr. G. Ciuhandu
Senator ARAD
Ne permitem a vă reaminti că cu ocazia trecerii Dvs. prin acest Punct în
noaptea de 8 august a. c. la înapoierea din Cehoslovacia, ne-aţi promis, pe lângă
donaţiunea în bani, de lei 300 ce ne-aţi făcut, şi pentru care ne simţim obligaţi să vă
mulţumim şi pe această cale, că ne veţi trimite şi un dar de cărţi pentru biblioteca
noastră.

Consecvenţi dorinţei Dvs. de a vă scrie, vă rugăm, să binevoiţi a ne trimite
pachetul cu cărţi, pe care noi îl solicităm inimei Dvs. româneşti cu toată încrederea
şi căldura, la adresa următoare:
Asociaţiunea Culturală ,,Astra" Halmeu, Jud. Satu-Mare şi a primi pe lângă
mulţumiri anticipate şi asigurarea deosebitei noastre stime şi consideraţiuni.
Preşedinte

Popescu Baltă
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, do~ar 74, f. 15v.]

2.
ASOCIATIA CULTURALĂ „ASTRA"
DESPĂRŢĂMÂNTUL UGOCEA
HALMEU
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JUDEŢUL

No. 109

SATU MARE

1928 August 19
Domnului Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier Referent Eparhial
ARAD

Am onoarea a confirma primirea broşurilor de propagandă, ce aţi binevoit a
trimite pentru biblioteca noastră, supunându-Vă la cunoştinţă că s-au înscris în
registrul de inventar sub No. 703 - 718 inclusiv, şi că-n acelaşi timp ne vom
conforma dispoziţiunilopr din scrisoarea Dvs. de a distribui din ele locuitorilor din
comunele Despărţământului nostru în scop de propagandă.
Mai confinnăm şi primirea a încă 200 lei, pe care ni-i aţi dăruit.
Faţă de însemnatul dar bănesc, - 500 în total - ce cu atâta bună voinţă ne-aţi
făcut şi de grabă cu care ne-aţi trimis şi pachetul cu broşuri ne simţim profund
obligaţi, de a Vă mulţumi din tot sufletul pentru marea inimă Românească cu care
aţi recunoscut şi ajutat strădaniile noastre de a-ntări viiaţa Românească în acest
ţinut de graniţă al Ţării.
Preşedinte

Popescu Baltă
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 1 lv.]

XIV. Banca

Românească

BANCA ROMÂNEASCĂ
SOCIETATE ANONIMĂ
Nr. 278

Arad 4 Ianuarie 1936

Prea Sf. Sale
Părintelui

Dr. Gheorghe Ciuhandu
Protopresviter
Arad

La scrisoarea Dvs. din 19 Noembrie 1935 adresată Dlui Director al Băncii,
pe lângă care ne-aţi remis şi un exemplar din lucrarea Dvs. ,,Episcopii Samuil
Vulcan şi Gherasim Raţ" avem onoare a Vă răspunde că nu putem reţine pentru
Sucursala noastră opera Dvs. de mai sus, deoarece nu avem la dispoziţie şi nici nu
ni se aprobă asemenea fonduri.
Directorul Băncii, personal, a cumpărat un asemenea exemplar.
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Refretând din nou a nu putea cumpăra asemenea operă atât de apreciată
cum rezulktă şi din recenziile istoricilor asupra ei. Vă salutăm

după

Cu toată stima:
BANCA ROMÂNEASCĂ SUCURSALA ARAD
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 17]

XV. Bălan Nicolae

789

1.

[Sibiu, 1909]
Frate Ghiţă,
Înainte de toate: dă-mi voie să te felicit la bine meritatul - brâu roşu ! Pe
Diaconia Sa n-am avut fericirea s-o văd încă, dar în închipuirea mea, prietenul meu
mirean Ghiţă, a luat proporţii mari, mai ales în părţile de proptire a brâului.
Dumnezeu să te ţină cu sănătate, iar oamenii să te afle şi de aici înainte
vrednic de distincţii binemeritate!
Lista cu abonaţii cari s-au insinuat am primit-o, şi am espedut cele 3 numere
apărute până acum. Nici unul din cei din listă nu achitase abonamentul. De odată cu
numerele din revistă le-am trimis şi câte o corespondenţă în care le aducem aminte
să plătească abonam. Le vom trimite şi de aici înainte revista regulat, iar în caz că
n-ar plăţi, îi vom provoca şi mai târziu. Mi-e teamă să nu tipărim zadarnic
exemplare multe, cari costă, fără să ni-le plătească abonaţii. Mai avem restanţă şi
acum încă din a. I, iar din al Ii-lea, mai multe.
Dacă-ţi vor mai sosi liste de abonament din cele trimise, expedeasă-mi-le şi
pe acelea.
Primind un conspect cu adresă din Teară, am trimis şi acolo mai multe
reviste. Încep să încurgă deja abonam. E~istenţa revistei, dacă îi voi reduce
extensiunea, e asigurată. Material aş avea să scot fiecare număr câte de 4 coli (64
pag), ca cele trei de până acum, dar nu ajung paralele. Cu numărul 4 care se află la
tipar voiu reduce cuprinsul la 2, 1/2 - 3 coli.
Îmi aminteai într-o scrisoare că vreai să continui cu „catehizarea". Nu e
târziu nici pentru nr. 4, - dacă trimiţi materialul scurt după primirea acestei scrisori.

789
Bălan Nicolae ( 1882-1955), studii secundare la Năsăud ( 1900), Teologia la Cernăuţi, unde,
în 1905 obţine doctoratul, Filozofia la Breslau ( 1904-1905). Profesor la Seminarul „Andrei an" din
Sibiu ( 1905-1920). În 1920 este ales mitropolit al Arealului. Membru de onoarea! Academiei Române.
A lăsat multe scrieri teologice. În 1939 a refuzat să candideze la scaunul de Patriarh.
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Ai observat că am deschis o rubrică nouă „Viaţa bisericească", care ar trebui
o icoană a stărilor din biserica noastră, atât a celor bune, cât şi a celor
rele. Nu prea am colaboratori la acea rubrică, deşi cei mai cu gravitate din biserica
noastră
să laudă cu „prexa", nesocotind teoria. Până acum îi făceau revistei
obiecţiunea că e prea „teoretică", iar când vrem să o facem mai „practică", au şi
început să ia la ochi pe bietul ei redactor! Stă grozav de departe „praxa" de „teorie"
în biserica noastră! Am noroc că-s definitiv, căci altcum mai mai că aş porni în
voiaj ... Dar bun e Dumnezeu şi nu ne va lăsa. Noi suntem oameni credincioşi şi cu
dragoste pentru biserică, de aceea trebue să arătăm ce e rău în viaţa ei şi să lucrăm
pentru a întrona binele.
Sperez să te angajezi şi tu ca colaborator la rubrica nouă. Ca am introdus
acum, fie şi pe nevrute, în tainele administraţiei bisericeşti, vei fi în măsură a
cunoaşte bunele şi relele din biserică. Spunele cu gând curat: pe cele bune spre
edificarea tuturor, pe cele rele spre a le stârpi. Nu socot că e sosit timpul pentru a
veni cu o obiectivă critică asupra stărilor din biserica noastră, căci mai ales relele să
îngrămădesc mereu. Vai şi amar de acea biserică, în care nimeni nu are îndrăsneala
ai apăra principiile creştineşti după cari trebue să trăească!
Îmi aduc aminte că odată te ocupai cu gândul să publici un ABC al stărilor
din biserica noastră. Ia-n caută-l şi ocupă te pe rând în revistă cu chestiunile pe cari
voiai să le tratezi în acel ABC.
Ce zici la numele de până acum ale revistei ? Şi ce păreri au despre ea preoţii
de pe acolo?
să devină

Te salut cu dragoste
Al

tău

Nicolae
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

2.
[Sibiu 1909]
Frate Ghiţă,
Primeşte

întârziatele mele

felicitări

de ziua numelui.

Să trăieşti viaţă lungă şi

fericită!

La publicarea unui conspect ca cel pe care mi-l propui, m-am gândit şi eu
la începutul acestui an, dar credeam că se vor supăra unii şi alţii. Trebuia făcut
în ... care s-a trimis tuturor preoţilor. Aşa voiu face la annul, începând a publica cu
noi consemnarea tuturor abonaţilor, pe a 3-a faţă a învălitoarei.
Avizul trimis se va publica întocmai.
încă
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În săptămâna viitoare apare revista, şi îndată după acea va ieşi numărul 5.
Servus Culiţă
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

3.
[Sibiu, 1909]
Frate Ghiţă,
Articolul trimis se

tipăreşte.

Adaosul trimis în

urmă,

va veni la

notiţă

sublinează.

Eu mă nizuesc că pot să scot revista la timp, dar nu-mi prea succede. Odată
n-am materialul de lipsă, mai ales în predici, altă dată întârzie tipografia. Acum
voiu scoate trei numere unul după altul ca să ajung în rând.
Îţi trimit lista abonaţilor din dieceza Aradului, după protopopiate. Din cei 39
a căror adrese mi le-ai trimis numai foarte puţini au achitat abonamentul. Alţii ne
onorează cu retrimiterea exemplarelor. Îţi alătur două făşii şi două corespondenţe să
te convingi.
Avem cam o sută abonamente plătite d în dieceza Aradului, iar dela
Caransebeş cam 50. Restul, mai mult dacât de două ori pe atâta, e din arhidieceză.
Cu numărul ce vine trebue să reduc extensiunea revistei, căci altcum punem
din pungă ... se înţelege: din punga goală. Cu o extensiune de 2,1/2 coale ieşim bine
la capăt.
Protocoalele sinoadelor de cari îmi scrie le voiu căuta şi aflându-le ţi-le voiu
trimite. Mie însă mi-ar plăcea dacă n-ai colabora la noua rubrică a „Vieţii
bisericeşti" cu cele ce le vei citi în protocoale, ci mai ales cu cele ce le vezi în viaţă.
Aici e buba, care trebue lecuită. Legi şi concluze bune avem noi destule - pe hârtie,
dar numai acolo. Viaţa creştinească a bisericei noastre sufere.
Te rog scriemi un scurt raport despre sinodul arădan al sisiunei de curând
trecute. Dar te rog fi scurt la vorbă şi remarcă ce-i de importanţă mai mare. Dacă
soseşte peste 6 zile - e la timp. Eu nu mă pot orienta destul de bine din raportul
ziarelor şi nu cunosc în de ajuns referintele, ca să fac un concis raport fidel.
Te rog iscodeşte: cine a scris articolul „Unirea bisericilor"? Eu voiam să trec
sub tăcere broşura de care e vorba în acest articol, dar acum mă ispiteşte a o lua la
răfuială mai pe larg. Întâmpin însă greutăţi din lipsa unei colecţiuni în original a
părinţilor bisericeşti.

Având de gând să prăznuim şi noi memoria lui Şaguna voiu scoate pe timpul
jubilare un număr festiv al revistei. Te rog gândeştete să colaborezi şi tu
cu ceva la acel număr, care va trebui să fie bogat şi bun. Mâine voiu ruga şi pe
P.C.Sa păr. Arhim. V. Mangra şi pe d-l. S. Secuia. Cu părintele Ciorogaiu te rog să
serbărilor
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vorbeşti tu în această privinţă. I-aş scrie eu, dar mă tem să nu-l incomodez cu
rugarea, ştiind că va avea să scrie ceva pentru Bis. şi Şc. din acel incident.
Servus Ghiţă, şi nu uita raportul despre sinod.
Culiţă
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

4.
Arad 2/15 aug. 1917
Frate Culiţă !
Credeam, că în chestia abonamentelor la „Rev. Teol" îţi voiu face mai mare
isprava. M-am fost înţeles cu casarul cons., ca pe preoţi restanţieri să mi-i trimită,
pentru că încasez eu şi cu casarul, şi că astfel casarul să fie legal în faţa orişicui.
Mi-i-a trimis dar am încasat d-abia 180 cor, care sumă o ţin deocamdată,
pentru motivul următor.
Unul dintre foştii mei elevi de la teologie, Victor Faur din Cil, care e cuscru
.,de-a doua mână" cu protopopul Roxin al Butenilor, cu care nu mă am în drag, mia făcut o scenă. Ţi-o descriu:
Mi se prezintă V. Faur, trimis de la Cassa. Îi spun pricina. Răspunde: Eu nu
sunt dator, am plătit totul.
Eu îl vedeam înţăpat; îi răspund: Dacă zici că ai plătit, n-am de zis nimic, nu
cer nimic.
M-a întrebat: Totuş cu cât aţ fi dator ? I-am spus: Cu cinci cor. Şi iarăşi
răspunde, că el nu e dator.
A plecat; cred, că a dat faţă cu protopopul Roxin. A întors la câteva minute,
zicându-mi înaintea altui preot: M-am gândit, să cvitesc cele 5 cor. I-am răspuns:
Nu cer milă, nici cinste, ci numai datorie, dăcă eşti dator.
Mi-a rspuns: Zic dară, că-s dator şi plătesc. I-am răspuns: Nu am trebuinţă de
declaraţia că zici că eşti dator, ci dacă te simţi dator, primesc banii; dacă nu - am
încheiat.
Răspunsul fu: sunt dator. Deci am primit cele 5 cor.
Mai apoi am auzit că la Cassa a făcut gură: că ce lucru e ăsta şi altele; de sarezolvat cassarul şi unii din preoţii prezenţi s-au jenat, iar alţii şi-au făcut socoata
încurajându-mă.

Astfel, am ajuns la rezultatul de 180 cor. Eu m-am gândit să-i retrimit banii şi
dau o scrisoare ce o merită. Totuşi las în grija ta, să-i restituieşti ori ba, banii
încasaţi deja.
M-am gândit la următorul lucru. Ar fi bine ca din banii ce i-am încasat să
tipăresc şi expediez un apel către restanţieri, cu recercarea: să-i plătească datoria.
să-i
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Nu ştiu cât ar costa tiparul şi spedarea (sic). De aceea ştiu nici aceea, că ce ar fi să
ţi restituiesc din suma încasată.
Răspunde-mi: Eşti învoit să fac acest lucru, ori apoi am de făcut chestia cu
provocarea prin avocat ? Rămâi în absolută liberă voie ce sa faci. Dar răspunde-mi
urgent, ca să-ţi pot trimite ce e al tău cu graba posibilă.
Preoţii de la cari am încasat sunt:
Valeriu Felnecan, Sâmbeteni
40 cor.
Valeriu Popovici, fost în Nădaş, acum în Musca
30 cor.
Gheorghe Papp Agriş
1O cor.
Ioan Cure, Covăsânţ
30 cor.
Ioan Ispas, Custacher
1O cor.
Ioan Gh. Petrişor, Poenari
1O cor.
Victor Faur, Cil
5 cor.
Const. Lazăr, Zeldiş
25 cor.
20 cor.
Ioan Pleavosin, Tiimişoara Mehala
Te rog ca acestora să le trimiţi numai decât chitanţa cu provocare la încasarea
făcută prin mine, ori să le editezi în Revista, (cum obişnuieşti, pe înveliş), ca
oamenii să nu aibă nedumerire asupra mea.
Alţi preoţi, puţini, câţi au venit pe la mine, au făcut fel de fel de observări,
astfel:
Ioan Cure, Covăsânţ, ca diferenţă a plătit-o anterior.
Victor Faur: cum ţi-am scris mai sus.
Aug. Grozescu: Doamna-sa a zis că Rev. A fost returnată totdeauna.
Aurel Iancu, Zărand: că n-a abandonat-o nicicând, şi că a returnat-o
totdeauna, când i-a fost trimisă.
Cinst. Mihulin, Cicir; Ioan Morariu, Micălaca: că n-au primit Revista
Cornel Manta, Corbeşti: că a plătit cu sec poştal
Romul Nestor, Cenad, că va plăti în curând, dacă e vorba de datorii cu
tipărirea, dar adaugă, că el crede că n-are s-o plătească, primind-o gratis ca membru
în comitet.
Moise Popovici, fost arhivar cons, aici, acum preot în Magyarad, zice că nu e
dator, fiindcă a plătit-o anticipativ.
Ioan Serac. Feniş, zice, că o avea gratis cu provocare la o corespondentă a ta.
Cu alţii n-am dat faţă.
Urmează acum, la rândul tău, să te decizi: încasezi cu fiscal, ori mai încerci
şi cu apelul ce ţi-am propus.
Am auzit însă şi multe plânsori - nu numai acum, ci şi de mai înainte - fiind
oamenii nemulţumiţi cu marile întârzieri, cu care apare R. T.
Eu am scuzat asta cu vremurile grele de acum, cu refugiarea din toamnă şi cu
datoriile ce le mai ai la Tipogr. diecezană.
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În sfărşit, numai ce-i drept: trebuie să faci tot posibilul pentru apariţia
astfel toată treaba iese d-andoasele; referitor cu datoriile şi suferă Revista,
care nu poate prinde rădăcini şi nu poate obţinea încrederea generală.
De altă parte, nu ştiu: ce fel de evidenţă poţi despre încasări ?...porţi ziar de
cassa, ori ba? Atunci ai şti: cine şi când şi-a plătit, şi cât? Fără de zia de cassa, - numai
cu protocolul resp. Registrul alfabetic ce l-am văzut, vei fi pururea în încurcături de tot
felul şi niciodată nu vei avea evidenţa clară asupra părţii financiare.
Trebuie, dară, să Te gândeşti şi în aceste privinţe administrative, la îngrijiri
radicale, ca să poti avea toate celea în buna rânduială.
Ce-i cu Re~sta ? Scriai, că pe la Rusalii va apărea ! Îţi cerusem un Abwisch de
pe articolul meu dat în tiipar pentru Revistă, dar nu mi l-ai trimis. Trimite-mi-I te rog !
Aştept cu nerăbdare şi răspunsul ce mi-1-ai pus în prospect, în zilele trecute,
cu un termen scurt de câteva zile, în chestia îngrijirilor pentru viitorul Revistei şi
mai ales pentru o acţiune ce suntem datori s-o începem, nu noi doi, ci mai mulţi şi
cât mai mulţi.
Fii bun scrie-mi urgent !
Nu uita de Abwisch-ul cerut! Dar nici de a-mi răspunde la toate chestiunile
din aceasta şi din premersa scrisoare, la cari îţi ceream un răspuns.
N-ai putea să Te repezi încoaci înainte de începerea anului şcolar? Am isprăvi cu
toate, mai uşor şi mai bine. Şi aşa eşti dator cu plinirea promisiunei făcute anterior.
regulată:

Ciuhandu

[A. B. M. Sibiu, Fond Nicolae Bălan, nr. 3058]

s.
[Sibiu, 17/30 ianuarie 1923]
P. T. Domnule
Chestiunea Statutului de organizare unitară a bisericii noastre devine din zi în
zi tot mai iminentă. După ce la şedinţa convocată pe 9/22 nov. 1922 nu s-a
prezentat decât doi membrii, Vă rog cu toată insistenţa ca să Vă ocupaţi cât mai
intensiv cu rezolvarea problemei ce Vi-s-a încredinţat prin mandatul Consistoriului
mitropolitan din 23 august 1922 Nr. 222 M, căci în curând intenţionez să convoc în
şedinţă Consistoriul mitropolitan căruia va trebui să-i premeargă delegaţia
congresuală pentru redactarea proiectului de Statut organic. Repetit Vă atrag
atenţiunea asupra acestei chestiuni căci n-aş dori să se acrediteze presupunerea, că
noi intenţionat împiedicăm unificarea organizaţiei bisericeşti.
Sibiu, 17/30 I 1923
Cu binecuvântare arhierească
Nicolae
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arhiepiscop şi mitropolit
P.O.D.
Dr. Gheorghe Ciuhandu

Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 71, f. 21]

6.
[Concept]790

[Arad, 9 februarie 1933]
P. Sf. Părinte !

După cercetări destul de îndelungate, am gătit cu ajutorul lui Dwnnezeu, o
lucrare mai vastă, cu titlul: Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasism Raţ, în condiţiile
ce se văd din sumarul anexat.
Nu am însă şi nici nu am găsit mijloace de tipărirea a acestei lucrări; care tipărită cu garmond: 20 x 12 - va avea numai la tratatul istoric o întindere
aproximativă de alte 400 pagini; iar partea documentară - peste 170 de documente,
inedite până acum, pe cari doresc să le public la anexe - va da peste 200 pag. deci
în total, lucrarea va avea peste 38 coale, poate şi chiar 40 de coale, cu indice şi
ilustraţii cu tot.
Preţul întregii lucrări va fi 500 Lei exemplarul.
Lucrarea mea îşi are valoarea specială, nu numai pentru cunoaşterea
relaţiunilor cu catolicii din cursul războiului confesional de la 1834, ci şi pentru că
tratează o decadă din istoria Crişanei - a căreia istorie e cea mai neglijată dintre
toate ţinuturile româneşti -; şi că expunderea şi documentele mele privesc şi
Banatul precum şi Ardealul şi chiar şi Dalmaţia.
Pentru ca să mă pot gândi să tipăresc această lucrare, pentru care nu am nici
o sursă sigură şi mai puţin în micile ajutoare, pe care mi-le oferă puţinele comune
bisericeşti din aparhia Ardealului - sunt avizat la sprijinul moral, pe care-l cer P.
Sf. Voastre.
Anumit îmi iau voie să Vă rog cu profundă veneraţiune, să binevoiţi a stărui
în următoarele direcţiuni:
1. Ca organul aparhial, ce Va sta la dispoziţie, să scrie după indicaţiile ce veţi
binevoi a le da, pentru a sturni interesul aparhioţilor. Prea Sf. Voastre pentru
această lucrare.
2. că P.C.Părinţi Protopopi să face o propagandă între fraţii Preoţi şi la
mirenii intelectuali, în interesul abonării şi ca să-mi comunice până cel mult la
sîarşitul lunei februarie a.c., mie direct: numele, situaţia şi domiciliul acelora, la al

79
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căror sprijin aş putea conta, - ca să le pot trimite necesarele înştiinţări, iar despre
rezultat să Vă înştiinţez dacă doriţi şi pe P.Sf. Voastre.
3. să binevoiţi a chibzui: câte exemplare ar putea fi plasate la bibliotecile
protopopeşti şi parohiale de sub ascultarea P.Sf. Voastre, şi ca să fiu şi eu înştiinţat
despre rezultat, în acelaşi termen de mai sus.
¼ dorii să am aceste informaţii întâi de toate pentru ca să văd: dacă pot, sau nu,
să risc tipărirea lucrării, şi pentru ca să evit cheltuielile împovărătoare cu exemplarele
de prisos, cari, la o lucrare voluminoasă contează şi numai hârtia risipită.
Dar aş grăbi şi cu tipărirea, pentru că dacă trece primăvara, nu ştiu când m-aş
mai lega de tipărire. Iar în primăvară, dacă aş ajunge să tipăresc, lucrarea şi-ar avea
semnificaţie şi am următoarele două puncte de vedere: că în această primăvară sunt
o sută de ani de la numirea şi intronizarea episcopului Gherasim Raţ şi de la o
straşnică acţiune reacţionară ortodoxă, exprimată prin jalba Clerului şi Poporului
din aprthie, către împăratul, împotriva propagandei catolice-maghiare, susţinută de
ep. S. Vulcan.
Vă rog prea respectuos, P.Sfinte, binevoiţi a-mi face toate înlesnirile ce
credeţi de cuviinţă în privinţa acestei lucrări după care - în caz favorabil - mi-aş
mai pute la încercare răbdarea şi puterile, deoarece material istoric mai am şi-aş
mai putea adăuga (numai la: Sibiu, Caransebeş, Cluj, Oradea).
Anexez totodată 200 ex. din prospectul menţionat mai sus, pentru a fi trimis
P. Cucernicilor Protopopi, pentru cunoaştere şi distribuire acolo unde vor ţinea a fi
potrivit.
Al P. Sf. V

cu profundă veneraţiune
(Ciuhandu)

Arad: 9 febr. 1933

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 69-71]

7.
[Concept]

[Arad, 21 octombrie 1933]

I. P. Sf. D.
Dr. Nic.
arhiepp.

Bălan

şi

mitropolit
Sibiu

Înalt P. Sf. Părinte Mitropolit,
În legătură cu lucrarea mea în combinaţie ca membru în comisiunea istorică
am onoarea să Vă prezint anexată% schiţă despre o lucrare, ce o am

mitropolitană,
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gata în afară de capitolul ultim sub titlul: ,,Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim
Raţ şi propaganda catolicizantă din vremea lor (1880-40)".
La gătirea acestei lucrări m-am servit de peste 600 documente neutilizate
încă în istoria noastră, câştigate din arhiva eparhială şi cea judeţeană din Arad şi de
la Viena.
După cum se vede în schiţă e vorba de demascarea unor prigoniri religioase
din judeţul Aradului şi din al Bihorului, vrednice de a sta alături de prigonirile
similare din Ardealul veacului XVIII.
Pe lângă problema de a scrie pagini de istorie bisericească privitoare la
părţile Crişanei, am avut prilej să utilizeze documente şi despre Ardeal, Banat şi
Dalmaţia dovedind că epoca aceea a fost una de prigonire generală a Ortodoxei din
imperiul habsburgic.
Lucrarea mea, în partea istorică, va da aproximativ 350 de pagini, iar
documentele, a căror publicare încă este absolut necesară pentru forţa lor
demascatoare - spicuind numai pe cele mai de seamă - ar putea da vr-o sută de
pagini. În total deci, lucrarea ar avea întindere de 29-30 coale de tipar.
Ofer acest studiu pentru tipărire în lucrările comisiuniei istorice
mitropolitane, în condiţiile cari vor afla juste şi echitabile, deopotrivă cu munca
mea şi cu prevederile Statutului comisiunei istorice mitropolitane.
În privinţa statutului sunt de părerea că deoarece în Cluj se găsesc patru din
şapte membrii ai acelei comisiuni, să fie rugaţi aceia a găti un proiect de statut care
să fie pus în aplicare provizorie, după ce odată Măritul Congres naţional-bisericesc
al mitropoliei, a luat act de designarea membrilor comisiunei istorice.
Rog pe I. P. Sf. Voastre să binevoiţi a rezolva oferta mea, eventual şi separat
de angajamentul Statutului respectiv dar în cadrul com1smnei istorice
metropolitane, - în aşa fel, ca să pot şti cât mai degrabă de soarta acestei lucrări.
Chiar şi din motivul că la 1934 s împlinesc o sută de ani de la acea prigonire ceea
ce mă face să mă gândesc şi la oarecari iniţiative de propagandă ortodoxă din
prilejul acelei triste aniversări precum şi în interesul desfacerii acestei lucrări,
aşadar, s-ar cere: să pot fi gata cu tipărirea la începutul anului.
Însăşi tipărirea, - ca să fie mai expeditivă şi făcută sub ochii mei - s-ar putea
face la tipografia diecezană de aici, la care presint anexa% oferta de tipar. Dacă naş putea tipări aici, am teama justificată de întârziere prea mare şi din greşelile de
tipar, la care încă trebuie să mă gândesc atunci, când manuscrisul nu e trecut prin,
maşina de scris, iar cu vederea mea slăbită ar trebui să fac migăloasa muncă de
corector.
Arad: 21 oct. 1933
Al I. P. Sf. Voastre
plecat serv
Ciuhandu
consilier eparhial

306
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

membru în
comisiunea
istorică mitropolitană

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 53-54v]

8.
[Concept]791

[Arad, 12 februarie 1935]
P. Sf.

Voastră!

Am onoarea să Vă rog respectuos să binevoiţi a aprecia favorabil anexata
mea rugăminte, de a-mi da totă sprijinul moral la tipărirea lucrării istorice pe care
Vi-o anunţa.
Sunt hotărât s-o tipăresc chiar şi dacă n-aş putea să-mi scot cheltuielile ce am
avut şi aş mai avea până s-o dau gata.
Recurg în lipsă de resurse zadarnic căutate la expedientul prenumerarii, caremi va da indiciul în câte exemplare, mult-puţin sigure de desfacere, s-o tipăresc să
îmi pot face socotelile.
Manuscrisul nefiind scris cu maşina, nu mă pot gândi să tipăresc aiurea,
decâtaici unde aş putea controla zilnic lucrul de tipar.
Mulţumesc, deplin încrezător şi prea respectuos, P. Sf. Voastre, pentru
sprijinul moral ce veţi benevoi a-mi oferi.
Cu profundă
veneraţiune

Gh. Ciuhandu
Arad, 12, II 1935
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 70]

9.
[Sibiu, 9 ianuarie 1941]
ARHIEPISCOPIA
ORTODOXA ROMANA
DE ALBA-IULIA ŞI SIBIU
Nr. 341/941

791

Câte un exemplar a fost expediat şi episcopilor din Ardeal.
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Prea
Cucernice Părinte Consilier
Aţi

luptat cu vorba, fapta şi scrisul la îmbogăţirea dovezilor asupra
caracterului românesc al Arealului nostru scump. Ultima lucrare: ,,Românii din
Câmpia Aradului" pe care ne-aţi trimis-o este o dovadă mai mult.
Mulţumindu-Vă pentru ea şi deodată cu arhiereştile binecuvântări, Vă
trimitem, din partea noastră lucrarea „Existenţă şi adevăr la Soren Kierkegaard" de
Gr. Popa, de curând apărută în tiparniţa Arhiepiscopiei noastre.
Sibiu, la 9 ianuarie 1941
Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit
Prea Cuc. Sale
Dr. Gheorghe Ciuhandu
lconom-Stavrofor
Arad
[B. A. O. R. Aiad.fond citat, dosar 81, f. 12]

10.

[Conceptf92

[Arad, ianuarie 1941]
P. Pr. Sf. Părinte Mitropolit !

Am primit cu mare bucurie oficioasa Nr. 341/941 cuprinzând frumoasele
cuvinte despre lucrarea mea din urmă; şi rog să mă scuzaţi, că din pricini multe, nam putut răspunde la vreme mulţumind pentru aprecierea ostănelilor mele, precum
şi pentru ultimul volum „Kierkegaard" apărut în valoroasa „Serie Teologică" ce
tatonaţi. Îmi face plăcere să-mi întrerup citind acest volum, lecturile şi gândurile de
alt fel strâns legate de domeniul cercetărilor istorice, pentru cari acum, ca
pensionar, am răgaz.
Cu respectuoase mulţumiri şi devotament
[Ciuhandu]

Arad
[B. A. O. R. Aiad.fond citat, dosar 81, f. 12]

792

Scrisoarea-concept este scrisă de Ciuhandu cu creionul la subsolul epistolei primite.
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XVI. Băncilă Ion793
1.

[Oradea, 1O aprilie 1935]
REGATUL ROMÂNIEI
PREFECTURA JUDEŢULUI BIHOR
Serviciul Învăţământ
Nr. 3975/1935
Obiect: Se aprobă cumpărarea alor 40 exemplare din lucrarea „Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ".
Preacucemice Părinte,
Rezultat cererei înaintată acestei Prefecturi, avem onoare a aduce la
Preacucemiciei Voastre, că apreciind lucrarea „Episcopii Samuil
Vulcan şi Gherasim Raţ" s-a aprobat ca judeţul Bihor să cumpere un număr de 40
exemplare din ea, pentru suma de 20 OOO Lei.
cunoştiinţa

Oradea, la 10 Aprilie 1935.
PREFECT
Ion Băncilă

Şeful

serviciului
(indescifrabil)

Preacucemiciei Sale
Domnului Dr. Gheorghe CIUHANDU,
Profesor, Consilier Eparhial,
ARAD

Episcopia ort.

română

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 49]

2.
[Arad, 10 octombrie 1935]

[Concept]
Ion Băncilă,
Prefect jud. Bihor.
793

Prefectul judeţului Bihor.
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Domnule Prefect !
Am onoarea să Vă trimit anexat un exempta din lucrarea mea „Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ".
Totodată Vă înştiinţez că prin Librăria Diecezana Arad Vă expediez cele 40
ex, ce aţi binevoit a le angaja, cu preţul de 500 Lei bucata prin adresa Dv. Nr.
3975/935.
Am făcut şi eu înlesnirea să le dau legate, aşa cum am putut.
Vă rog respectuos binevoiţi a lua măsuri urgente să am preţul, pe adresa mea,
ca să pot plăti tipografiei diecezane, care m-a creditat pe timp foarte scurt.
Cu respectuoase salutări şi mulţumiri.

Ciuhandu

Arad, 1O Octombrie 1935
[B. A. O. R. Arad,/ond citat, dosar 6 I, f. 49v.]

3.
[Oradea, 4 noiembrie 1935]
REGATUL ROMÂNIEI
PREFECTURA JUDEŢULUI BIHOR
Serviciul Economic
Nr. 13742/1935
Obiectul: Plasarea

lucrării

„Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ"

Preacucemice Părinte,
Am primit scrisoarea Dvoastră din 19 Octombrie şi 28 Octombrie a. c. şi Vă
confirm primirea alor 40 exemplare din lucrarea Dvoatre „Episcopii Samuil Vulcan
şi Gherasim Raţ".
Vă încunoştiinţăm mai departe, că lucrarea Dvoastre a fost distribuită către
Serviciul economic al Prefecturii înbtre 40 comune mai bogate din judeţ dându-lise autorităţilor din subordine dispoziţiuni, pentru înaintarea preţului de 500 lei
bucata în termen de 15 zile.
Vă rugăm, ca pe la sfărşitul lunei corente să Vă interesaţi la Prefectura
judeţului despre încasarea preţului, când puteţi şi ridica sumele vărsate.

Oradea, la 4 Noiembrie 1935.
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Prefect
Ion Băncilă

Şeful

Serviciului
(indescifrabil)

Preacucemiciei Sale
Domnului Dr. Gh. Ciuhandu,
Profesor, Consilier Eparhial.
Arad
Episcopia ort.

română

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 45]

XVII. Bledea Vasile794

DR. VASILE BLEDEA
AVOCAT
ORADEA
Strada I. C. Brătianu No. 13
Tefelon 10-13

Oradea 17/XI 1934

Mult Stimate Ole Profesor,
Din inimă Vă mulţumesc pentru lucrările trimise şi primite. Deja din titlul
am constatat, că mă vor interesa în calitate dublă: ca avocat şi ca unit.
Primiţi Ole Profesor asigurarea deosebitei mele stime
Dr. Bledea

lucrărilor

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 71)

Dodea Cornelia 795
1.

[Carte poştală]
Bucureşti

18 I 1935

Avocat în Oradea, de confesiune greco-catolică.
Bodea Cornelia (1916-2010). S-a născut la 8 aprilie 1916 în satul Dud (judeţul Arad) unde
tatăl său era preot. Studii secundare şi universitare ( 1937) la Bucureşti. Doctor în istorie ( 1941 );
doctor docent (1969); cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" (din 1949).
Membră a Academiei Române (1992). A publicat: Moise Nicoară (1784-/86/) şi rolul său în lupta de
emancipare naţional-religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943; Lupta românilor
pentru unitate naţională I 834-/ 849, Bucureşti, 1967; 1848 la români, voi. 1-11, Bucureşti 1982; voi.
III, Bucureşti, 1998.
794
795
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Mult Stimate şi

Sfinţite Părinte,

Îmi fac o deosebită plăcere să Vă anunţ că cu poşta de astăzi V-am expediat
„Revista istorică" în care se găseşte recenzia cărţii Dvoastră. Ţin însă să Vă spun că
din cauza lipsei de spaţiu s-a redus din prima parte a dării de seamă aşa că spre
marele meu regret n-a apărut în întregime.
Doresc ca a doua recenzie, a unei lucrări de a Dvoastră să apară în condiţiile
optime. Dacă însă în răstimp Crişana sau Banatul ar da şi alte exemplare de studii
istorice sânt dispusă a le primi pentru eventuale recenzii. Dl. Prof. Iorga fiind
dispus a reţine un loc în Rev. Dsale.
Transmiţând cele cuvenite prea stimatei Doamne şi dragilor Dv. Copii, Vă
rog să primiţi asigurarea distinsei mele consideraţiuni
Cornelia Bodea
Str. Militari 27 (în curte)
Bucureşti

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 46-46v]

2.
[Arad, 19 ianuarie 1936]
Stimată Dşoară

Neia !

Mulţumesc

pentru atenţia dată lucrării mele şi, prin ea, persoanei mele. Am
cetit cu plăcere recenzia din „Revista istorică" şi sunt curios - deci, şi noi bărbaţii,
suntem aşa, uneori ! - să ştiu: ce părţi au fost înlăturate din recenzie, în tipar.
În legătură cu îndeletnicirile, cari, văd, ni sunt comune, m-am gândit la un
lucru, în privinţa căruia mi-a fost denegat ajutorul ce-l cerusem indirect, cu privire
la o lucrare, ce nu mai trebuie să întârzie mult: E vorba de a se scrie viaţa lui Moise
Nicoară. Am deplină convingere, că astă dată nimeresc bine, cu vorba, adresândumă unei strănepoate alui M. Nicoară, ea însăşi cu pasiune şi înţelegere în cauză.
Eu am multe informaţii despre M. Nicoară, chiar şi documente din Arad şi
Viena. Dar nu am acces, decât întâplător, la Academia Română - unde am aflat, că
Dta scotociseşi ceva şi în privinţa lui Moise Nicoară, şi aş dori ca după volumul
meu recent, să scot altul - după ce l-aş redacta din materialul ce-l am deja cules despre epoca dela sfârşitul veac. XVIII până la deschiderea preparandiei ( 1812) din
Arad. Aş trece apoi la epoca lui Moise Nicoară: 181 O - până la ieşirea lui din ţară.
Dar, n-am nici mijloace şi nici răgaz, să stau pela Bucureşti, pt. a copia şi face note.
Ce zice la chestia aceasta, strănepoata lui Moise Nicoară ?
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Ştiu că obectul cercetărilor Dtale este altul. Dar, poate, strănepoata încă-şi Va
da seama şi silinţa: să studieze materialul dela Academia Română. Dacă da, şi dacă
acest gând nu ar însemna şi un deranj pentru studiile şi cercetările Dtale, obligate
ori predilecte, eu aş fi foarte bucuros de colaborare. Fiindcă în istoria acestui ţinut
şi a acelei epoce nu se poate scrie fără utilizarea materialului Moise Nicoară.
Eu Te rog, Dşoară Neia, să fii aşa de bună, să Te gândeşti asupra lucrului; şi
hotărârea ce vei lua să mi-o comunici la vremea sa. Mi-ar servi de orientare bună.
Şi decumva ar putea conta la o colaborare peste o vreme mai îndelungată nwnai, maş apuca de alt material ce-l am, de a-l întregi şi prelucra.
Dacă Cărăbaş, librarul din Calea Victoriei (97) ştie de d. Cardaş, că acesta ar
fi undeva în Bucureşti, având un anticariat ori librărie. Rog întrebaţi de adresa dlui
Cardaş şi-l cercetaţi cu întrebarea: De a copiat sau nu corespondenţa dintre Moise
Nicoară şi contemporanii săi, - scrisori aflătoare la Academie. Eu aud că ar fi copiat
acele scrisori. Şi dacă da, întrebaţi-l: ce va face cu ele ? câte scrisori a copiat ? şi în
ce condiţii ni le-ar da ?
Cu salut de la toţi ai mei şi de la mine, cu bune urări de spor la sănătate şi la
studii.

Arad: 19 I 1936

Ciuhandu

Închinăciunile mele Dşoarei Florica !

[Pe manşeta din stânga scrisorii, Gh. Ciuhandu nota: ,,Eu am scotocit
Dec. trecut, la Academie, printre scriptele lui Nicoară, şi am luat câteva note".]

şi

în

[N. N. Scrisoarea continuă]
St[imată] Dşoară

Neia !

Adaog şi aceste şire lămuritoare.
Pentru a primi oarecare ajutor, de scotocire din partea Dtale, în privinţa
manuscriselor lui Moise Nicoară, nu s-ar cere, ca Dta să frunzăreşti şi să
selecţionezi materialul existent. Întrucâtva îl cunosc eu însumi. Şi având note deja
despre materialul mai esenţial, aş indica volumul şi fila, unde se găseşte ceea ce îmi
trebuie. Prin urmare n-ar fi un prea mare deranj pentru Dta (Bine înţeles, deranj tot
va fi!)
Şi deoarece mi-ar trebui şi alte materiale - copii de pe unele scrisori ale unor
,,ardeleni", cari se găsesc la Academia Română, - aş avea şi rugămintea următoare:
Să ai bunătatea de a afla dela Academie, dacă acolo s-ar găsi copişti, sau: mi-ar
putea servi Academia copii de pe acele scrisori? ori eu trebuie să angajez pe
cineva?
Cu mulţumiri anticipate şi cu cinste
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Ciuhandu
Arad: 20 I 1936
[Arad-Arhiva familiei Buda Bujor, neinventariată]

3.
[Carte poştală]

[Arad, 2 martie 1937]
St[imată] Dşoară

„Dezna" va da 24 pagini frumoase. Pe hârtie semivelină şi cu învelitoare de
carton, tipărite 500 ex. vor costa, cu broşare cu tot, Lei 800, - iar în 1 OOO ex. Lei 1
400.- Dacă Vă convine preţul, şi dacă doriţi 500 sau 1 OOO ex., rămâne să daţi
răaspuns telegrafic, direct, Tipografiei Lovrov, Arad, cel mai târziu pe vineri la
amiazi s'ajungă răspunsul telegrafic de comandă pentru 500 sau 1 OOO ex. (scris cu
litere ca să se evite greşala la transcrierea telegramei. Preţul se plăteşte la luarea în
primire a exemplarelor. Dacă aveţi ceva de comunicat mie, - bucuros fac ce pot.
Mulţumesc şi salut dela ale mele,
Arad: 2 III 1937

Ciuhandu

Cum să scriem numele pe foaia de titlu: cu indicaţia ,,Dş" sau fără ? Cu
încadrarea prescurtată a numelui tatălui (Cornelia C. Bodea) ori fără C de mijloc?
[Arad - Arhiva familiei Buda Bujor,

neinventariată]

4.
[Arad, 4 martie 1937]
St[imată] Dşoară,

Lovrov nu are slover cirilice. Deci cuvintele scrise cu cirilice din pagina
nu le poate reda întocmai, am zis să le reproducă cu litere latine, după cum
se vede din corectură.
Sunt de părere ca, în cel mai rău caz, Dta să imprimezi acolo cuvintele
respetive, în caractere cirilice şi pe măsura distanţei sau spaţiului din tiparul de aici
şi să le lipească, ulterior compactorul de aici, - în text, ca şi în nota de sub linie, ori
va rămânea cum e. Cred că a sosit cartea mea poştală, după cum va sosi şi
răspunsul telegrafic pe adresa lui Lovrov.
Cu bine şi sănătate
anexată
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Ciuhandu
Arad: 4 Martie 193 7
[Arad -Arhiva familiei Buda Bujor, neinventariată]

5.
[Arad, 28 mai 1937]
St[imată] Dşoară

Neia,

Covârşit

de griji şi necazuri, n'am putut, decât în timpul din urmă, să alerg şi
în chestia broşurei Dtale, - în afară de avizul telefonic dat lui Lovrov, de
a expedia exemplare nouă la adresa Dtale.
Librăria Diecezană a primit pentru desfacere 50 ex. Anexele dovada de
primirea lor. Repet: ce-am făcut, bucuros am făcut.
Restul de exemplare, unul la dl Lovrov în păstrare, deoarece şi Dânsul le
poate păstra, aşa spunea, - dimpreună cu clişeele şi fotografiile premergătoare
clişeelor. Fotograful E. Ruhm (str. Iosif Vulcan) de aici, care a gătit fotografia de
pe icoana lui Fabian, are de primit 100 Lei.
Rog trimiteţi-i suna direct, şi-i puneţi în vedere luarea în primire a plăcii,
ocasional, când daţi pela Arad.
De marţi merg la Buziaş, pe 3 săptămâni, să-mi văd de sănătate.
Toate cele bune,
Ciuhandu
Arad: 28 V 1937
să răspund

[Arad -Arhiva familiei Buda Bujor, neinventariată]

6.
Bucureşti,

21 noiembrie 193 7

Mult Stimate şi Prea Cucernice Părinte,
Trimet lungul articol despre Gavra şi M. Nicoară796 • Cred să nu vă displacă.
O singură critică îmi aduc eu în primul rând - este aspectul priln de corecturi ce-l
are. Aceasta însă nu din cauza mea, ci a dactolografei care nu mi-a înţeles scrisul şi

Este vorba de articolul Acum o sută de ani, publicat în revista „Hotarul" (Arad) din
noiembrie 193 7, mai 1938, iunie 1938 şi august 1938, în care prezintă legăturile lui Moise Nicoară cu
Alexandru Gavra din anii 1837-1838.
796
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eu nu am avut timpul necesar să îl dictez. Am refăcut pagini întregi unde am putut
dar( ... )797 cred că totuşi este descifrabil.
Mulţumesc anticipat pentru osteneala ce depuneţi în a-mi face corecturile - şi
totodată ţin să Vă împărtăşesc şi o bucurie personală. E cam târzie vestea şi poate
veţi fi aflat-o deja; de la 1 noiembrie funcţionez ca bibliotecară la Facultate secţia
istorică. Este un post putin retribuit dare peste aşteptările mele. Am fost solicitată,
nu am cerut eu, acest Io~. Îmi prinde bine în acest timp când am nevoie de multă
lectură pentru doctorat.
Paralel pot să îmi termin şi practica pedagogică profesională.
Sunt curioasă să ştiu impresia ce va lăsa întreg materialul ce Vi-l trimit acum.
Cu cele mai distinse consideraţiuni pentru toţi ai casei şi Dvoastră
Cornelia Bodea
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 124]

XIX. Bogdan Ioan 798
[Sebiş,

17 octombrie 1933]

Înalt Prea Cucernice Părinte !
Rog scuzaţi-mi neglijenţa că abia acum pot să vă trimit scriptele acestea
vechi, cari poate Vă lipsesc. Diferitele ocupaţiuni m-au făcut să întârzii. Am căutat
după arhiva grofului Konigszeg, dar durere, e distrusă şi toată împrăştiată cât e
podul casei aşa că nu se poate găsi ceva folositor. La biserica reformată nu sunt
date cari ne-ar putea folosi. În cazul că voi da peste ceva date folositoare îmi voi
ţinea de fericită plăcere a Vi le servi. Aceste notiţe ce Vi le trimit acum, mi-ar lipsi
şi mie mai târziu pentru compunerea unei cronici, deci rog ca după folosire să
binevoiţi a mi le restitui.
· Cărţile trimise le-am primit cu bucurie, pentru ce Vă sunt mulţumitor şi
recunoscător.

Vă mulţumesc totodată şi

pentru

atenţiunea arătată faţă

de fratele

şi

nepoata

mea din Dezna.
Sebiş

la 17 oct. 1933
Cu deosebit respect:
Ioan Bogdan
preot

Parantezele aparţin autoarei scrisorii.
Bogdan Ioan (1899-1963), s-a născut în 14 octombrie 1899 la Dezna. Şcoala primară în
satul natal iar studiile gimnaziale la Brad, Braşov şi Beiuş. În 1920 a absolvit cursurile teologice la
Arad. Preot în Dieci ( 1921-1928), Bârsa, Sebiş şi Dezna.
797
798
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[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 106, f. 268]
XX. Bogdan Nicolae799
[Buziaş,

23 ianuarie 1937]

Prea Onorate Domnule Consilier,
Între exemplarele dăruite numai aceste două le-am găsit cu însemnări şi mă
Vi le înapoiez, conform dorinţei Dvoastră.
Mulţumindu-Vă şi pe această cale pentru cărţile pe cari a-i binevoit a mi le
da, Vă felicit din tot sufletul pentru patriotismul şi temeinicia cu cari trataţi
problema bisericească şi anexele ei şi Vă doresc sănătate şi putere de muncă să
puteţi duce la bun sfărşit opera ce o întreprindeţi.
Primiţi Vă rog, Prea Onorate Domnule Consilier asigurarea stimei ce V-o
grăbesc să

păstrează

N. Bogdan
prof. pens.
Buziaş

în 23 Ian. 1937

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 25-25v]

XXI. Bogoevici Ghenadie 800

[Budapesta 1Oaugust 1929]
Preaonorate Domnule Consilier !
Mă iartă că

am întâziat puţin cu trimiterea copiei din manuscrisul istoric al
lui Perecsenyi Nagy Laslo, dar după cum binevoieşti a vedea din alăturata aici sub
% nu sum eu de vină.
Cu mare plăcere Vă stau şi astădată la dispoziţie, sum
Cu adevărată dragoste.
Bpesta la 1OAugust 1929
Ghenadie Bogoevici
protosincel
paroh ort. român
Bogdan Nicolae, profesor în Buziaş şi autor de manuale şcolare.
Bogoevici Ghenadie (1862-1933), a studiat Teologia la Caransebeş şi Dreptul la
Budapesta. A fost preot paroh ortodox român în Budapesta.
799

800
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[B. A. O. R. Axad,fond citat, dosar 108, f. nen.]

XII. Bogoi Vasile 801
[Belotinţ,

2 august n. 1908]

Mult Onorate Domnule referent
În scopul de a Vă putea ajuta la realizarea scopului măreţ ce intenţionaţi a-l
ajunge prin regularea şi ameliorarea chestiei de educaţiune şi instrucţiune a fiicelor
noastre române, cu o nespusă plăcere şi bucurie am primit serviciul sfintei cauze,
nisuindu-mă în toate direcţiile a corăspunde pe deplin interesului vital a bisericei şi
neamului nostru românesc.
În conţelegere şi cu ajutorul Reverendisimului Domn Dr. Ioan Trăilescu
protopop inspector şcolar, ne-am interogat la conducătorii oficiilor parochiale, la
întreaga preoţime din singuraticele parohii, precum şi la unii fruntaşi de ai noştri,
pentru a potea afla toate cele cerute din partea Mult Onorat O-Voastre în epistola
dtto 28 Aprilie a. c.
În urmarea cercetărilor efectuate, constat cu plăcere că, în tractul protopopesc
Chişineu, în anul şlcolar espirat, fetiţele române n'au frecventat şcoale străine şi
nici n'au fost întretinute în atari internate.
În internate· româneşti au fost aşezate, în cursul anului, 2 fete din comuna
Curtici. Ambele acestea au fost aşezate în internatul reuniunei femeilor române din
Sibiu. Aceste fete cu numele sunt: Sidonia Urs şi Cristina Nicoara Urs.
În interesul special al institutului nostru diecesan din Arad, am stăruit pe
lângă unii părinţi - materialiceşte mai bine situaţi - să să gândească pe viitor a-şi da
fetiţele la institute româneşti şi mai ales la institutul nostru de fete din Arad, unde
vor primi educaţiune curat românească, şi vor fi deosebit îngrijite şi crescute în
institut.
Drept rezultat al nizuinţelor mele a fost însă, că, noi fruntaşii, care au deja
fete pentru acestea institutute mi-au răspuns că se vor mai gândi asupra lucrului şi
apoi la timpul său, vor cere informaţiile necesare la locurile competinte privitoare la
primirea şi înscrierea elevelor.
Alţii însă - cu provocare la unele cazuri ivite la fetele crescute în institute
streine - mi-ai categoric că, nici într-un caz nu se poate hotărî aşi da fetele la
institute pentru motivul că, acelea în institutele din oraşe, în schimbul jretfei ce
aduc părinţii pentru educaţia lor, lăpădăndu-şi moravurile bune şi păgubitoare
pentru societate şi familiile lor, ce cu timpul le vor constitui.
Dorind a fi lămurit în privinţa schimbării moravurilor bune, în rele şi
păgubitoare, cu toate că înştiinţam stăruit pe lângă atari părinţi, cuprinşi de astfel de
tenere, a-mă convinge cum înţeleg dânşii că însuşirile bune ale fetelor prin
instrucţia câştigată în şcoalele din oraşe ? La aceste în cele mai multe comune, mi
801

Bogoi Vasile învăţător în Belotinţ (jud. Arad).
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s-au răspuns din partea părinţilor că: mai toate fetele de ţăran crescute în institute
reîntorcând şi reaşezându-se în familie acasă, mai înainte de toate şi schimbă modul
de trai, adică dorim poftitoare şi alegătoare în ale mâncării. Se ţin apoi mândre şi
superbe faţă de semenele şi rudele lor, ba în unele cazuri deja ezistente - chiar şi de
părinţii lor. Dispreţuind lucrul şi economia casnică devin comode, leneşe,
risipitoare, cu înclinări spre modă şi lucsoase, în sfârşit vanitoase şi închipuite în
aşa măsură încât tintesc spre a trăi domneşte.
Întru toate 'acestea cea mai jalnică şi regretabilă împrejurare este că nu le mai
convine a conversa în scumpă limba lor, ci preferă a conversa cu predilecţiune în
limba magiară.
Mi s-au zis mai departe din partea respectivilor, că mai bine îşi ţin fetele
acasă economisând spesele de întreţinere în institute, pentru zestrele lor, decât să le
vadă schimonosite şi perdute pentru totdeauna.
La auzul celor premerse şi 'n faţa sentinţei rostite, am stat ca împetrit căutând a le alina şi împătăşi temerea de ce sunt cuprinşi unii părinţi prin
împrejurarea că, instrucţia şi educaţiunea în institutele şi internatele noastre să
efeptuieşte cu scopul de a edifica şi cimenta un viitor plin de viaţă şi nonzervare a
bisericii şi a neamului românesc şi a nu ruina virtuţile străbune, ca şi institutele
străine, cari tind a ne slăbi . pe toate terenele de existenţă naţională, morală şi
economică.
După toate aceste, precum şi după arătarea scopului sublim ce-l urmăresc
institutele noastre, cari cu mari jertfe se susţin numai pentru a putea fericii, prin
fetele române neamul şi ai da o energie de viaţă lungă, li-am încâlcit inimile pentru
îmbrăţişarea instituţiunilor noastre binefăcătoare.
Terminând, am onoare cu toată stima cuvenită, în cele enumerate a Vă da
seama despre misiunea predilectă, cu care a-Ţi binevoit a mă însărcina şi pe care cu
drag am primit-o ajutând scopul ce doriţi a-l ajunge.
Dumnezeu să Vă ajute!
Belotinţ,

la 2NIII n. 908
Cu deosebită stimă
Vasile Bogoi

[Arhiva familiei Ciuhandu -Timişoara. Scrisoarea din 2 august n. 1908]

XXIII. Boldor Petru
1.

[Ohaba, 8 iulie 1938]
Prea Cucernice şi Venerabile Părinte !
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Am primit cu vie bucurie dar ce mi l-aţi oferit atât de generos în broşura
despre Unirea Bisericii Anglicane cu bisericile ortodoxe802 • Pe cât de modestă ca
înfăţişare, pe atât de valoroasă ca şi conţinut. De ar da bunul Dumnezeu să se fi
pătruns cât mai mulţi compatrioţi şi coreligionari ai autorului de adevărurile expuse
atât de lămurit în ea. Atunci ne-am apropiat mai repede cu un pas idealul pe care il
urmăreşte deopotrivă cu noi autorul ei: ,,Unitatea bisericii (pe care} a sur:pat-o trufia
de nesuportat a patriarhului Romei ... " (pg. 6). Nu cred să fi dat până acum peste o
afirmaţie atât de răspicată şi categorică a cauzei care a produs marea schismă. Dupa
cum şi portretul pe care-l face papei e edificator: Trufaşul tiran. iscoditor de
răzvrătire. care asemenea lui Lucifer a atras dupa sine în rătăcire alte biserici de sub
conducerea sa. Mi-aduc aminte ca Guette într-una din operile sale după ce se ocupă
despre Antihrist conclude: ,,c'etais le pape !" Acesta era papa !
Cât de transfigurant va fi fost când a rostit acea comparaţie poetică de la pag
8 şi cât de hotărât va fi rostit sentinţa: .Dacă în biserica noastra se propovadueşte
ceva împotriva învatăturii vechei biserici. eu o resping !"
Nu mă împac însa cu rezerva pe are o are în privinţa transubstanţiunii
trupului şi sângelui Mântuitorului pe care-l recunoaşte doar numai ca „prezent şi se
cuvine sa fie adorat de credincioşi în Prea Sf. Sa Cina". Poate precizează acest
lucru mai jos unde recunoaşte că ,.preotilor bisericii ... (li se cade} să aducă Trupul
şi Sângele lui Hristos după rânduiala jertfei".
E cât se poate de plastică apoi pilda pe care o istoriseşte imediat, despre
marna care nu şi-a recunoscut fiica răpită de răufăcători şi reîntoarsă dupa mulţi ani
la sânul ei, decât după cântecul pe care o înavăţase să-l cânte în copilărie.
Concretizeaza în ea tot ce voia să spună în predică. Continuă cu un îndemn la
profesorii şi oamenii de ştiinţa să propovaduiască şi să înveţe pe tineri întreaga
rânduială a bisericii ort. pe care o rezumă.
Termină cu dorinţa că unirea bisericii sale cu cea ortodoxă să se întample
mai repede, recunoscând umilit că au greşit şi că sunt îndepărtaţi de la adevărata
turmă creştină.

Această predică pe lângă meritul de-a fi considerată ca un model de predică
bine închegată şi documentată, pentru noi ortodocşii are deosebita semnificaţie pe
care o relevează P. C. păr. Traducător în prefaţă: Anglicanismul recunoaşte
adversitatea şi stabilitatea neschimbată a creştinismului genuin predat de
Mântuitorul, pe care le-a păstrat ortodoxia în care doreşte să se încadreze. E mult P.
C. Sa Păr. Ciuhandu a făcut un dar nepreţuit literaturii noastre teologice luându-şi
osteneala să ne traducă această predică. Nu le-am putea arăta nici autorului nici
traducătorului mai bine recunoştinţa noastră, decât procurând şi asimilând cuprinsul
ei. Ar trebui sa nu lipsească din mâna nici unui frate preot.
Prea cucernice părinte,
802

Despre Unirea Bisericii Anglicane cu Bisericilr Ortodoxe, cuvântare de Georgius Leicester
Marriott A. M. ţinută la Oxford în Biserica Sfintei Fecioare Maria în Dumineca li după Botezul
Domnului în anmul 1935. Traducere din latineşte de Dr. Gheorghe Ciuhandu, Arad, 1937, 14 p.
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mai sus o încercare de recenzie, fără nici o intenţie rea. Numai să
revin asupra unor ocupaţii care în timpul liceului am facut-o cu
placere. După atâţia ani de întrlăsare, e evident că e departe de a fi accceptabilă.
Am socotit însa că în forma aceasta va-ş putea arăta mai bine recunoştinţa mea,
dovedindu-vă că am citit-o cu interes.
Am fost surprins văzând publicată în revistă traducerea cuvântării papei, pe
care v-am dat-o. Să mă iertaţi, dar gândul meu nu a fost să se publice acele
traduceri. Cu atât mai puţin mă puteam gândi la această cuvântare pe care o
reproduserăţi în rezumat după Observatorul, în numărul trecut sub titlul: Unitii
unguri şi papa. De cunosteam intenţiunea P. C. Voastre, m-aş fi îngrijit să evit
posibilităţile de a lua naştere acele greşeli ortografice şi nu-mi cade bine ca mi-aţi
dat în vileag numele. Într-adins nu le-am iscălit decât cu iniţialele, pentru că cei ce
le-ar vedea pe la P. C. Voastre să nu-şi dea seama cine vi le-au dat. Prea semănă a
afisaj, cănd nota noastră a preoţilor tineri ar trebui să fie tocmai discreţiunea,
modestia. Doar însuşi Mântuitorul, cu toată Dumnezeirea Sa, până la împlinirea
vremii poruneşte celor care-i vindecă să nu spună nimănui cine i-a făcut sănatoşi.
Din alt punct de vedere această descoperire mă obligă în conştiinţă să ~
până la sfârşit dacă am intrat în horă. Mă tem că ascuns cu posibilităţile mizerabile
de trai, nu voiu putea să mă ţin la nivelul obligaţiilor de-a mă ocupa satisfăcător cu
ştiinţa noastră. Să vă istorisesc un caz, tipic caracteristic şi concludent al vremurilor
pe care le trăim.
Alaltăieri am avut o înmormântare. Familie nevoiaşă, dar a ţinut să facă o
parodie aducând 2 preoţi. Seara se prezintă gazda, tânar sub 30 ani, pentru plată.
Cer 250 lei. Cum 250 lei, asta nu-i dreptate: nu-ti dau nici un leu. Dta ai făcut
înmormântrea într-un ceas şi jumătate si ceri 250 lei? Nici imparatu nu ia atata
pentru un ceas de lucru. Eu ma gandeam sa-ti dau 100-150 lei. Nu-ţi dau nimic, să
văd ce-mi poţi face. De înmormantat Ia-i înmormântat, cu plata am isprăvit ce-ai să
mi faci ? Dacă mă dai în judecată fac 5 zile de închisoare şi m-am achitat. D-ta şi
aşa nu capeţi nimic.
I-am spus să se ducă acasă să se culce, să doarmă liniştit, căci nici de
grumazi n-am să-l iau nici în judecată n-am să-l dau, dar voiu şti în viitor cu cine
am de-a face. Şi-mi rămâne dator 250 lei. Mi-a ripostat: şi? Am să fiu socotit ca şi
cel mai din urmă om. Ce-i de acolo ? Aşa îi şi mai bine. Mai bine să fii rău decât
bun (in faţa oamenilor). Şi plecând: Aşa, Părinte rară supărare şi mânie, dar să nu
aştepţi nici un leu de la mine. Autentic !
Altul, într-adevăr sărac s-a achitat cu două zile de sapă. Stolele maxime sunt
20 lei. Mirui sistat. La pomeniri se înscriu 5-1 O femei. Recolta aproximativ: 40
metri grâu. Le amintesc în fugă nu pentru a mă plânge, ci pentru a vă da P. C. V.
seama cât de greu îmi este să-mi procur cărţi, reviste ziare.
Despre cuvântarea lui Stossmayer m-am interesat şi eu pe la uniţii din Lugoj.
Nu au ştiut să-mi spună nimeni, sau n-au vrut, mai probabil.

Am

văd dacă

făcut

pot

să
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De la Dl. Prof. Grondijs nu am primit nici eu nimic. Eu cred că sunt duşi pe
nwnai la reîntoarcerea în Bucureşti voi primi scrisorile. Am dat
părintelui Groza să vă trimită prin oficiu traducerea cuvântarii lui Pacelli. Cred ca
v-a trimis-o şi aţi primit-o.
Am aflat în unele din revistele „Etude" descrierea unei vizite pe care a făcut
o un preot catolic la mănăstirea Sinai. Voiu traduce-o şi Vă voi trimite-o când va fi
gata. Nu prea e favorabilă. Se entuziasmează nwnai de sala de mâncare în care au
rămas pictate scene de pe vremea cruciaţilor. Totuşi ca să luaţi cunoştinţă despre
părerile lui vi-l voi trimite articolul tradus.
„Unirea" nu mi-a căzut în mână. Voiu a întreba pe păr. Puşcaş să văd dacă îi
vine lui. Sunt curios cum se apără Brânzeu împotriva evidenţei.
Mulţumindu-Va din suflet pentru toata bunevoinţa şi atenţiunea arătată
rămân adânc recunoscător.
la

mănăstiri, şi

Ohaba, 8 iulie 1938
Al P. C. Voastre
Pr. Petru Boldor
paroh ort. rom. Ohaba-Timis
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 16, f. 36-37v]

2.
Ohaba-Timiş

Prea Cucernice

şi

la 28 iulie 1938

Venerabile Părinte,

Vă

rog să mă credeţi că sunt copleşit de emoţie scriind aceste rânduri. Mă
nu e prea mare cinstea pe care mi-o faceţi învrednicindu-mă cu
răspunsurile pe care mi le trimiteţi personal. Şi mă tem că până la urmă să nu dau
cinstea pe ruşine. Permiteţi-mi totuşi să vă exprim bucuria imensă ce am simţit-o la
primirea scrisorii P. C. Voastre.
Îmi pare rău că din felul cum m-am exprimat aţi dedus că m-aş fi supărat
pentru publicarea traducerii. Am fost doar cam jent de impersiile pe care
presupuneam că şi le vor face colegii, şi mă aşteptam să mă ia în balon ceea ce însă
nu s-a întâmplat. Rezerva nu o înţelegeam faţă de muncă, ci faţă de afişaj. Dacă
întra-devar e socotită ca notă celor ce ispitesc şi vânează situaţii, atunci,
parafrazând pe Sf. Apostol Petru, voiu zice: nu numai numele, ci tot ce credeţi de
bine, - publicaţi !
Articolul „Etude" se referă la mănăstirea Sinai din Egipt, nu Sinaia noastră.
L-am recitit şi am găsit lucruri mai frumoase decât prima dată. Îndată voiu găsi un
dicţionar îl voi traduce. Are 11 pagini de revistă. E o descriere actuală şi totodata un

întreb

dacă

322
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

istoric al

mănăstirii,

dat în forma de conversatie (interior) de actualul superior al
P. S. Porfirios III.
Întâmplarea cu înmormântarea, dacă o credeţi potrivită, o puteţi publica, fară
însă a da nume. Natural că rămân răspunzător dacă s-ar simţi altcineva atins în
cauză. Ea a avut loc exact cum v-am istorisit-o. În fapt, s-a aplanat, căci a venit
mama tânarului respectiv, soţia mortului la mine şi facându-i o reducere a achitat
datoria. Totuşi îi rămâne valoarea de document al mentalităţii veacului în care
mănăstirii:

trăim.

Am primit o instiintare de la d-na Grondys prin Maica losefina de la scoala
de Misionare din Vălenii de Munte jud. Prahova. D-na e acolo, probabil cu fetiţa.
Despre dl. prof. îmi scrie că e prin Basarabia şi nu stie când se va întoarce. De
asemenea nu e sigura dacă vor mai veni pe la noi, după ce au întârziat atâta. Mă vor
anunţa îaninte de-a pleca acasă. M-a rugat să-i trimit pe adresa de mai sus
scrisoarea păr. Cuzneţoc, pe care am şi trimis-o, comunicând şi aceea că P. C. V. ati
scris celor în drept de la Bucuresti în chestiunile care priveau pe D. O-lor.
De vreo 2 săptămâni am fost ocupat cu recolta grâului. Încă nu l-am treierat
tot. După 15 August am de gând să merg şi eu cu soţia pe la rudenii în Ardeal, dacă
vom putea cruţa câţiva sutari pentru socoteala asta. Mulţumindu-Vă înca o dată
pentru toate rămân
Al P. C. Voastre indatorat
Pr. Petru Boldor
Ohaba-Timis
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 16, f. 33-35]

XXIV. Bologa Vasile 803

[Sibiu, 17 septembrie 1928]
Preastimate Ole Ciuhandu !
Am primit broşura „Suveranitatea şi Solidaritatea Naţională" 804 cu discursul
Dvoastră din Senat de la 20 martie 1928. L-am cetit cu multă satisfacţie
creştinească şi românească. Primeşte te rog intime felicitări şi cea mai călduroasă
mulţămită.

Dr. Bologa Vasile (1859-1944). Născut în 1859 în Geoagiu de Sus Uud. Alba). Studii de
Teologie la Sibiu, de Filozofie şi Pedagogie la Universităţile din Viena şi Budapesta; preot, profesor şi
director la Şcoala civilă de fete a Asociaţiunii, mai apoi la Liceul de Fete din Sibiu; consilier referent
mitropolitan în Sibiu; autor de manuale şcolare, lucrări de folclor şi istorie.
804
Este vorba de broşura: Suveranitatea şi solidaritatea naţională. Discurs ţinut În şedinţele
de la 20 martie 1928 În Senat cu prilejul discuţiilor asupra proiectului de Legea Cultelor, Bucureşti,
1928, 52 p.
803
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dacă

Un singur lucru lipseşte acum: Cine are urechi de auzit să audă ! vedea-vom
se vor găsi şi acele urechi?! Isbândă cere neamul şi noi i-o dorim din inimă.
Cel mai frăţesc şi călduros salut.
Sibiu 17 sept. 1928
Dr. V. Bologa
consil. ref. mitrop.
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 134, f.88]

XXV. Boroianu Dimitrie805

,,VITORUL"
REVISTĂ BISERICEASCĂ ŞI DIDACTICĂ

IV,

BUCUREŞTI,

STR. NEGUSTORI 19
[Bucureşti]

13 VI 1931

Stimate Părinte Ciuhandu,
Cu multă plăcere şi deosebit interes am primit cărţile ce mi-aţi trimis
care le voiu citi de îndată ce voiu termina cu esamenele.
Vă rog să primiţi multe mulţumiri şi asigurări de stimă deosebită.

şi

pe

Prof. Dr. Boroianu

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. I I]
XXVI. Branişte Valeriu 806

Dr. VALERIU BRANISCE
Membru onorariu al Academiei Române
Lugoj 5/18 septembrie 1923
Prea Onorate Domnule

Boroianu Dimitrie G. ( 1864-1951 ). S-a născut la Fălticeni, a absolvit Seminarul „Veniamin
Costachi" din laşi, Facultatea de Teologie din Bucureşti cu specializare la Facultatea de Teologie şi
Filozofie din Leipzig. În I 897 îşi ia doctoratul în Filozofie. Profesor la Seminarul „Veniamin
Costachi" (1897-1902), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1902-1936). A publicat mai
multe studii de dogmatică, drept biserices şi manuale şcolare. A murit la 8 septembrie 1951.
806
Branisce Valeriu (1869-1928), om politic, profesor, publicist, om politic. Redactor la
„Tribuna", ,,Dreptatea" (Timişoara), ,,Patria" (Cernăuţi) şi Drapelul" (Lugoj). Deputat laic mai multe
legislaturi în Sinodul eparhial Caransebeş şi Congresul Naţional Bisericesc.
805
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Alăturat trimit copia Raportului sumar807 pe care l-au trimis astăzi subscrişii
de Dr. G. Popovici 808 , Dr. G. Dobrin809 şi mine P. P. S. Sale Părintelui mitropolit810

ca membrii ai comisiei de 12 în chestia unificării.
Te rog comunică-l Domnilor Goldiş 811 şi Dr. Marşieu 812 şi să-l studiaţi
împreună. Dacă veţi fi de acord cu noi semnaţi-l şi-l trimiteţi la Sibiu, dacă veţi
avea alte păreri, fixaţi-le pe hârtie şi le trimiteţi de asemenea ca să avem odată la un
loc părerile comisiei de 12.
Câte-o copie a Raportului nostru trimit astăzi şi la Cluj şi Oradea Mare cu
aceeaş rugare.
Primeşte Prea Onorate Părinte sincerele mele salutări frăţeşti.
Branisce
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 71, f. l]

XXVII. Brătianu Vintilă I. C. 813

[Concept]

[Arad, 27 noiembrie 1930]
Domnule Ministru,

Ca unul, care nu sunt obişnuit să cer ceva pentru mine, dar atât mai vârtos
pentru cauza Bisericii, imi iau voie a Vă ruga foarte respectuos, să binevioiţi a
învrednicii de posibila atenţie cererea ce o anexez, adresată mie personal din partea
Maramureşenilor.

Curentul de revenire la ortodoxie, pe care l-a potentat şi mai mult nenorocitul
congres al „Agru-lui" unit de la Sighet, se razimă pe acţiunea unei foarte
strălucitoare gazete locale „Ţara Voevozilor", care însă luptă cu extreme greutăţi
materiale.
Astăzi, când tot mai mult se dezlanţuie caracterul militant si agresiv religios şi chiar politic - al Catolicismului, căruia unelte inconştiente sub raport
Scrisoara însoţeşte un Raport sumar ca bază de dezbatere pentru „comisiunea de 12" din
cei aminti!i mai făceau parte Ioan I. Lapedatu şi Ioan Lupaş, însărcinată de Congresul
Naţional Bisericesc şi de Congresul Mitropoliei Sibiului, cu luzcrările pregătitoare pentru organizarea
unitară a Bisericii Ortodoxe din România întregită.
808
Popovici Gheorghe ( 1862-1927), doctor în Teologie de Cemău!i, protopop al Lugoj ului
( 1887-1927), unde s-a remarcat prin devotamentul său în mişcarea naţională şi prin activitatea sa
culturală. Membru corespondent al Academiei Române ( 1909). A publicat mai multe lucrări de istorie.
809
Dobrin George ( 1862-1952), s-a născut laLugoj unde a activat ca avocat şi ziarist. A
condus ziarul „Dreptatea" din Lugoj.
810
Este vorba de mitropolitul Nicolae Bălan al Arealului.
811
Este vorba de Vasile Goldiş.
812
Este vorba de Iustin Marşieu, prefect al oraşului şi judeţului Arad.
813
Brătianu Vintilă I. C. (1867-1930), al treilea fiu al lui Ion C. Brătianu. Inginer cu studii
superioare la Paris, în mai multe rânduri ministru. Între noiembrie 1927 şi noiembrie 1928 a fost şi
prim-ministru. A lăsat opere politice şi economice.
807

care pe

lângă
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românesc sunt tocmai uniţii noştri cari au mers prea departe pe drumul îndrăznelilor
confesionale şi chiar politice, - au nadejdea că nu-mi veţi lua în nume de rău, dacă
Vă fac o respectuoasă rugăminte: Vă rog adeca, Domnule Ministru, să binevoiţi a
chibzui, s-ar găsi oarecări ajutoare băneşti, cât de modeste măcar, şi prin exoperarea
oarecărei cantităţi de hârtie pe seama gazetei.
Ţin să Vă împărtăşesc, că protopopul nostru din Sighet este păr. Mihail
Munteanu. Dacă credeţi să faceţi ceva direct, aveţi adresa dânsului; iar dacă aţi dori
să nu se ştie originea ajutorului, Vă stau la dispoziţie cu intervenţia şi cu - tăcerea
mea dacă nu cumva aţi avea om de legătura în partea locului.
Cu cei mai profund respect,
Arad 27 nov. 1930
Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 399-399v]

XXVIII. Brânzeu Nicolae814
[Lugoj, 18 mai 1928]
Prea Onorate Părinte,
Am citit în „Monitorul Oficial" discursul Sf. Voastre de la Senat815 şi-l găsesc
luccrat cu multă abilitate. Un lucru nu înţeleg: rost avea să adăugaţi acolo, unde maţi numit pe mine, că sunt „plătit de stat". Poate e aşa mare lucru că ne plăteşte şi pe
turcii din Dobruja ? Mai bucuroşi am fi şi noi să nu ne plătească statul ci să ne fi
lăsat fondurile neatinse.
Nu-mi luaţi în nume de rău această mică obscenare, care n-o fac cu scopul de
a intra în o polemică oarecare, scopul meu acum e cu totul altul:
Vă rog foarte mult să binevoiţi a-mi trimite 1 ex. din „Papism şi Ortodoxism
în Ardeal", care mă interesează foarte mult şi nu o aflu la librării, mi s-a spus că
numai la P. C. V. se poate avea.
Mai este o broşură, apărută dacă nu mă înşel, mai anul trecut, care ne
interesează pe noi Lugojenii, V-aş ruga şi aceea.
Vă rog a-mi comunica preţul.
Mulţumindu-Vă înainte, Vă rog primiţi expresia consideraţiunii ce Vă păstrez
cu deosebită stimă.

814
Brânzeu Nicolae (1880-1962), canonic greco-catolic la Lugoj. A publicat multe articole şi
studii în ~resa vremii.
8 5
Se referă la discursul din 2o martie 1928 ţinut la Senat, prin care aducea o critică dură la
Legea cultelor, redactată în mod favorabil catolicilor.
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Nic. Brânzeu
canonic
Lugoj (Principesa Ileana 11)
18N 928
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 126, f. 61-62]

XXIX. Brediceanu Caius816

Legation Royale de Roumanie
Cabinet du Ministre
Viena, 28 I [1 ]932
Mult stimate d-le Consilier,
Cercetările la Universitatea din Viena, pentru constatarea studiilor făcute de
ilustrul nostru predecesor nu au dat încă rezultatul dorit. Arhivele din anii 1860-70
nu sunt aşa de uşor de găcit şi un funcţionar care ar avea mai mult timp pentru
astfel de cercetări, încă lipseşte. Sper însă că totuşi să găsesc urmele cari ne
interesează.

Vin însă şi eu cu o rugăminte mai uşor de rezolvat.
Fotografia anexată V-o trimit în amintirea apropiatei zile de 15 ani de la
Adunarea de la Alba-Iulia.
Vă rog însă şi de un mic serviciu. Să binevoiţi a ruga pe părintescul meu
prietin - pe Dl. Vasile Goldiş, pe care-l salut cordial - să isclăească pe clişeul
anexat, deasupra capului său, numele său pe două linii:
Vasile Goldiş
Aşa cum este şi semnătura mea, atât pe clişeu, cât şi pe fotografie.
Clişeul semnat de Dl Goldiş Vă rog a mi-l restitui, iar ./. fotografia Vă
rămâne Dvoastre.
Mulţumindu-Vă înainte pentru toată intervenţia,
Vă salută Cordial,
al Dvoastre, Bredineanu
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 90, pp. 432-433]

Brediceanu Caius s-a născut în 1879 la Lugoj. A făcut studii liceale la Lugoj şi Iaşi, iar pe
cele universitare la Paris şi Viena. În 1904-1905 a fost referent şcolar provizoriu al Consistoriului din
Arad. A îndeplinit şi atribuţii diplomatice, fiind subsecretar de stat la Ministerul de Externe.
816
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XXX. Cantacuzino Alexandrina 817
1.

[Arad, 5 noiembrie 1934]

[Concept]
Principesei Alexandrina Cantacuzino Bucureşti
Ilustră Doamnă

!

Văzându-Vă la Sibiu la congresul nostru, n-am voit să vă deranjez cu o
chestiune pe care-mi iau voie să Vi-o înfăţişez în şirele ce urmează. Am isprăvit o
lucrare mai mare istorică de demascare a catolicismului, după cum se vede din schiţ
anexată. Eparhiaşi judeţele nu au resurse pntru a-mi veni într-ajutor la tipărire cu o
formă potrivită. După un sfatprietenesc am făcut o cerere către Fundatiile Regale
trimiţând-o Majestăţii Sale. M-am adresat şi Î. P. Sf. Sale Patriarhul~i pentru o
binevoitoare intervenţie şi nu am de nicăieri răspunsul voit.
Deoarece nu pot lua asupra riscul unei lucrări ce va trece poate de 500 pagini
mari, mă întorc către Dvoastră care mă cunoaşteţi şi sper, că nu mă osândiţi pentru
îndrăzneală. Şi vă rog cu profund respect să binevcoiţi a interveni, unde credeţi de
bine, ca să obţin o subvenţie potrivită de la Fundaţiile Regale, ori de aiurea.
Cerându-Vă mii de scuze semnez cu profund respect,

Arad 5 nov 1934
Ciuhandu
Consilier eparhial,
Preş Asoc. ,,A. Şaguna" din Ardeal
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 63]

2.
SOCIETATEA
22 Noembrie 1934
ORTODOXĂ NAŢIONALĂ A FEMEILOR ROMÂNE
Comitetul Central
BUCUREŞTI

Calea Moşilor No. 142

Cantacuzino Alexandrina, principesă, născută în 1881 la Bucureşti, fondatoare a „Societă!ii
Ortodoxe Nationale a Femeilor Române" în 1910. În 1927 a fondat „Casa Femeii" şi a participat la
congrese şi i~i!iative feministe în cadrul Societă!ii Na!iunilor de la Geneva şi a Micii În!elegeri.
817
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Prea

Sfinţite

Cu multă bunăvoinţă am citit scrisoarea Sfinţiei Voastre, pentru a putea da
curs celor cuprinse şi a mă adresa forurilor competinte pentru tipărirea lucrării
Sfinţiei Voastre, vă rog a adresa o cerere oficială Societăţii Ortodoxe Naţionale a
Femeilor Române şi eu ca Preşedintă mă voi ocupa ca să vă putem ajuta la tipărirea
unei lucrări aşa de însemnate.
Primiţi Sfinţite Părinte asigurarea respectului meu.
PREŞEDINTA GENERALĂ

Alexandrina Cantacuzino
Prea

Sfinţiei

Părintelui

Sale
Ciuhandu din Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 64]

3.
[Concept]

[Arad, 4 decembrie 1934]
Doamnă Prezidentă

!

Încurajat de bunăvoinţa Dvoastră, am onoarea să Vă rog prea respectuos să
a face aceea ce veţi crede de bine şi Vă va sta în putinţă, ca să obţin, de
unde se va putea o subvenţie potrivită pentru tipărirea lucrării mele istorice:
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ (1830-1840).
Lucrarea mea, despre care mi-am luat voie să Vă prezint şi o schiţă sumară,
tratează mai ales viaţa bisericească şi culturală românească din Crişana, în epoca
respectivă. La un loc cu vreo 100 pagini de documente - anexe, lucrarea va da o
întindere de 600-700 pagini.
Mulţumindu-Vă prea respectuos pentru binevoitoarea atenţie, Vă rog domană
Prezidentă să primiţi expresiunea profundului respect ce Vi-l păstrez.
binevoiţi

Arad, 4 Dec. 1934

[Ciuhandu]

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 65]

4.
SOCIETATEA

12 Decembrie 1934

ORTODOXĂ NAŢIONALĂ A FEMEILOR ROMÂNE

Comitetul Central
BUCUREŞTI
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Calea Moşilor No. 142
Sfinţite Părinte,

Am primit cererea Sfinţiei Voastre pe care o vom supune la prima Şedinţă a
Comitetului Central al Societăţii Ortodoxe naţionale a Femeilor Române.
Având în vedere timpurile grele prin care trecem şi că Societatea luptă din
răsputeri pentru a se susţine ne vom adresa şi autorităţilor în drept pentru a vă
înlesni tipărirea cărţii.
Până la un prealabil răspuns vă rog a primi asigurarea respectului meu.
PREŞEDINTA GENERALĂ

Alexandrina Cantacuzino
Sfinţiei

Sale
Protopop Dr. Gh. Ciuhandu

Părintelui

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 67]
XXXI. Carol al II-iea

[Arad, 19 septembrie 1934]

[Concept]
Majestatea Voastră !

Unul dintre cei mai mici rugători către Dumnezeu pentru Majestatea Voastră
pentru ţară, care sunt subsemnatul, mi-am luat ostaneala unor cercetări istorice în
al caror domeniu lucrez, după ale mele modeste puteri, de mai lungă vreme.
Am lucrat pe cont propriu şi cu mijloace proprii până acum când nu pot
îndrăzni să iau asupră-mi marile cheltuieli de tipar cu o lucrare istorică, ce ar da
aproape 500 pagini de tratat istoric şi vreo 200 pagini documentele ce ar fi să le
anexez, ca volum separat.
Deoarece toate silinţele mele de a găsi mijloacele materiale pentru tipărire,
au rămas zadarnice, cu omagiala supunere şi cu desăvârşita încredere, mă îndreptez
către Majestatea Voastră, Marele iniţiator şi îndrumator al Fundaţiilor Culturale
Regale Române, rugându-vă să Vă milostiviţi prea graţios de a aproba ca dorinţa
mea de fată, de obţinerea unui ajutor material proporţional pentru tipărirea lucrării
mele, să fie apreciată favorabil din partea Fundatiunilor Culaturale Regale Române.
Lucrarea mea din chestiune, despre care îmi dau libertaea să anexez D o
schiţă îmbrăţişează un deceniu foarte subciumat - dintre 1830 si 1840 - din viaţa
românilor din ţinutul Crişurilor a căror istorie până acum este mai puţin cerecetată
şi scrisă, dintre toate ţinuturile României Mari.
şi
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Lucrarea are la bază multe documente din arhivele de la Arad, Oradea,
Budapesta şi Viena - neutilizate istoriceşte până acum de alţii şi astfel ar umple un
gol însemnat în istoria românească în general şi mai cu seamă în aceea a românilor
de la frontiera apuseană a României Mari.
Dar, sprijinul regal al majestaţii Voastre în privinţa lucrării mele, sunt sigur
va avea rod binecuvantat nu numai prin desvelirea unui deceniu de viaţă românescă
de aici din veacul trecut, ci mai ales prin aceea, că va servi ca incurajare nu numai
mie care mai am inca mult material arhivalic, ci si altor condeie de la frontieră care
să se pună la migăloasa muncă de cercetări istorice române şi atât de necesare
pentru promovarea intereselor Neamului românesc.
Cu desăvârşita încredere în înalta Voastră Ocrotire, pe care o aveţi, pentru
propăşirea Culturei Româneşti, rămân mai micul rugător către Dumnezeu şi cu
omagială supunere.
Arad, la 19 sept. 1934
Protopop Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier eparhial
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 59-60v]

XXXII. Casa Regală
Bucureşti

CASAM. S. REGELUI
Nr. 925

7 mai 1940

Cucernice Părinte,
MAIESTATEA SA REGELE mă însărcinează a Vă transmite Înalte
pentru lucrarea intitulată ,,R.omânii din Câmpia Aradului" oferită de
Cucernicia Voastră AUGUSTULUI nostru SUVERAN, în semn de omagiu şi
profund devotament.
Primiţi Vă rog, Cucernice Părinte, aleasa noastră consideraţiune.
Mulţumiri

MAREŞALUL CURŢII

Cucerniciei Sale
Părintelui Dr. GHEORGHE CIUHANDU
Senator
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 81, f. 17]
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XXXIII. Călincean loan 818
Belinţ

8 V 1936

Prea Cucernicia Voastră
La mult preţuita scrisoare a Prea Cucerniciei Voastre vin a respunde prin o
rugare, în care îmi cer iertare că din 20 II abia acum Vă scriu. Să mă credeţi,
Prea Cucernice că nu e nici îndoială, nici reavoinţă ci e nepreţuita absolută care mă
face că nu pot urma îndatoririle mele cari cad asupra mea. Aici nu face nime nimic,
tot eu şi iar eu în toate părţile şi la Consiliul comunal şi la Consiliul parohial în
parohia mea, în cea protopopească, la cor, la Reuniunea de femei şi în tot locul
trebuie să fiu tot eu, căci altcum nu să face nimic. Mai am apoi şi cu economia de
lucru, căci am un băiat la Universitate şi unul la Liceu şi cu plata de 2 600 lei lunar
nu merge, aşa că trebuie să muncesc şi pe alte căi ca să pot sta cu faţa curată în faţa
lumii şi să-mi ţin şi prestigiul ca preot în comuna fruntaşă. Dar necazurile sunt
multe şi vor fi alţii şi mai necăjiţi ca mine.
Aici vă trimit trei circulare, unul despre schimbarea numelui, - se vede că
preoţimea noastră în ura ei faţă de sârbi au început a-i romaniza numele de familie
- altul în care să cuprinde situaţia lui Stoichescu, Petru şi Uliev.
Pe acest din urmă nu-l pot descifra bine căci nu cunosc bine literele sârbeşti,
dar vi-l scriu aşa aici cum e scris în protocol, cred că Uliev.
Am mai dat aici de un arhimandrit românesc al Hopovei cu numele
„Patrichie Popescul", şi mai am şi altele. În curând Vă voi mai trimite, căci îmi face
deosebită plăcere de a Ve servi şi ajuta în scormonirea trecutului românesc. E foarte
puţin ce pot face căci îmi lipsesc şi mijloacele şi ce e mai de căpetenie cunoştiinţele
necesare de a Vă putea da un ajutor afectiv, dar dacă toţi am contribui cu câte ceva,
fiind mulţi, am putea face mult.
Repetându-mi rugarea de iertare Ve rogsă primiţi cu bunăvoinţa obicinuită
această mică contribuţie din partea mea.
A Prea Cucerniciei Voastre devotat
Ioan Călincean
preot

umilă

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 75, f. 66-66v]

XXXIV. Cioloca Dimitrie
[Caransebeş,

26 noiembrie 1921 - data poştei]

După multă umblare Ţi-a aflat Vasile819 Crestomaţia de Gaster, voi. I-II
Scrie-mi cum să Ţi-le trimită ?
818
819

Călincean Ioan, preot în Belinţ.
Poate fi Vasile Lochiţă sau Vasile Lăzărescu.
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Totodată Te rog ca folosindu-te de mărcile alăturate, să-mi retrimiţi
scrisoarea. Nu de teama neadevărurilor celor comunicate, ci numai pentru a nu
ajunge din întâmplare în mânile lui Comean821 • S-o şti frate Ghiţă, că Tu eşti primul
căruia îţi scriu în cauză şi altuia nu. E adevărat că în persoană am avea şi putea
vorbi mai multe însă Tu nu vini mai aproape. Aşa în glumă mai vorbim de eppie şi
V-ar avea de gând să formeze un Consistor de model, natural la nici un caz fără
Tine. Pentru dna ar asigura cel mai distins post, iar de aici suntem ferm hotărâţi să
mergem cu dânsul: Evuţian 822 , Lobonţiu, Musta (profesorul)823 , Bălaş, directorul
general al „Foresterei Române", consilierul silvic Popa cu familiile, etc, şi eu. Sub
824
Prea Puturoşia Sa şi a celor doi căţei ai lui Bb825 şi Ghid826 , nu vrem să servim.
Pentru numirea lui Doboşan la Mahala îţi mulţumesc şi eu cordial, conduita
lui ulterioară va conforma adevărul cuprins în recomandaţia mea.
Să predai scrisoarea alăturată lui Todor827 •
Sărut mâna prea stimatei Doamne iar pe Tine Te îmbrăţişez al Tău
Mitru

[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 66]

Ciorogariu Romao 828

1.
[Arad 1/13 XI 894]
Domnule Profesor
Moses Gaster, Chrestomaţie română, Leipzig, F. A. Brockhaus, Bucureşti Socec & Co.
1891, voi. I 368 p. voi. II 562 p.
821
Poate fi vorba de Comei Cornean sau Nicolae Cornean.
822
Evutian Sabin ( 1889-1977) a studiat la Universitatea din Budapesta. Profesor la Institutul
pedagogic din ·caransebeş (1911-1913), apoi la Preparandia din Arad (1913-1919) .. În noiembrie
1918 a contribuit la reapariţia ziarului „Românul". ln 1919 director al Ljceului „Traian Doda" din
Caransebeş, iar de la I mai 1923 inspector şcolar al regiunii şcolare Banat. In 1946 s-a pensionat.
823
M usta Filaret ( 1839-1930).
824
Episcopul Iosif Traian Badescu al Caransebeşului (1920-1933).
825
Dr. Barbu Petru ( 1864-1941 ). S-a născut în 1864 la Lugoj. A urmat cursurile liceale la
Lugoj, Beiuş, Blaj şi Braşov, apoi cursurile teologice la Cernăuţi, specializare la Graz şi Berlin. În
1891 şi-a luat doctoratul la Cernăuţi, iar din 1892 profesor la Institutul teologic-pedagogic din
820

Caransebeş.
826
Ghidiu Andrei ( 1849-1937). A studiat Teologia la Seminarul „Andrei an" din Sibiu, pe care
le-a continuat la Universităţile din Viena şi Leipzig. La 8 septembrie 1880 a fost numit profesor la
Institutul teologic-pedagogic din Caransebeş, apoi funcţionează ca protopop (1888-1937)
827
Este vorba de preotul prof. dr. Teodor Botiş.
828
Ciorogariu Roman R. (1852-1936), absolvent al Institutului Teologic din Arad şi cu studii
de Teologie, Filosofie, Pedagogie la Leipzig şi Bonn, profesor şi director al Institutului TeologicPedagogic din Arad (din 1880, respectiv 1901 ), vicar (din 1917) şi apoi episcop la Oradea. A fost un
prolific publicist, conducând şi întemeind publicaţii cultural-bisericeşti, de asemenea fruntaş al
mişcării politice naţionale.
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De când ne aflăm în acest institut am observat un lucru, în fond destul de
dureros; în loc de rezultatul iubirii evanghelice şi al ajutorului moral reciproc - două
principii aici propagate - ne-a întâmpinat urgia separatismului, care nu de eri de
alaltăeri domnesce între elevii acestui istitut. Boala aceasta ni-a făcut şi ne face
dilnic imposibilă unirea în cugete şi simţiri nu numai în căuşe private de mai puţin
interes, ci şi în celea cari ne interesează pre toţi deopotrivă; - şi acesta va dura suntem siguri - pană când nu se va afla şi nu se va aplice, în nod raţional mijlocul
potrivit pentru sanarea din rădăcină a acestui separatism, a acestor divergenţe fără
raţiune.

Ba cei mai mult: aceat separatism a ajuns între împrejurările actuale la trepte
de:

ură personală.

Pentru a înţelege legalitatea plângerii noastre, ni-am permis să le aducem
aceste premerse, cu pregătire pentru ca din combinaţiune cu cele ce se vor espune
mai la vale se reiasă în mai deplină chiaritate tristul adevăr, şi anume:
Când unul din ai noştri, pentru anumite trebuinţe, îşi cere concediu de la Dl
prefect829 , ca să poată eşi în oraş, acesta într-un mod absolutistic, ca un „totum
factum" ,,dispune" ca rospectivul să nu iasă în oraş, căci nu-i ieşire regulată şi
pentru că DSa aşa voeieşce. Se serveas~ă de esemplu casul cu Miron Botişel.
Dex se întâmplă însă, că unul ca acela, căruia i se interzice ieşirea, se iesă în
oraş, se pedepseşte; - seu decă obţinând careva concediu peste termin întardia cu
câteva minute i se impută ieşirea, pe de altă data, când întru înţelesul disciplinei
este eşire libera.
Sunt însă alţii elevi, cari nu cunosc şi nu sunt supuşi nici unui feliu de
disciplină, între cari joaca rolul principal Domnii: Givulescu, Roşiescu, Lugoj an şi
Gerga şi aceste e atât cu privire la diuă, cât şi la restimpul de noapte.
Aceşti domni apoi fiind descoperiţi şi descoperindu-li-se faptele, nu ţin
pedeapsa ce li se croieşce - poate altcum numai la apariţia - numai până ce sunt sub
ochi.
Iată, Dle Prolesor! aici e buba noi cel puţin de asta convinger suntem, că
numai parţialitatea manifestată de Dl profesor faţă de unii şi de alţii, e causa la toate
acestea inconveniente. Lucrul ecesta îl dovedim prin însăşi împrejurarea că până nami avut prefect, n-au esistat între noi neînţelegeri de natura acestora.
Această parţialitate în mod natural mai poate să resuite şi din .buna
cunoşcinţă, ce numiţii Domn-şefi, au legat cu Domnul prefect, lucri constatat.
Indignaţi pentru aceste violări din voia a disciplinii serainarie le chiar prin
persoana carea trebuia s-o pădească pre acesta - adecă disciplina întreagă şi cinstită
am dat semn de adâncă idignaţiune; şi ei bine ne-au înţeles cea ce a avut din partea
Dnielor lor ca urmare o ură generală, pre carea au şi manifestat-o timbrându-ne în
general cu epitetul de „proşti" iar în special la adresa celor din Bihor, că suntem
„selbateci", ,,vite încălţate" ,,cari intră în teologie cu l sau 2 clase gimnaziale şi

829

Pe atunci prefect de studii era Ioan lgnatie Papp, viitorul episcop al Aradului ( 1903-1925).
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preparandia", ,,cari nu sciu nici vorbi cu omul" s. a. Acestea ni le-a rostit Domnul
Givulescu.
Tot Dsa., ca şef al aderenţilor sei de principii din cursul I s-a exprimat în
speciei despre cursul II teol(ogie) ,, ... nici unul din ei nu-i vrednic să steie de vorbă
cu câţi-va din noi" (curs I).
Pentru adeverirea acestor vorbe ne deobligăm aubscrişli teologi de curs I.
Cu ocasiunea constituirii în societatea de lectură, Dl Lugojan, înainte de a
intra în sala de constituire, a întrebat pe Dl Leuca(teol.c. I) că: ,,sunt ori nu încă
animale în mesagerie ?" tăcând această aluziune într-un mod general.
Reputaţiunea şi bunul nume al institutului încă e ştirbit tot de către numitul
Dn. Givuleacu, carele o a exprimat despre institut, că e „asil de măgari"
Domnule Profesor !
Aducându-Vi-le tote aceste la cunoşcinţa Vă rugăm cu tot respectul, ca
cumpenind plângerea noastră după sânta dreptate, se faceţi paşii necesari pentru
aplanarea dreptului moral - legii morale, călcate, fie chiar prin disciplinaro pentru
vătămarea în caracterul noutru mai alea căci noi suntem gata - în interesul
adevărului - să stăm cu fruntea deschisă la cele susţinute de noi precum şi la acele
acuse, s-ar rădica contra noastră şi s-ar pute dovedi pre deplin de adevărat.
Deobligându-ne încă odatăm, că la cas de lipsă, vom dovodi tote cele
subscrise de noi, şi mult mulţurnindu-Ve înainte do sprijinul moral al DVoastră, de
care suntem siguri, ne semnăm
în Arad la 1 Noemvrie st.v.1894
ai DVoastre elevi
Mihaiu Caba
Georgiu T.Petrovici
Teodor Popp
George Ardelean
Teodoriu Vidu
Macsimilian Miclean

Georgiu Popoviciu
Nicolau Sirca
Constant. Leuca
Aug. Moga

Miron Botişel
Atasnasie Todan
Petru Tulleu
Demetriu Pascu
Ioan Danciu
Partenie Roman
Ioan Morariu

[Ciomă] 830

Domnule Profesor !

totuşi

Întrucât câteva din calomniile arătate mai sus, de şi nu în mod direct - dar
- ating personajlitaita mea, prin acesta îmi esprim indignarea simţinu-me

830
Scrisoarea lui Gh. Ciuhandu însoţeşte o alta semnată de 17 elevi seminarişti, adresată tot
profesorului Roman Ciorogariu la aceiaşi dată, pe care o reproducem în întregime mai sus.
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ofensat prin caracterisările de „selbateci" a Dlui Givulescu cu carele abia în două
rânduri a, schimbat vorbe învieţă-mi.
Din acest motiv cu totă supunerea Ve rog se binevoiţi a începe cercetare
disciplinară contra numitului Domn, ca acesta se şi dea seama de faptele sale şi se
suporte consecinţele.
Rămân în Arad la 1 Noemvrie st. v. 1894
Al
DVoastre elev
George Giuhandu
[Timişoara

- Arhiva familiei Ciuhandu]

2.
Arad 30 iunie 1899
Iubite Domnule,
La preţuita Dtale din 22 VI vin a-ţi răspunde şi anume a te încredinţa mai
nainte de toate despre neschimbata mea bunăvoinţă faţă de Dta.
Eri socoteam să te aducem la vreo parohie de pe aici, dar dacă Dta ai
ambiţiunea şi plăcerea pentru continuarea studiilor e şi mai bine de noi căci sperăm
în Dta un harnic muncitor pe terenul şcienţific. Eu din parte-mi îţi voi da tot
sprijinul la conferirea stipndiului şi anume pentru facultatea teologică cu care am
fost nenorocoşi până acum, căci alegerea stipendiştilor nu s-a făcut norocos încât
suntem astăzi fără sucfrescenţă. Te-aş ajuta însă mult dacă ai ave recomandare la
pă(rintele) ep(iscop) Goldiş 831 , de la Dl Negrean832 care precum ştiu eu ţine la Dta
şi Dl episcop încă ţine la Dl Negrean.
Între altele primeşte deosebitele mele consideraţiuni
R. Ciorogariu
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

3.
[Arad, 10 septembrie n. 1903]
Onorată Direcţiune

!

Chestia rămânerii mele la catedră încă nici până azi nu e resolvată de forul
competent. De aceea îmi este imposibilă chiar esistinţa aici. M'am adresat deci
831
832

Este vorba de episcopii Iosif Ioan Goldiş al Aradului (1899-1902).
Dumitru Negrean, cunoscut mecena bihorean.
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Înalt Prea Sfinţiei Sale Domnului Episcop diecesan şiVenerabilului său Consistor,
prin scrisoare specială din postul cu care am fost însărcinat şi onorat, până azi fără
remuneraţie de nici măcar un bănuţ în acest an şcolar. Am onoarea a anunţa deci şi
Prea Cuvioşiei Tale, ca director al Institutului acest act al meu, care de altfel
aparţine spre resolvasre competentei Înalt Prea Sfinţiei Sale Domnului Episcop
diecesan şi Venerabilului Său Consistor.
Arad la 1O Septembrie n. 1903
al Prea Cuvioşiei Voastre
deobligat:
George Ciuhandu
fost profesor
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

4.
[Arad]
Noiembrie 1903
Iubite amice
Foarte bine să-ţi ceri de bună vreme bani de rigoros şi anume să zici: decât
stipendiu şi beneficios şi când apoi ai întrerupt studiul chemat fiind la serviciul din
seminar iar acum te-ai retras de la serviciu pentru facerea rigoroaselor, cerând şi
pentru Dta spesele de rigoros, pentru rigorosul I de 400 cor, precum sau dat şi
antecesorilor Dtale.
Atestatul de serviciu-I vei căpăta deja. Te rog să-l primeşti cu atâta inimă cu
câtă ţi l-am dat eu.
Dinpreună-ţi trimit şi pe Bisping. Să ai noroc de el.
Nu pot suprima gândul de a se încredinţa încă odată, că ce mare satisfacţie ar
fi pentru mine dacă în !anuar ai trece peste primul rigoros şi să faci şi al doilea la
sfârşitul anului.
Crede-mi că se poate numai voinţă tare să ai. Un singur lucru te poate
împiedica adecă starea sanitară şi dacă aici te-ai simţi îngreunat atunci nu forţa, căci
mai presus de toate sănătatea şi viaţa.
Noi o îndrugăm de pe o zi pe alta, cum ne-ai lăsat...
Complemente tatălui Dtale de la al Dtale amic.
Ciorogariu
[B. A.O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 98-99]
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s.
[Roşia,

13 noiembrie 1903]

Prea Cucernice Ole Director!
Mi se apropie timpul ca acuşi să mă adresez Venerabilului Consistor pentru
asigurarea taxei de rigoros şi înainte de a face aceasta, mă simt îndemnat de a Vă
cere un sfat: de va fi cu cale ori ba să numesc în cerere vr-o sumă; sau să cer în
genere taxa obişnuită. Nu cunosc adecă mai de aproape dispoziţia referitoare la
chestie, adusă de Ven. Consistor iar în zilele critice ale lui Septemvre am trecut cu
vederea a Vă cere această informaţiune, ceea ce o ţin cu cale pentru a nu mă espune
la nimic ce ar pute fi păgubitor cauzei mele.
De altă parte Vă rog respectuos să binevoiţi a-mi trimite atestatul de servit
care doresc foarte să-l am.
V-aş mai ruga, dacă binevoiţi să îmi împrumutaţi pe Bisping, să avizaţi
pentru ea, în acest caz, să mă adresez Domnului Costa pentru luarea dispoziţi lor
de predare. Vă voi fi recunoscător. Nu ştiu de unde să mi-l câştig şi rară a mai
frunzări ceva în el nu am curaj de esamen, mai ales că din greacă (T. N.) am cam
uitat de un an.
Dealtfel progresez cu studiile şi sperez că, cunoscând cum am început, cu 1213 ore la zi, voiu pute să mă supun esamenului pe la jumătatea lui Ianuariu.
Mulţumindu-Vă de bunăvoinţă, sum, al P. Cuv. Voastre devotat
Roşia

13/XI 903
George Ciuhandu

[A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 452-453]

6.
Arad 8 Febr. 904
Iubite amice,
Epistola Dtale a venit tocmai în bună vreme. Joi a şi trecut afacerea prin
Consistor şi ţi s-a văzut 400 cor pe care îi poţi ridica şi pleca cu Dl sfânt. Nu ţi-am
putut scrie imediat căci a trebuit să umblu de atunci pe la Timişoara în afacerea
· procese1or noastre8l3
· , cari· doar sa- termina.
Astfel acum ar fi lipsă de Dta şi era bine dacă puteai veni, cum prin poştă team avizat, căci de, beati possodense.
833

Este vorba de procesele de separaţie ierarhică a comunelor mixte, româno-sârbe.
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Acum o cârpogim iarăşi cum putem cu Văţan834 , ce bine ar fi dacă cel puţin
pe vară ai fi gata. Dar pentru aceea nu despera, omul de anevoie şi cu carte
totdeauna are preţ şi pentru Dta nici când nu este târziu absolvarea, deoarece
Biserica are lipsă de oameni harnici.
Noi aum suntem toţi pe pace şi ne lucrăm materialul după putinţă.
Trimiteţi dar chitanţa şi pleacă în numele Domnului cu bine şi vino cât mai în
grabă cu bine acasă.
Multe complimente tatălui Dtale de la Dtale. Binevoitor.
R. Ciorogariu
[B. A.O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 97-97v)

7.
[Cernăuţi,

14/27 februarie 1904]

Prea Cuvioase Domnule Director !
surprindere din cercul electoral al Vaşcăului de a fi luat
la mandatul de deputat sinodal iar acum în numele Dlui Cosma din
Beiuş, sum somat a lua dispoziţii să fiu luat în careva lista electorală, în Arad ori
Roşia. Anul trecut am fost luat la Arad şi, din cauză că nu mi-am insinuat ieşirea
din comuna parochială, de acolo cred ca am fost luat şi pe acest an în listă, la Arad
şi d-aceea n-am cercat dinadins să fiu suspectat în Roşia alegător.
Necunoscând deci lista de la Arad şi că de an ori nu susceput acolo, iar de
alţii parte din adins înconjurându-mă prietenii din ... *)ia a cărora grijă s-ar putea
uşor divulga întreaga afacere, poate în detrimentul combinaţiei celor ce m-au
candidat. Vă roc Prea Cuvioase să binevoiţi - pe lângă toate accepţiunile multe şi
gerele - a mă informa, după ce veţi fi în chestie, că sum susceput ori ba în lista
alegătorilor din Arad,ori de n-aş fi susceput şi daca nu aţi pute P. Cuvioşiu Voastră,
esopera susceperea să mă avizaţi: ce aia a face şi cui, în ce formă am a mă adresa?
Prin Cernăuţi sum din 7/20 febr. Dar cum vrea Dumnezeu cu mine, Vineri
înainte de Florii voiu intra în unicul şi ortodoxul purgatoriu Mai în curând - e
imposibilitate şi aşa sper, în caz de algere, a Vă revede în decursul sinodului.
Mulţumindu-Vă şi înainte de bunăvoinţă de care sum convins că mi-o veţi
dovedi, sum
Mi s-a

în

făcut plăcuta

combinaţii

Al Prea Cuvioşiei Voastre
deosebit serv
George Ciuhandu
Văţian Traian, protopop al Aradului.
*) Indescifrabil.

834
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Cernăuţi

(Eleischergasse 4) la 14/27 febr. 1904

[A.N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 454-455]

8.
Arad 21 Febr/5 Mart 904
Frate Ciuhand,
Mă

bucur de candidatura Dtale. Ca să-ţi asigurez deplin dreptul electoral, am
plătit eu pentru Dta 3 cor în contul contribuţiei de cult din Arad şi aşa eşti luat în
lista alegătorilor la noi în Arad, ca şi bun plătitor.
Acum te rog de o comisiune şi adecă să-mi comandezi la cutare librar de
acolo cele mai bune predici ce ţi le-ar recomanda Dl. Tamavschi scrise în limba
germană şi română. Confesiunea nu importă. Preţul se poate urca până la 50 cor,
eventual şi mai mult. După aceea să ceri cele mai bune foi teologice şi anume una
care se ocupă în special cu teologia practică şi publică predici.
Întru altele suntem cum ne-ai lăsat, adecă ne-am sporit cu Secula835 la catedra
limbei româneşti. Caută rogu-te de fă treabă bună, căci avem lipsă de Dta.
Al Dtale stimatoriu
R. Ciorogariu
[B. A.O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 100-l00v]

9.
[Roşia

1 decembrie 1904]

Prea Cuvioase Domnule,
Deşi

cu întârziere din motive străine de mine, totuşi îmi iau voia, făcându-mi
o plăcută datorinţă faţă de Prea Cuvioşia Voastră, a Vă binevoiţi precum şi
întârziata mea felicitare la distincţiunea ce Vi s-a făcut 836 încroainţandu-Vă de
nestrămutatul respect ve Vi-l păstrez.
Roşia l Dec. n.1904
George Ciuhandu
[A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 456]

835
836

Preot Sever Septimiu Secuia ( 1869-1912).
La 8 noiembrie 1904, Roman Ciorogariu a fost ridicat la rangul de protosinghel.
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10.
[Arad, 14/27 aprilie 1914]
ad 1912/1914
Prea Cuvioase Părinte
Comunicăm pentru orientare copia actului Nr. 486/1913 M relativ la
proiectatul congres învăţătoresc act, de care la Prea Veneratul Consistor
Mitropolitan.

Arad la 14/27 aprilie 1914
Dr. Gheorghe Ciuhandu
protopop, asesor ref. Şcolar
P. C. Sale
Roman Ciorogariu
protosincel dir. Seminarial
Loco
[A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 467]
11.

Oradea Mare 10/23 aprilie 1918
Iubite părinte Ciuhandu,
Legătura noastră

n-a fost o tovărăşie ocazională ci o înrudire sufletească
în şcoală între părinte şi fiu sufletesc şi consolidată de principiile
comune ce ne-a călăuzit în viaţa politică. Acum a străbătut aici un cuvânt rostit de
Dta, peste care nu pot trece numai cu un gest de amărăciune, ci voiu să-i ştiu
înţelesul adevărat, înainte de a-mi trage consecinţele din el.
DTa anume ai fi zis în Giula că e chestie de principiu să voteze pe cei ce au
lansat lozinca, că trebuie trântiţi prietenii lui Ciorogariu la alegerile sinodale în
Giula pe Ianuarie.
Abstrag de la partea personală a afacerii. E chestia conştiinţei DTale să
judeci, că ce Ţi-am fost până acum, aş vrea însă să obţin, că ca este principiul nou
ce ne desparte deoarece eu nu ştiu să mă fi abătut de la principiile ce ne-a
împreunat până acum.
încheiată încă
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E în tovărăşia la plată din Arad declarata şi lupta mea? ori sunteţi victima
unei manevrări de utilisare pentru alte scopuri cu tonul streine de ale Dvoastră?
Poate n-ar strica să esaminezi noul nrinciniu constatat în Giula. Nu pentru mine,
căci eu văd întrânsele intrigi ci pentru Dta carele Ţi-ai schimbat direcţiunea.
Credeam că trecutul mă îndreptăţeşte la atâta sinceritate. Dacă îţi este spre
sminteală această sinceritate nu te obliga la nimic, numai una te rog: să păstrezi
această scrisoare până când îţi va veni vremea să-ţi aduci aminte de ea, căci sigur
va veni vremea.
Stimator
Ciorogariu
[B. A.O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 96-96v.]

12.
[Concept]

[Arad, 23 aprilie v. 1918]
P. C.

Voastră!

Scrisoarea P. C. Voastre au primit-o. Scuzaţi-mă, că din pricina neatîmătoare
de mine, n-am putut să răspund mai încurînd, desi puteam scurt, să contest
temeinicie afirmaţiilor P.C ..Voastre în forma lor, în care mi-le-aţi transmis.
A-m vrut însă să Vă tratez sumar, nici pentru motivul înaltei poziţii ce o
aveţi, dar nici în urma relaţiilor pe care le accentuaţi şi le preţuesc şi eu ca fost elev.
Eu la Giula n-am enunţat nici un principiu nou. Mărturie să-mi fie, mai întâi
cuvântul cu care am deschis colegiul şi pe care - tocmai spre a preveni oarecari
răstălmăciri - mi-1-am cetit şi apoi publicat în „Bis. şi Şcoală". În contactul
neoficios cu membrii colegiului, d-asemenea ştiu, că n-am pus în discuţie nici un
principiu nou. M-am ferit până şi de caracterizări şi mai mult de personalităţi.
N-am putut deci zice că are să fie cineva abandonat pe motivul, că este om al
P. C. Voastre. Cel mult am putut spune şi am spus, despre gruparea noastră nouă,
că avem gândul de a îndrepta multe scăderi din viaţa bisericească şi am spus
numele acelor 2 candidaţi mireni pentru cercul Giula, asupro cărora şi am căzut aici
de acord.
Între acest punct de mânecare şi între informaţiile P.C. Voastre, că aş fi
săvârşit oarecari agresiuni, desigur e o mare deosebire. Le scriu acestea nu
scuzându-mă, ci informându-Vă.
Scrisoarea P.C.V. mă sileşte să merg şi mai departe, fiindcă ne trataţi ca o
„tovărăşie de plată" numai şi fiindcă îmi puteţi, mie care pot de altfel să răspund
numai în numele meu, întrebarea: E în tovărăşiu de plată. Am declarată şi lupta
contra mea?
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Întâiul cuvânt, ce Vă rog să-l luaţi la cunoştinţă e: să nu ne o-sândiţi prin
anticipaţie.
Dacă

noi, cum ziceţi, am încheiat o tovărăşie de plată, nici până azi nu
cum ar fi ec şi tovărăşie contra persoanei şi oamenilor P. C. Voasotre,
deorece noi n-am presupus până aci de loc, că persoana şi aderenţii P. C. Voastre ar
fi contrară salarelor noastre.
Vă rog să credeţi P.C.Voastră că mult amar s-a adunat în sufletele noastre
până să ajungem la ideia tovărăşiei de plată. Concentrarea noastră cub cuvântul de
plată a fost efluxul suferinţelor materiale cărora am fost expuşi noi cei avizaţi a trăi
- în lipsa altor resurse - exclusiv din nişte modeste plătuţe, cu familii cu tot. A
trebuit aşadar, ca noi înşine să umplem cătuşele mizeriilor materiale dacă n-a fost
cine să le iee de pe noi din bună voie.
Pentru tovărăşia de plată, cred, n-aveţi cuvânt să ne osândiţi, mai ales că şi P.
C. V. aţi suferit alăturea de noi, multă vreme neajunsurile unei înguste plăţi
înţeleg,

dăscăleşti.

Ba, P. C. V. ştiţi cel puţin tot atât de bine ca noi, în ce greu impas am ajuns
Biserica: administraţia ei e certăreaţă şi birocratizată; liberalismul
constituţiei bisericeşti ni s-a falsificat zilnic; viaţa bis. ni-e improductivă în cele
duhovniceşti; interesele religioase şi de viaţă culturală bis.ne sunt strangulate prin
aceeaşii politică de guvern diecezan, materialistă şi neîndurată împotriva căreia să
ne întovărăşim spre a ne salva existenţa fizică primejduită. Chestia plăţilor e numai
un capitol din urmă în seria neamurilor de cari suferim cu întreg bisericanismul
nostru. P. C. V. înca aţi persiflat de atâtea şi atâtea ori, politica administraţiei
dicezane, de a face cultul viţălului de aur în locul celor duhovniceşti. Noi, ajunşi
goi şi flămânzi de o vreme încoace, a trebuit să prindem amărăciune adâncă în
sufletele noastre pentru aceste stări anormale şi să căutăm a ne întovărăşi, spre a le
înlătura şi înlocui aceste stări bolnave. Noi, în Biserică, nu suntem instrumente în
mâna nimănui, ci suntem oficiali ai Bisericii şi oameni cu întreji răspunderi în
cadrele organizaţiei şi constituţiei bisriceşti.
Geneticeşte, concentrarea noastră poate fi timbretă deci ca o tovărăşie de
plată, dar după tendinţele prin cari şi pentru cari vrem să rămînem şi mai departe
împreună - în cadrele principiilor tradiţiilor Bisericii - aşa cred nu merităm să fim
stigmatizaţi ci, dincontră, ajutaţi de toţi cei ce au o curată tragere de inimii pentru
Sf. Biserică.
Iată motivul pentru care noi nu putem să ne constituim cu porniri agresive
personale în contre nimănui şi pentru care, ni-am zis unii, că tocmai de la P. C. V.
suntem în drept să aşteptăm o dreaptă apreciare.
Stând noi pe baza unui punct de mânecare pur bisericesc, sper că nu vom
aluneca pe panta personalităţilor şi a „cointerinaiului" care ne-a pricinuit multe
neajunsuri în trecut şi pe care l-aţi combătut P. C. V. şi de pe catedră dar şi cu
condeiul.
cu

însăgi
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Eu unul, cel puţin în acest chip văd tovărăşia noastră P. C. Voastră aveţi
dreptul de a fi, ori a nu fi mulţumit cu noi. Noi însă ne vedein mai departe de
necazurile noastre şi de drumul ce ni l-am croit după a noastră pricepere în
conştiinţă că „vremea e de a face Domnului" - mai mult decât oricând. Acest gând
ne ţine la un loc şi ne-a îndemnat să ne împărţim deja lucrările preliminarii pentru
întruchiparea unui complex program bisericesc-cultural, care să ne dea cadrele unoi
acţiuni sistematice, cel puţin pe viitor.
Că s-ar putea ivi tendinţe de a ne clădi din drumul principiilor noastre
bisericeşti administrative surprinderi nu ni-a hărăzit şi pană acum viaţa noastră
bisericească a constituţionalismului ei interpret şi aplicat de multe ori după
concepţii profane şi în cadre de interese particulare. E bun însă Dumnezeu şi,
nădăjduiesc ne va ajuta, mai încurând ori mai târziu să ne afirmăm - departe peste
strâmtele oraşe ale plăţilor - înspre binele Bisericii, aşa cum ni se aşteaptă mai ales
nouă celor angajaţi mai deaproape prin milostenie, prin studiile bisericeşti şi prin
obişnuinţele noastre de până acum.
Dacă însă n-ar fi să răzbim, noi totuşi avem dotorinţa să încercăm o
concentrare pe baze de principii bisericeşti spre a ne achita de conştiinţă.
Christos a înviat !
Al P.C.V. fost elev:
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Arad, 23 apr. V. 1918
Notă:

Luni, în 30 apr. V.1918, a venit d. Ciuhandu pe la biroul meu de la
Consistor şi, profitând de ieşirea mea în ambit, m-a chemat la capătul coridorului
spre trepte, fiind aproape de noi şi păr. Gh. Tulbure. Atunci mi-a zis, că a primit
scrisoarea mea, dar eu să nu uit că dînsul este părintele ideii de a purifica viaţa
bisericească de neamurile ei şi că tot P.C. Sa este acela care a intervenit mereou
pentru respectarea şi salarizarea profesorilor şi funcţionarilor co.
Eu i-am răspuns, că ştiu la ce aluzioneaza şi că eu nu-i contest nimic din ce a
făcut; nici nu neg o pură originalitate pentru mişcarea noastră a celor de la Arad.
Într-acestea s-a apropiat şi protopopul Pr(ocopie) Givulescu de noi, iar
Ciorogariu a trecut cu vorba mai departe că constata că, aşa dară între noi doi nu
sunt divergenţe, dar să nu ne lăsăm cumva amăgiţi.
I-am răspuns: Eu am convingerile mele despre necesitatea unei noi grupări.
Eu ţin la aceea ca să avem o direcţiune călăuzită de principii bisericeşti şi că eu
personal n-an să mă las instrument în mâna nimănui.
Apoi ne-am despărţit.
Gh. Ciuhandu
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Întregire: Tot atunci d. Ciorogariu (presupunând că acţiunea noastră porneşte
contra dânsului) mi-a pomenit că are ştire, cum că i se atribuie că va face eppie
maghiară. I-am răspuns: Svonul asta l-am auzit odată de demult, nu ştiu de la cine,
încă mult înainte de concentrarea noastră, dar că eu nu i-am dat importanţă şi că nu
ştiu că în discuţiile noastre de la „soviet" - ar fi fost vorba vr-odată de asta.
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f.94-95v.]

13.
[Oradea, decembrie 1920]
CONSISTORUL EP ARCHIAL GR. OR. ROM.
DIN
ORADEA MARE
Iubite părinte
Ca sa am precisa graniţă diecesană cu Aradul, doar ai pe cineva să facă o
copie de pe harta diecezană făcută de Roman837 pentru Arad. E vorba să ne tragem
linia demarcaţională şi cu Ardealul, fiindcă Sătmarul şi Maramureşul să ţin de noi.
Am şi început organizarea parohiilor în Sătmar, Sighetu! Marmaţiei etc. Lucru
mare de ne-o ajuta Dumnezeu.
Dacă îţi dă mâna mai trimite-mi şi formularele ce le aveţi pentru serviciul
hirotoniei.
Cu bucurie îţi aduc la cunoştinţă, că în urma intervenţiei mele la arhiep.
Gurie838 din Chişinău, căpătăm de acolo ornatele arhiereşti. Îţi poţi închipui ce
valoare au acelea astăzi, când nici nu le mai găseşti pe piaţă. Telegrama suna:
„aveţi la noi 3 veşminte complete arhiereşti". De o fi aşa, atunci suntem splendid
aranjaţi cu cele bisericeşti.
Multe complimente
Ciorogariu
[Pe fila 111 v. Ciuhandu nota cu cerneală albastră: ,,Ultima scrisoare ce mi-a
adresat-o păr. Roman Ciorogariu, în toamna anului 1920. Gh. Ciuhandu".] 839
837
Este vorba de episcopul Miron Romanul al Aradului ( 1873-1874), apoi mitropolit al
Transilvaniei.
838
Grosu Gurie ( 1877-1943 ), arhiepiscop al Chişinăului de la 1921.
839
În decembrie 1920, mai mulţi preoţi arădeni, între care şi Gh. Ciuhandu, adresau lui Roman
Ciorogariu unnătoarea epistolă:
Înalt Prea Cuvioşia Voastră,
Am aflat şi noi, cu mare bucurie, că Vi s-a îmbunătăţit starea sanitară, în care aţi ajuns pe
urma păgânismului atentat. Venim deci, pe această cale, a ne alătura acelora cari, ca noi Vă doresc din
inimă cea mai grabnică şi mai desăvârşită restaurare sanitară, spre binele Bisericii şi al Neamului.
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[B. A.O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 11 l]

14.
Oradea-M 25 Iul[ie] 1921
Iubite părinte,
Pe scurt, din pricina mânei grele.
Am tipicul sfinţirei do biserici de Saguna840 şi Sf. Sinod şi unul şi altul cam
complicate. Preasfinţitul făcuse la început un tipic însă care eram obişnuit dar în
amănunte, e în manuscris, te rog să mi-l trimiţi dacă ai un exemplar ori îl descrie
pe spesele mele.
1. Cumpărasem pentru biblioteca seminariala o noua liturgică rusească în
traducere română ori germană, nu-mi aduc bine aminte. Parcă Nicorescu841 mi-a
adus-o, dar poate îşi aduce aminte de ea şi Văţan. Fii bun şi o caută în bibliotecă,
dacă nu-i acolo poate e la Nicorescu în cursul întiiu mi-a trimite din bibliotecă în
cazul din urmă o cumpără de la Nicorescu. La tot cazul să-mi trimiţi o liturgică,
după posibilitate cu ilustraţiuni.
2. Ai mei nici unul nu ştie serviciul arhiuresc, eu trebuia să-i învăţ. Era pe la curs
un diacon Iacob ne-a promis că ne va da al său, te rog trimite-ne unul.
3. Trimite-ne un formular din:
a. Procesul-verbal al examenului de calificaţie preoţească
b. Registrul hirotoniţilor
c. Diploma de calif. preoţească
d. Singhelia, dar şi una mai veche în stil bisericesc pentru că cea din usul Aradului
nu e toamai potrivită.
Vreau să aranjez un muzeu bisericesc pe lângă capelă. Am deja anunţat un
antimis sfinţit de Dragoş 842 episcopul gr. ortodox al Orăzii Mari. Mai contez la
cărţile şi obiectele ce se află la sfinţia ta şi în lăsământul lui Mangra, ca să avem un
muzeu vrednic de trecutul nostru.

Arad 11/24 dec. 1920.
Cu respect profund:
Vasile Olar
Mihaiu Păcăţian
Ioan Cioara

Dr. Gh. Ciuhandu
(indescifrabil)
Aurel Călnicean
Simion Stana
(A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilme, rola 2, cadru 468]
40
Este vorba de Rânduiala sfinţirii bisericilor prin arhiereu, Sibiu, 1862, tradusă şi tipărită
de Andrei Şaguna.
841
Nicorescu Ioan (1868-?), născut în 28 ianuarie 1868 la Ciuta (Caraşi-Severin). Teologia la
caransebeş. Preot în Jabăr iar din 1901 profesor de Cântări bisericeşti şi tipic la Institutul Teologic din
Arad. Din 1904 preot în Curtici. A publicat mai multe cărţi de predici.
842
Este vorba de Moise Dragoş, episcop greco-catolic de la Oradea.
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Te rog nu te supăra că te molestez cu câteva cereri, dar e vorba de
organizarea episcopiei la care sunt silit a cere concursul celor competenţi cum eşti
afinţia ta, Bihoreanul.
Carul Domnului cu voi cu toţi.
Scris cu mâna dreaptă reînviată în Oradea Mare la 12/25 Iulie 1921,
+ Roman
Dacă e Hermina

843

acasă spunei să-mi facă o maramă la cârpe, simplă după

modelul celi din Arad.
Idem
[Pe fila 113v. Ciuhandu notează: ,,Întâia scrisoare, după atentatul de la senat,
ce mi-a adresat-o păr. Episcop Ciorogariu, scrisă cu ,,mâna dreaptă reînviată" Gh.
Ciuhandu"]
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 112-113]

15.

Oradea [ 15 februarie 1922]
Dragă părinte

Gheorghe,

Fireşte că

primesc bucuros pe fratele deşi afacerea să mai amân până să, fac
formele de noua arondare şi bugetul.
Lucrarea ce o faci e o contribuţie preţioasa la lămurirea celor de dincolo care
nu le cunosc. Dă înainte, dar nu uita nici de „Legea romanească" care e cetită aici
cu multă atenţiune nu numai de cercurile preoţeşti ci şi de cele laice. Avem abonaţi
şi în Arad şi în Banat şi să interesează de ea şi cei din regat. Cu un cuvânt a prins
bine numai să putem ţinea la nivel. Scrisul Sfinţiei tale ar contribui la menţinerea
nivelului şi e patria Sfinţiei tale pe care voim să o luminăm. Dar „Bis. şi Sc"844 cum
merge? nu mi-o mai trimit.
Încât priveşte spesele de ediţie a noilor lucrări, ar fi bine să trimiteţi Dlui
Ienciu845 la Bucureşti sumarul cu rugarea să-ţ i facă rost de tipărire, unde ar afla
modalitatea să se financieze ministerul cultelor măcar în parte, ori şi mai bine,
pentru o comandă mai mare de exemlplare. Eu încă voi face tot să-ţi vin în ajutor la
desfacere. Şi din Concordatul lui Cândea846 am desfăcut 150 de exemplare.

843
844
845
846

Ciorogariu Hermina, profesoară în Arad şi rudă a episcopului Roman Ciorogariu.
Este vorba de revista „Biserica şi Şcoala" de la Arad.
Preotul Ineciu Moise, secretar de stat la Ministerul Cultelor.
Romulus I. Cândea, Concordate. Un capitol de istoria politică, Cernăuţi, 1921, 139 p.
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Regret că nu pot merge la Arad pentru adunarea gen. Victoria847 • Mă tem că
mă îmbolnăveşte gerul cumplit.
Cu dragoste părintească
+Roman
[B. A.O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 101)
16.

[Arad, 30 aprilie 1922]
Prea

Sfinţia Voastră,

Am primit în zilele acestea o scrisoare de la părintele „Gruia"848 , cunoscut
Prea Sfinţiei Voastre ca şi colaborator la „Revista Teologică", ,,Biserica şi Şcoala"
ş.a. reviste ortodoxe. Nu-l numesc fiindcă, presupun că-i ştiţi numele. Dar adaug că
vrea să se convertească la ortodoxie. N-ar vrea însă să fie expus unui blamaj
eventual şi de a rară pâne potrivită în cazul trecerii sale la noi. Părintelui protopop
Horvat849 care aduce aceste şire. Vă va spune numele lui, dacă eventual l-aţi fi
scăpat din vedere.
Ar fi la tot cazul o acviziţie bună, fiindcă e om cu carte; aflu că, nu vine de
răul vrunui disciplinar, nefiind pătat cu nimic, cum am aflat de la preotul nostru din
aceeaşi comunitate. Are 56 de ani. Ar primi vr-o catedră, ori la teologic, ori la liceu
de pildă. Dar ar putea fi utilizat şi pentru alte slujbe, de pildă misionar în părţi
expuse agresiunilor papiste sau s-ar găsi, cred, rost şi situl, pentru dânsul.
Caransebeşul, unde s-ar dori, cam ezitează. La Arad, sper o dispoziţie
favorabilă pentru dânsul, dar mi-e frică să nu dăm de greutăţi cu „încadrarea" şi
salarizare. La Oradea încă ar merge. Sibiul încă îi convine dar e prea şi nu s-or
depărta de raionul activităţii şi cunoştiinţelor sale.
Eu sunt sigur că cea mai lungă înţelegere şi promtitudine în favorul dânsului
şi al cauzei noastre prin convertirea şi aplicarea dânsului vor fi din partea P. Sf.
Voastre. şi n-ar fi bine să perdem prilejul şi omul.
Eu l-am chemat telegrafic la Arad, sub titlul schimbului de cărţi. Îl cunosc
personal, bine, mai ales că întreţin legături de carte cu dânsul de mulţi ani şi suntem
pe lângă aceasta şi compatrioţi.
Vă trimit acest aviz, profittănd de singurătatea, cu care veţi ajunge în
posesiunea acestor şire, şi Vă rog prea respectuos: să-mi avizaţi grabnic, eventual
telegrafic, în termeni generali, despre dispoziţia şi prospectele ce le aveţi.
847
848
849

Adunarea Generală a Băncii „Victoria" din Arad.
Este vorba de peotul şi istoricul, fost greco-catolic, trecut la ortodocşi, Ştefan Pop.
Horvat Andrei ( 1870-1929), protopop ortodox la Oradea.
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Arad: 30 apr. v. 1922
Al Prea Sf.Voastre devotat
Dr. Gh. Ciuliandu
P. S. Dacă eventual nu l-am putea plasa mai pe aproape,
pentru dânsul.

aş

interveni la Sibiu

[A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadru 469]
17.

[Arad, 9 octombrie 1929]
Prea Sfinţia Voastră,
Vă rog, întâi de toate, să primiţi cu inima bună broşura mea despre Ep.
Nestor Ioanovoci 850 şi a părintelui Dr. Ştefan Pop851 , pe care Vi le anexez. Sunt
lucrări de iniţiativa particulară, dar cred să fie binevenite pentru festivităţile de
aici 852 .
Am primit cu plăcere şi cu profunde mulţumiri scrisoarea Sf. Voastre
împreuna cu „Legea românească". Am extras articolul dlui prof Lupşa 853 şi l-am
dar redactorului „Bis. şi Se." pentru numărul festiv. Când colo mă trezesc că, după
cum mi-a spus-o, din greşeală l-a trecut în numărul ce trecu.
Dar nu e singurul bucluc. Mi-aţi dat articolul P. Sf. Voastre de asemenea
pentru numărul festiv. Dar nu pricep rezoanole, pentru carii nu prea voiesc
„oamenii" să scoată număr jubiliar, decât de I 6 pagini din „Bis. şi Se". Aş putea
spune, într-o măsură: ,,treaba lor", cum ştiu şi vor să se prezinte organul oficial din
prilejul centenarului. Dar eu am teama, că, în cazul redării editorialului eparhial la
16 pagini, nu s-ar publica şi articolul P. Sf. Voastre în numărul festiv al „Bis. şi
Se." ci ar fi trecut d-abia într-un volum comemorativ, ce s-ar scoate, după
sărbătorile centenarului.
Dar, în această privinţă n-aş mai putea zice „treaba lor'', câte vreme articolul
P. Sf .Voastre s-o cerut cu o adresă din referenda mea cu un scop determinat, cere
acum se lasă din vedere, împotriva stăruinţelor mele rămase zadarnice.
Vă rog respectuos, să binevoiţi a lua masurile ce credeţi de bine între
asemenea împrejurări cu privire la articolul P. Sf. Voastre. Mă văd nevoit a Vă

850

Gheorghe Ciuhandu, Din viaţa lui Nestor Ioano vici, episcopul Aradului. 1767-1830, Arad,

1929, 56 p.
851

Ştefan Pop, Frământări româneşti înjurol scaunului episcopesc de la Arad, Arad, 1929.

852

Este vorba de comemorarea unui secol de la urcarea lui Nestor Ioanovici în scaunul
eparhial al Aradului.
853
Este vorba de preotul şi istoricul Ştefan Lupşa ( 1904-1964).
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întreba în aceasta chestiune, deoarece nu vreau să mă expun nici unui reproş din
partea P. Sf .Voastre sau să va pricinuiesc nici măcar indirect, prin tăcerea mea, vro surpriza cu privire la utilizarea articolului.
Cu d. profesor Petran854 am dat faţă. M-a informat despre cele ce a isprăvit şi
despre cele ce rămân în sarcina mea, de scotocit pe la bisericile din Bihor. Nu ştiu
cu preciziune, când aş putea să plec - deoarece am să umblu pe la Bucureşti, la
Congresul naţional-bisericesc, probabil va veni la rând şi şedinţele mitropolitului;
apoi tot în aceasta lună, serbările de la Arad, după aceea Congresul preoţesc
ardelean, la Alba Iulia. Şi toate mă tem că voiu fi nevoit să colind în luna
Noiemvre.
Întrebarea, însă, este: dacă aţi putea exopera la prefectură, sau din altă parte,
să pot avea un automobil pe vr-o patru zile; pentru bisericile cu inscripţii, ce mai
sunt de văzuţ, de copiat.
Eu vă rog Prea Sfinţite, să binevoiţi a avea în vedere şi chestiunea aceasta şi
a mă înştiinţa despre eventualul rezultat.
După terminarea „turei" mele vom avea şi eu să Vă fac un raport
Dacă mi-aş putea rupe 4 zile aş trage-o cumva încă în luna Octomvrie, pe
vreme ce se arată a fi mai frumoasă.
Dacă puteţi să-mi trimiteri răspuns favorabil cu vr-un deputat congresual la
Bucuraşti - mi-ar servi de bună orientare şi aş pleca în curând, de la Bucureşti
acasă. Dacă nu, aş mai rămânea o zi sau două în Bucureşti pentru a zăbovi în
scriptele lui Moise Nicoară aflătoare la Academia Română, după ceva nou cu
privire la Neotor loanovici. N-am când pană aci prilejul să fac acest lucru.
Al Prea Sfinţiei Voastre,
mai mic slijitor
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad, 9 oct. 1929
[A. N. D. J. Arad, Fond Roman Ciorogariu, microfilm, rola 2, cadre 469-472]
18.

[Arad, 29 martie 1934]
Prea

Sfinţia Voastră

Vă rog şi astădată să Binevoiţi a primi, deodată cu aceste şire şi cu
exemplarele anexate lor, profunda mea mulţumită pentru marele sprijin moral ce mi
l-aţi dat, mai ales prin prefaţa lucrării, la scrierea vieţii lui dr. G. Popa855 • Aş fi
854
855

Este vorba de istoricul de artă Coriolan Petranu.
Gheorghe Ciuhandu, Dr. Giorgiu Popa: Un om de şcoală şi cultură (/841-97), Arad, 1934,

135 p.
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curios

să ştiu:

ce eventuale

scăderi aţi

fi aflat

lucrării

? E vorba ca, în curând,

să

pună prof. T. Mariş 856 sub tipar, partea ce-a lucrat-o dânsul despre opera şcolară a

lui G. Popa, cu care prilej am putea face întregiri şi eventuale îndreptări.
Cartea sunt nevoit s-o pun în comerţ, după sfatul experţilor, cu 100 lei
bucata. Se înţelege, pentru exemplarele de la care iau librarii „dijma" lor mare.
Încolo eu voi face toate înlesnirile pentru preoţi şi învăţători, pentru ceri s-a scris în
primul loc.
Cu recunoştinţă şi devotament,
Arad: 29 martie 1934
G. Ciuhandu
[AN. D. J. Arad.fond citat, microfilm, rola 2, cadru 476]

19.

[Oradea, 13 aprilie 1934]
Dragă

Gheorghe,

Îţi mulţumesc pentru exemplarul de onoare din Dr. G. Popa, n-am să adaug la
el nimic. Aici este primit cu multă satisfcţie şi vor urma altele.
Îmi scrii despre o înlăznuire ce faci dascălilor şi preoţilor, să scrii ce înlesniri
faci, ca să mă acomodez la desfacere după posibilitate să-ţi fiu într-ajutor în mizeria
aceasta mare de care sufere biata preoţime.
Coalele pe care mi le-ai trimis succesiv le-am transmis Directorului Neşca
să-i facă o recenziune pe când apare pentru „Legea Românească". Când se va
publica ţi-o voi trimite.

Tot binele:
+ Roman, Episcop
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 90, p. 434]

20.

[Arad, 1 mai 1934]
Prea Sfinţia Voastră,
Vă

graba cu care Vă scriu. Vă mulţumesc de şirele trimise,
cum am lucrat monografia Dr. G. Popa. Iertaţi-mi însă
întârzierea acestei scrisori.
rog,

să-mi acuzaţi

că sunteţi mulţumit

856

Teodor Mariş ( 1885-1935), profesor de pedagogie la Preparandia din Arad.
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Nu ştiu până la cât voi face reducere de preţ, pentru preoţii din Bihor, la
lucrarea mea. Atârnă mult: câte exemplare aş putea plasa cu preţ întreg (isolând
librăriile cari niciodată nu m-au servit pe mine ci numai pe sine, în asemenea
cazuri).
Până să răspund la întrebarea P. Sf. Voastre - am plăcerea să Vă vestesc
altceva, la fel: Am reuşit în şedinţă - şi actul oficial va merge şi el - ca preţul
exemplarelor din „Triumful Ortodoxiei"857 să le puteţi avea, în eparhie, cu reducere
de 25 %. Atât numai am putut, deşi propusesem mai mult.
Am scris lui Nerva Cosma în privinţa plasării lui „Dr. G. Popa". Sper să mă
servească fiind noi şi veri îndepărtaţi.
Al P. Sf. Voastre
devotat
Ciuhandu
Arad 1 Mai 1934
[A. N. D. J. Arad.fond citat, microfilm, rola 2, cadru 477]
21.

[Arad, 27 mai 1934]
Prea

Sfinţia Voastră

!

Daţi-mi voie să Vă fac o comunicare confidenţială. Am nădejde să primesc
oarecare ajutor bănesc - dar nu de ajuns pentru a-mi tipări o lucrare nouă (va da vro 30 coale tipar) despre persecuţia religioasă a lui Vulcan, de la 1834, în judeţul
Aradului. 858 Cei de la conducerea judeţului şi oraşului Arad, nu ştiu: de-mi vor da
sau nu ceva, după răceala politică ce mi-au primit-o şi peste care nu m-aş transpune
cu riscul unei mâhniri. Eu şi aşa mă gândesc - cu privire la lucrarea aceasta care
trebuie să apară în acest an, centenarul de la acea persecuţie - zic: mă gândesc
întrebându-Vă, dacă nu cumva credeţi, că aţi putea ajuta să obţin de la judeţul
Bihor, oarecare sumă posibilă pentru publicare.
Personal şi numai pe cont propriu, nu-mi pot băga capul în această,
întreprindere riscantă.
Sunt sigur că P. Sf. Voastră, înţelegeţi şi apreciaţi mai bine ca oncme
străduinţele mele şi munca mea. De aici încrederea şi rugămintea mea.
Arad 27 mai 1934
Devotat elev
Ciuhandu

857

Triumful Ortodoxiei la Arad, Arad, 1929, 248 p.
Gh. Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raf. Pagini mai ales din istoria
românilor crişeni, Arad, 1935.
858
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[A. N. D. J. Arad,fond citat, microfilm, rola 2, cadru 478]

22.

SFÂNTA EPISCOPIE ORTODOXĂ
CONSILIUL EPARHIAL
ORADEA
Dragă Părinte

Oradea la 30 Maiu 1934

Gheorghe,

Să

faci tot ce poţi ca să scoţi lucrarea nouă Samuil Vulcan dacă se poate până
în Noiembrie pentrucă Noi în noiembrie serbăm punerea temeliei Bisericii cu Lună,
când vom aduce acasă şi rămăşiţele pământeşti ale fericitului Emanuil Gojdu. Va fi
o mare manifestaţie ortodoxă aici la graniţe unde să serbează atâtea sărbători ale
minciunei cum a fost aceia a şcoalei normale unite pretinsă a fi de 150 de ani. Am
fost prezent; atâta mistificare n-am auzit nicicând.
La Prefectura de aici nu poţi conta pentrucă e angajată cu sumă mai mare la
edificarea capelei din curtea Spitalului Judeţean a cărei pietre fundamentale am
pus-o în ziua I de Rusalii şi acum zorim edificarea. Cred însă că Prefectul vostru859
nepot de protopop şi mai ales descendent de Tribun din 1848 va înţelege rostul
apariţiei acestei cărţi, când să dă asalturi catolice asupra noastră. Să vezi cei acum
aici cu francmasoni şi asumpţionişti, întreţinuţi din fondurile Romei, a Bucureştilor
şi ale Episcopiei din Oradea care a avut 24 milioane să bage în palatul nou ce s-a
inaugurat în ziua a doua de Rusalii pentrucă de şcoala normală din Oradea condusă
de pe vremuri de Szabo860 şi Laurian861 , prin urmare care numai românească n-a
fost, este luată în bugetul Statului ca monument istoric, iar şcoala normală de Stat e
scoasă din bugetul Statului. Dar mai presus de toate, ar trebui să-ţi vină într-ajutor
la tipărirea fondului Diecesan de propagandă care pe cât ştiu eu este alimentat de
însemnate contribuţii eparhiale şi ajutoare de la oraşele Arad şi Timişoara. Dacă e
vorba de propagandă această carte serveşte eminanente propaganda ortodoxă.
Tot binele
+Roman
Episcop
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

859

Este vorba de prefectul Ioan Groza al Aradului.
Dr. Sabo Ioan (1836-1911), vicerector seminarial iar din 15 mai 1867 canonic grecocatolic. În anii 1871-1879 rector, mai apoi episcop greco-catolic la Gherla. A murit la I mai 1911.
861
Dr. Lauran Augustin (1844-1912), vicerector seminarial şi profesor la Şcoala Normală din
Oradea. Din 1879 canonic şi rector al Seminarului ( 1879-1906), apoi vicar general episcopesc. A
murit în 16 octombrie 1912.
860
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23.
[Buziaş,

Prea
Vă mulţumesc

10 iunie 1934)

Sfinţia Voastră,

pentru scrisoarea din urmă. M-am prezentat cu ea la
d. prefect dr. Groza • I-am dat-o s-o citească, privindu-l scrisoarea. A rămas
impresionat. Spunea că, vrea dinadins să facă tot posibilul, spre a-mi veni în ajutor,
de la judeţ, ca să-mi scot lucrarea pentru luna noiembrie, când să-şi facă şi ea rostul
alături de festivităţile ce proiectaţi. Dar regretă d.prefect: că n-are mijlooce. M-a
trimis la prefectul Timişoarei, cu aviz de la dânsul. Am încercat şi la Timişoara.
Pref. Groza nu m-a refuzat şi mi-a promis să facă măcar ce poate iar prefectul de la
Timişoara s-a arătat şi el înţelegător, dar va studia referinţele bugetare şi sumedenia
de petiţii ce are şi nădăjduieşte să facă şi dânsul ce va putea Prin urmare am
nădejdea, când se va realiza: nu ştiu.Mi-aş băga capul în cheltuiala tiparului, căci
am un tipograf care mă creditează 9 luni, cerându-mi numai preţul hârtiei. Aş faceo; şi mi-e groază de tarorie. N-aş vrea să pierd prilejul serbărilor din noiembrie, dar
mă tem că mă încurc.
Astfel, stau dezorientat. (Uitasem: municipiul Timişoara îmi pune în vedere
15.000. Asta e puţin !) La eparhia Aradului nu pot reflecta. N-are buget. Ce
primeşte de pe la judeţe, consumă tipăriturile vlădiceşti şi automobilul, spus
din

inimă

862

confidenţial.

Vi le comunic aceste. Prea Sfinţite, dată fiind cu gratitudine după cuvântul de
încurajare ce mi-aţi trimis, legându-mi lucrarea de sărbătorile de la Oradea, de cari
şi eu m-aş lega bucuros lucrarea. M-aş adresa cuiva pe la Bucuresti, dar mi-e frică
să nu mă leg de cineva cu aşteptări zadarnice, întârziind şi din asemenea pricină
scoaterea în tipar a lucrării.
Sunt sigur că, dacă veţi şti vreo modalitate, îmi veţi ajuta.
În legătură cu serbările de la Oradea - întreb - ce aţi zice Prea Sfinţia Voastră
dacă şi iscusitul cor al lui Trifu863 nostru ar participa la festivităţi ? întreb numai,
pentru a şti şi pentru a-i da lui Trifu al nostru ideea şi a-l determina să se
pregătească cu ceva pe atunci. E vorba de corul „Doina Crişanei" care - operativ
(altă vorbă confidenţială), mai târziu, va purta numele lui Trifu Lugoj an.
Nu ştiu pe când mă vor înştiinţa cei doi prefecţi despre rezultat.
Scuzaţi-mi scrisoarea, Vă rog, făcută cu grabă, sărutandu-Vă dreapta
Arhierească.

G. Ciuhandu

862
863

Dr. Groza Ioan, prefectul judeţului Arad.
Lugoj an Trifon ( 1874-1948), fost profesor de muzică la Preparandia din Arad.
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Buziaş:

1O iunie 1934

[AN. D. J. Arad,fond citat, microfilm, rola 3, cadru 479-480]

24.

[Arad, 2 aprilie 1935]
Prea

Sfinţia Voastră,

Ţin să Vă mulţumesc şi

în ecest chip, pentru alesul spnJm, ce-mi oferiţi
mele. Azi am dat manuscrisul la cules şi vă rog mult să
binevoiţi a dispune ca, suma de răscumpărarea celor 50 de exemplare s-o pot avea
la mână, ca sa plătesc succesiv la tipografie. Tot aşa vă rog, aveţi bunătatea de a
interveni şi la d. prefect de acolo, ca să urmeze la fel. Mai alea la cei cu „politica" e
necesar să se facă acest demers, nu pentru altceva, ci numai pentru că e mai bine şi
mai sigur aşa.
Broşura 864 P. Sf. Voastre a sosit la Librăria diecezană. Văţian865 o avea ceva
şi cunoştea deja. Ai mei sunt foarte mulţumiti pentru cinstea ce le-aţi făcut prin cele
2 exemplare, pentru Găvănescu866 şi Lupaş 867 •
În chestia „proceselor-verbale" şi a celor de făcut în legătură cu problema
lor, am început conversaţiile particulare, în sensul cum am căzut de acord. Pe d.
Ispravnic 868 încă-1 voi cerceta în cauză. Dacă va fi să am nădejdi de realizare, poate
că în primul număr din „Hotarul" voi plasa un articol, scris cu toată chibzuinţă şi
prevederea, cu privire la „Secţia Arad" a Palatului Cultural de aici, înţeleasă în sens
românesc.
Mulţumindu-Vă, încă odată, pentru toate cele bine, rămân cu profund
devotament.
pentru

tipărirea lucrării

Prat. G. Ciuhandu
Arad, 2 aprilie 1935
[AN. D. J. Arad,fond citat, microfilm, rola 2, cadru 4819-482]

25.

[Concept]
[Arad, 1935]
864
865
866
867

Este vorba de cartea Tribuna şi tribuniştii, Arad, 1934.
Văţian Traian protopop al Aradului.
Găvănescu Eduard I. ( 1903-1984).
Lupaş Octavian ( 1908-1972), avocat, publicist arădean şi cercetărot al trecutului cultural al

Aradului.
868

Ispravnic Sever (1871-1953), avocat în Arad.
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P. Sf. Voastră !
Am isprăvit cu tipărirea cărţii mele „Ep. Sarnuil Vulcan şi Gherasim Raţ" pe
care vi-o trimit deodată cu aceste şire, un ex. de onoare pentru P. Sf. Voastră şi
separat, prin librăria diecezană în colet, cele 50 ex. pentru desfacerea în eparhie, cu
preţul de 500 Lei exemplarul.
Având în vedere cheltuielile mele mari şi că tipografia diecezană mă aşteaptă
să plătesc cheltuieliile tiparului. Vă rog respectuos: să binevoiţi a-mi avansa preţul
exemplarelor, cum aţi binevoit a-mi pune în vedere.
Din parte-mi fac tot posibilul şi da~ cartea legată, aşa cum am putut, ceea ce
e un avantaj.
Cu respectuoase mulţumiri pentru încurajare şi cu sărutarea Dreptei
arhiereşti.

(Ciuhandu)
[B. A. O. R. Arad, Fond Gheorghe Ciuhandu, dosar 61, f. 51]

XXXVI. Ciubandu Adrian 869
[Concept]
Arad 4 dec 1946
Iubite nepoate Adrian
Scrisoarea din 23 XI a. c. ţi-am primit-o. Nici ţi-am făcut şi nici îţi fac reproş
pentru chestia cu cartea funduară, ce nu o privea ci aprinse-se în vorba şi-n
scrisoare numai incidental. Mai ales fiindcă nu mi-ai dovedit - că mai ales acuma
toata buna cerinţă rezolvarea chestiunei, decât ca scriind eu tatălui tău de la început
şi provocându-se el la transcrierea făcută pe tine, iar tu scriindu-mi de necazurile
tale şi de o aranjare mai târziu numai - a trebuit să revin şi să scriu tatălui tău care
va fi primit răspunsul meu, că din partea lui sunt mulţumit cu cele 4 mii., ce nu le
trimite, dacă o face cu grabă, căci necazurile ne sunt mari şi moneda decade tot mai
mult.
Acum văd că intervii tu şi-mi pui în vedere un plus de la tine, cu concursul
lui Petru, peste cele 4 milioane. Eu nu vreau să mă dezamagiţi voi nepoţii, căci
propriu zis eu am de a face nu cu nepoţii, ci cu vatra părintească. Nu mă gândesc să
primesc deci nici un plus, de la tine ori de la Petru peste drepturile mele. Pâna
(primesc) însă să-mi aducă Petru un porcuţ, lucrat gata şi grăsimile ca sa le topesc
aici şi vom plăti cheltuielile de lemn şi de transport. Primesc porcul şi mă bucur de

869

Fiul fratelui său Petru Ciuhandu.
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el pentru că în cursul iernii moneda a scăzut şi mai mult şi nu ştiu cât va mai scădea
pâna să primesc banii de la tatăl tău.
Şi aşa e de prisos darurile, să mai osteneşti şi să cheltuieşti pers0nal, tu să
cruţi ce poţi pentru ai tăi, căci ne putem întelege şi prin scrisoare.
Tatăl tău mi-a pus în vedere cele 4 mii. pâna în 15 Dec. I-am răspuns că
primesc. Şi ramâne acum ca un încredinţat al meu să examineze juridiceşte situaţia
testamentară facă şi în ce măsura aş avea obligaţii faţă de mine şi unchiul tău Aurel,
care nici nu mi-a răspuns măcar.
Suntem bolnavi amândoi şi tuşa voastră e slabită rău. Ceilalţi ai noştri
împrăştiaţi prin lume ne trimit veşti bune de sănătate, dar şi aceea că li-e greu cu
traiul.
Cu drag
Unchiul Gh.
[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 36, f. 31]

XXXVII. Ciuhandu Petru870

Rossia la 8/21 VI 191 O
Iubiţilor noştri

fii !

În Joia den 26 Maiu fiind ziua Dlui, la Beiuşiu piaţul de septemâna la anul
Miercuri în 26N când mergând şi eu la Beiuşu, în drum pe valea de Căbeşti mi-a
stat în cale clopotarul din Căbeşti - ca tremis de căbeşteni să mă invite pe joi 26
Maiu la maslul sătesc - căruia i-am şi promis - neştiind că pe atunci are să vină în
Rossia Dl Dr. Suciu, despre ce numai când ajunsesem în Beiuşiu şi ajunsu lângă
biserica uniţilor ma oprit un coceş dealui Dr. Suciu şi îmi spune că mâne joi adeca
mâne vor veni cu Dr. Suciu în Rossia, când m-a şi întrebat ca capetava voturi dela
noi - la ce i-am respuns că nu cred se capete deoarece roşienii sau promis lui
Mangra că lisa promis câte 1O cor. de vot; - şi acum e prea târziu, că trebuia se vină
Dr. Suciu mai nainte decât Mangra, că atunci mai potea fi ceva nedejde, cu aceasta
ne-am despărţit. Joi Dr Suciu a venit la Rossia, iar eu mergeam în Căbeşti, de unde
m-am grăbit şi l-am ajuns terminându-şi vorbirea în drum înaintea casei lui Kohn
Farkas, am stat cu căruţia şi eu până s-au sfârlit vorbirea, după ce am mers la el, Iam salutat şi ni-am prins mâna; cu suiota lui a fost şi Cartiş din Rogoz şi alţii
precum şi mi sa recomandat de Dr ... *), carele mi-a şi zis să am grijă ca roşienii să
voteze cu Dr Suciu, ca numai aşa te vor alege pe tine de protopop la Chişineu, caroia iam zis ca acum puţină speranţă am de ai po îndupleca când li s-au proimis
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pentru Mangra care dă 1O cor. de vot; iam zis între altele şi aceea ca dară mai bine
iar fi lui Gerogiu feciorului meu se mai remână la locul şi în postul ce-l are până
mai târziu. - Cu acestea ne-am despărţit şi ei au mers către Dsosani.
Luni înainte de alegere Dr. Suciu care a venit în Rossia dar şi în acea zi am
fost cu clcaşii la săpat de cucuruz ... *); şi după ce am ajuns acasă a venit la mine
notariul se ne întelegem cum vom merge la Ceica, căruia i-am spus că de mai multe
septemâni nu me aflu bine în privinţa sănătăţiicatre ce mai aveam şi un junghiu care
Domineca aceea sub decursul liturgii s-a mutat de la stânga la dreapta, - şi aşia din
acesta cauza eu la Ceica nu merg; - cauza adevarată a fost că mi-a fost ruşine se
merg în tabera celui vândut - cea ce lui încă nu am descoperit; destul ca şi notarul a
mers amerint 871 de la mine.
Când însă înserase aud că vin la noi ceva Domni cu o căruţă, m-am sculat, că
eram culcat pe lada cea lungă, am ieşit înaintea lor şi i-am primit cu drag; cu Suciu
era şi şumarul 872 Crişan, am stat cu ei de vorbă, ba l-a şi întrebat pe Dl Dr Suciu că
lăsat-au ceva bani de aldămaş pentru oameni la jidani că auzisem că a lăsat la
fiecare jidan câte 25 coroane din care nui una închiţitură de rachiu, jidanii n-au dat
nimănui, Dr Suciu a negat că n-a lăsat nimic, poate altcineva dintre oamenii lui, dar
Domnia Sa nu.
Între acestea eu eşisem afară la mama voastră sene înţelegem de rândul cinei
şi după ce am intrat la ei s-au sculat să meargă de la noi, eu însă i-am zis şi l-am
rugat să rămână peste noapte la noi, dar ambii mi-au zis că nici la un caz nu pot să
rămână, că merg la Kohn Farkas, şi căruţa i-a aşteptat afară, şi Dr Suciu mi-a zis că
a venit numai semi facă vezuta. - Când au plecat şi mama voastră l-a rugat să
rămână la noi dacă îs pe aici aşa de târziu, la ce şi ei i-au răspuns că nu pot fiindcă
au mai multe lucruri; - m-a rogat între acestea să le adun vreo câţiva oameni dintre
vecini acolo la Kohn, unde le-am şi trimis, dar numai unul, adică pe Ciuhandu
Georgiu a Micului.
Suciu s-a prezentat seara la Kohn şi Marţi dimineaţa vaea ca cercetat, pentru ce s-a amerit şi notarul pe Suciu nedându-1 pe acolo.
Deci se pate vedea că e minciună scornitura că în cap de noapte i-am scos
afară şi nu i-am primit în casa mea, - ceea ce aveau unio pe la Dr Grozda se o
folosească de apucătură coreteşiască contra ta la alegerea de protopop.
Apoi la alegerea de deputat dieta! în Ceica n-am mers, cea ce şi bine am
făcut.

Astăzi

era am avut clacă la coasă în ... *) precum şi în Sbungariu la a 23
săpare de cucuruz, la coasă am avut 30 de cosaşi şi la sapă 40 săpaşi.
Joi trimit căruţa la Beiuşiu după Todor.
Noi suntem sănătoşi fie lăudat bunul Dzeu, însă tempul nu-mi este favorit
pentru facerea fânului, iarba e bună, me tem însă că nu o vom putea usca.
Supărat.
Pădurar.
*) Indescifrabil.
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Primiţi sărutările

noastre părinteşti.
Petru Ciuhandu
şi consoţia

La Vasia nu credem că vom putea merge.
[Timişoara

- Arhiva familiei Ciuhandu]

XXXVIII. Colan Nicolae873

Revista Teologică
Director: Prof. Nicolae Colan

Sibiu, la 4 XII [1]933

Stimate Domnule Preşedinte
Imediat ce ţi-am primit scrisoarea expresă am consultat vreo doi prieteni
pentru a vedea ce-i de făcut în chestia despre care mi-ai scris. Toţi au fost de părere
că - oricâtă stimă şi încredere avem în iubitul nostru preşedinte - intervenţia ar fi
inoportună şi inoperantă.

Intervenţia

n-am putea-o face decât în anumite condiţii, pe care le-am fixat şi
în cazul guvernului Iorga. Consiţiile nu le-a primit nici guvernul Iorga, care şi-a
bătut de-a dreptul joc de Biserică; şi nu le-ar accepta nici actualul guvern, care nu
ne-a făcut nici măcar invitaţia pe care ne-a făcut-o Iorga. Dacă, deci, am fost traşi
pe sfoară - cu invitaţie - cu atât mai mult am fi traşi pe sfoară fără invitaţie.
Noi, ca Asociaţie, n-am putea sprijini pe faţă nici un partid politic, dacă nu se
identifică cu programul nostru de politică bisericească. Ori partidul liberal este
departe de aşa ceva. Dovadă că la Arad tocmai dta ai fost neglijat, după cum la
Sibiu a păţit acelaşi lucru păr. Gâlea. Prin urmare, nu-i numai la Arad aşa. La Sibiu
se-ntâmplă chiar mai mult: în campania electorală, liberalii de aici împroşcă cu
noroi tocmai oamenii Bisericii. De aceea eu sunt extrem de scârbit şi nu pot
îndemna pe nime să sprijinească o asemenea acţiune. Nici pesoane singuratice
măcar.

De aceeaşi părere e şi I. P. S.
Cu dragoste şi stimă,
N. Colan
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 90, p. 433]
Colan Nicolae ( 1893-1967) a absolvit cursurile liceale ale Liceului „Andrei Şaguna" din
(1906-1914). Studii superioare la Institutul teologic din Sibiu (1914-1917), Facultatea de
Litere a Universităţii din Bucureşti (licenţa în 1920), specializare la Facultatea de Teologie protestantă
a Universităţii din Berlin (1921-1922). Profesor la Academia Teologică din Sibiu (1922-1936) şi
rector al Academiei (1928-1936): A fost episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957), apoi
mitropolit al Arealului (1957-1967).
*) Indescifrabil.
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XXXIX. Comisiunea

Centrală

de Statistică
Bucureşti

1Onoiembrie 1924

Mult Stimate Domnule Asesor
Alăturat, Vă trimit memoriul însoţit de tablourile cerute şi tablourile noastre
cu centrele eparhiale.
Mulţumindu-Vă în mod deosebit pentru grija ce aţi binevoit a ne-o manifesta
cu ocaziunea punerii în lucrare a operei de dreptate şi echitate naţională
confesională, Vă rugăm a primi pe lângă respectul ce ne-a inspirat dragostea şi
atitudinea bărbătească, întru părarea bisericii noastre consideraţiuni.
Secretarul Comisiunii
Centrale
[n. n. indescifrabil]

Domniei Sale
Domnului Asesor Gheorghe Ciuhandu
Consistoriul ortodox
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 98, f. 172]

XL. Comşa Grigorie874
1.
Bucureşti

14 Aprilie 1925

Iubite Părinte Ciuhandu,
Sinceritatea totodată a fost o floare aleasă pentru sufletul meu. Mărturisirea
ce-ţi fac acum este exclusiv o dovadă a sincerităţii, deşi nu o pot desface cu nici un
preţ de anumite fapte, concludente pentru hotărârea P. On. Frăţiei Tale, plină de
demnitate şi reclamată cu tărie de interesele supreme ale Bisericii. Mă aşteptatem
să-mi susţin candidatura având în faţa mea contracandidaţi loiali, străini de orice
amestec „profan" în Biserică. Este vorba doar de „stâlpul şi întărirea adevărului".

Comşa Grigorie ( 1889-1935. Studii la Institutul Teologic din Sibiu ( 1908-1911 ), Facultatea
de Drept a Universităţii din Budap~sta ( 1911-1915), la care a obţinut doctoratul. Diacon în Bucureşti,
subsecretar general în Ministerul Cultelor şi Artelor din Bucureşti (1920-1925). Episcop al Aradului
între 1925-1935.
874
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Mulţumesc

lui Dwnnezeu că am putut rezista cu tărie tuturor îndemnurilor,
dealtcum de firea şi fiinţa mea - de a cere concursul vre-unui potentat
alzilelor „profane" de azi. M-am simţit dator a-ţi împărtăşi acest sentiment al meu
şi totodată a reproba şi eu mergerea pe la fiecare Ministru a părintelui Magier şi Dr.
Stan. Prefer să cad cu cinste şi-mi fac o mândrie cu toţi cari vor sprijini o cauză
dreaptă. Candidatura de sus a produs chiar în rândurile celor cari au provocat-o, o
nu tocmai mică îngrijorare. Dealtcum am convingerea că bănăţenii mei nu mă vor
părăsi ca oameni ai Bisericii. Mai pe larg îndată după Sf. Paşti îţi voi vorbi în Arad,
unde voiu veni şi până atunci ţin să laud sentimentul Dtale de dreptate, care prin
revolta pricinuită de cele petrecute, te va pune de bună seamă în cea mai frumoasă
perspectivă de luptă pentru adevăr şi cinste.
străine

Sărbători

fericite

şi

la revedere
Cu distinsă

şi strânsă

iubire frăţească
Diaconul Dr. Gh. Comşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 20, f. I]

2.
[Arad, mai 1926]
Nr. 1293/1926
Prea Cucernice Părinte,
În referire la adresa din 9 martie a. c. înregistrată la Nr. 1293/1926, primeşti
încunoştiinţarea că

Consistorul în şedinţa sa de astăzi, luând act de renunţarea la
postul de preot misionar eparhial, pe ziua de 1 Maiu a.c. Ţi-a votat mulţumită
protocolară pentru râvna cu care ai condus agendele acestui post şi pentru broşurile
scrise şi tipărite în scopul propagandei religioase.
Arad, din şedinţa cons. A sen. Bisericesc ţinută în 24 maiu.
Dr. Grigorie Comşa
Episcop
P: C. Sale
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad
[B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 132, f. 124]
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3.
[Concept]

[Arad, 17 iulie 1927]
Prea Sfinţia Voastră

Regret foarte mult că, prea ocupat ştiindu-Vă în zilele din urmă n-am avut
consult în prealabil în chestia ce urmează.
Am ajuns la convingerea, că ar fi în interesul Bisericii noastre să pot avea un
loc în corpurile legiuitoare.
M-am frământat mult până să mă îmăetresc cu gândul acesta, ca unul care,
până aici n-am făcut politică militantă.
Ţin să Vă comunic această hotărâre a mea rugându-Vă prea respectuos: să
binevoiţi a lua act cu aprobare despre acest gând al meu.
Deoarece trebuie să dau şi eu un răspuns grabnic, pe care l-am făcut atârnător
de avizul P. Sf. V. Vă rog respectuos nu-mi luaţi în nume de rău că Vă cer un
răspuns telegrafic.
răgazul să Vă

Al P. Sf. Voastre
Plecat serv
Ciuhandu
Arad 17 VI 1927
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 132, f. 286]

4.
[Arad, 22 noiembrie 1927]
Nr. 6086/1927
Prea Cucernice Părinte !
În timpul din urmă tot mai mult s-a accentuat observaţia că în biserică
fapta creştină. Pentru a nu Ni se aduce nouă, slujitorilor Sf. Altare,
învinuirea că am fi asemenea unor izvoare fără de apă, în smerenia Noastră credem
necesar să apelăm la binevoitorul concurs al P.C. Tale întru ducerea la îndeplinire a
unor probleme, dintre care unele au fost dezbătute şi în sesiunea din 1927 a
Congresului Mitropolitan din Sibiu.
Voim în special să abordăm chestiuni care să poată avea şi urmări vizibile,
adică voim a pune probleme care să se şi înfăptuiască, fiindcă citim la II Petru, cap.
lipseşte
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1, v. 5: ,,Sporiţi întru credinţa voastră fapta bună". Voim ca viaţa creştină în parohii
fie legată de înfăptuiri, în vederea cărora trebuie să acţionăm şi prin presa noastră
bisericească. Astfel, voim a lucra efectiv şi pe terenul asociaţiilor religioase, al
activităţii misionare, creative. Urmărim îmbunătăţirea vieţii religioase-morale a
credincioşilor, îngrijirea bisericilor şi cimitirelor, şi preste tot intenţionăm a face tot
ce este posibil ca să asigurăm apropierea de Dumnezeu a sufletelor.
În consecinţă, Vă invităm ca până la data de 1 februarie 1928 să binevoiţi a
elabora tema următoare: ,,Muzeele Bisericeşti".
Veţi binevoi a ţine seama de consideraţiunile practice, adică de posibilităţile
de realizare, cuprinzând tema o expunere de cel mult două articole, care urmează a
se publica în „Biserica şi şcoala". Prin aceasta contribuim şi la o redactare cât mai
bună a organului oficial al eparhiei noastre, având interesul să dovedim în toate
privinţele că muncim cu sistem de metode care urmăresc scopuri bine definite. Vă
rugăm să trimiteţi lucrarea pe adresa noastră.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Arad, 22 noiembrie 1927
Episcop, Grigorie
să

P. C. Sale Dr. Gheorghe Ciuhandu,
Protopop, consilier, referent eparhial
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruse istorică

1918-1948, doc. 47, p. 262'

5.
[Arad, la 12 ianuarie 1928]
Prea

Sfinţite

Domnule Episcop!

Primind onorifica încredinţare cu nr. 6086/927 de a scrie ceva despre
muzeele bisericeşti, am onoare să fac următoarea expunere, dar nu de natura de a fi
dată publicităţii.

A srie în publicitate despre importanţa muzeelor bisericeşti mi se pare a fi
inoportun, căci ceea ce ne trebuie întâi de toate în această materie este
orânduirea faptică a muzeelor bisericeşti.
În acest ogaş al năzuinţelor de înfăptuire a fost pusă chestiunea muzeelor
încă din şedinţa de la 1O noiembrie 1923 a Sfântului Sinod, care, prin adresa sa nr.
405 din 29 noiembrie 1923, comunică şi Episcopiei Aradului hotărârea sinodală de
„a se înfiinţa la reţedinţa fiecărei Episcopii câte un mizeu bisericesc, unde să se
strângă şi să se păstreze toate acele cărţi vechi, odoare şi tot felul de obiecte sfinte
scoase din uz, care prezintă o mare importanţă ... " A se vedea actul înregistrat la
Consistor sub nr. 3968/923, pe urma căruia, din şedinţa consistorială bisericească
deocamdată
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de la 30 noiembrie 1923 s-a decretat înfiinţarea muzeului eparhial şi s-a dat în
consecinţă ordin protopopilor, pentru inventarierea atâtor obiecte şi pentru
trimiterea inventarului la Consistor. Inventarele s-au făcut şi au fost trimise la
Consistor; dar obiectele nu s-au colecţionat la episcopie.
Independent de aceste măsuri, am iniţiat, ca referent mitropolitan substitut,
între altele, chestiunea muzeelor bisericeşti, prin ordinul mitropolitan nr. 479
M.1924, întemeiat pe concluzul congresual nr.77/924, înregistrat la noi sub nr.
1179/924.
Prin acest ordin se cerea ca toate Consistoriile eparhiale din mitropolie să
arate: de când există muzeul bisericesc eparhial, cu câte obiecte şi de care fel?, în ce
loc e aranjat?, cine-i este supraveghetorul şi ce măsuri a luat Consistoriul pentru
salvarea comorilor trecutului nostru?, cum crede să organizeze acest muzeu? ş.a. Scopul era ca în Consistoriul mitropolitan să se iniţieze o acţiune unitară de salvare
pentru întreagă provinţa mitropolitană şi să ceară subvenţie de la stat.
Mai cerea Mitropolia ca, în vederea importanţei bisericeşti şi culturale a
atâtor muzee, să se trateze chestiunea în şedinţa plenară, pentru o mai temeinică
chibzuire.
Mitropoliei i se răspunde /nr.2717/925/ în august 925, că muzeul"s-a
înfiinţat, dar obiectele inventariate nu s-au putut încă aduce în centru" şi că decurg
tratative cu prof. univ. Dr. Petranu de la Cluj şi inspector al muzeelor din
Transilvania pentru orânduirea chestiunei.
Din şedinţa bisericească de la 27 august acelaşi an /1925 /s-a dat voie ca
obiectele de sub întrebare să poată fi aşezate provizor în Palatul Cultural al
oraşului Arad, deoarece Consistoriul nu are local.
Din dosarul ce l-am consultat, constat că o seamă de obiecte au fost deja
trimise Palatului Cultural de aici. Dar în cursul vremii a intervenit ordinul nr.
48002/926 al Ministerului Cultelor care cere Chiriarhilor a da ordine severe ca
toate obiectele bisericeşti vechi de orice natură să nu mai fie în nici un chip
înstrăinate, ci păstrate cu îngrijire. Consistoriul, prin ordinul său general de sub nr.
4832 din 19 noiembrie 1926, dispune ca „toate obiectele bisericeşti vechi de orice
natură, care n-au fost până acum transportate la muzeul bisericesc eparhial din Arad
să nu mai fie în nici un chip înstrăinate, ci păstrate cu îngrijire. Celor ce vor
procede contrar li se pune în vedere urmărirea penală".
Cu aceste măsuri s-a exhauriat seria dispoziţiilor privitoare la muzeul
eparhial de aici.
Între asemenea împrejurări, ceea ce mi se pare necesar şi actual, mai înainte
de a se trata chestiunea în publicitate, este: ca secţia bisericească, care menajează şi
a menajaz şi până aici chestiunea acestui nou aşezământ eparhial în care vor intra
obiectele sustrase de la destinaţia de cult, să îngrijească de următoarele:
1. Să lămurească cu superioritatea sa bisericească chestiunea: dacă este a se
înfăptui muzeul bisericesc eparhial, central, după hotărârea Sfântului Sinod, ori
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este a se urma ordinul Ministerului Cultelor, de a lăsa obiectele din chestiune şi pe
mai departe pe la biserici şi expuse pieririi ?
2. Dacă obiectele bisericeşti concentrate la Palatul Cultural sunt a se lăsa şi
pe mai departe acolo, ori sunt de a se remite parohiilor, ceea ce ar fi în intenţia
ordinului Ministerului, sau de a se transpune Consiliului eparhial, conform intenţiei
hotărârii Sîantului Sinod, şi tot astfel: ce să se facă cu celelalte obiecte, invectariate
deja, de pe la biserici: să se lase acolo ori să se concentreze undeva?
3. La orice caz, va trebui ascultată şi opinia Dlui Dr. Petran, cu care a intrat
deja anterior Consistoriul eparhial în tratative şi lămuriri în această privinţă, şi dacă
se va hotărâ menţinerea muzeului eparhial la Palatul Cultural ori la Episcopie, să se
ceară îndrumările acestui expert cu privire la selecţionarea, orânduirea, catalogarea
şi preţuirea pieselor, precum şi - peste tot - la organizarea, conservarea şi sporirea
acelui muzeu.
Când vom fi trecuţi peste toate aceste preparative indispensabile, va avea
sens să se facă şi propagandă în publicistică.
Arad, la 12 ianuarie 1928
Al Prea Sfinţiei Voastre plecat serv:
Gh. Ciuhandu, consilier eparhial
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruse

istorică

1918-1948, doc. 47, pp. 263-

264]

6.
[Arad, 5 iulie 1928]
Prea

Sfinţite

Domnule Episcop,
Venerat Consiliu Eparhial,

Pomenisem oarecândva, verbal şi chiar în scris, nu mai ştiu cui, că ar trebui
ca M;onitorul Oficial al Statului şi Organul oficial al Diecezei să se compacteze şi
orânduiască, dar lucrul nu s-a făcut.
Constat acum, vrând să utilizez organul oficial, acela este necompactat, de
mulţi ani de-a rândul, spre îngreunarea informaţiei ce avem a ne-o face referenţii, în
unele cauze.
Vă rog, deci, respectuos, să binevoiţi a lua necesarele măsuri de compactare.
Curespect profund
Dr. Gheorghe Ciuhandu
consilier, referent eparhial

Arad, 5 iulie 1928

Prea Sfinţiei Sale, Dr. Grigorie Gh. Comşa
Episcopul Eparhial şi Venertatului Consiliu Eparhial Ortodox Român Arad
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[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruse istorică

1918-1948, doc. 51, p. 276]

7.
[Arad, 17 septembrie 1929]
Nr. 5362/1929
Prea Sfinţia Voastră
Venerat Consiliu eparhial !
În legătură cu propunerea ce am făcut şi s-a primit de a se aranja un jubileu
centenar la 1929 şi cu preparativele ce am propus până aici, am îngrijit să avem
clişeele ce le-am semnalat în raportul meu, înregistrat la Nr. 5251/1929, cu privire
la personagiile marcante din trecutul episcopiei Aradului, în primul loc am dat să se
gîtească clişee de pe tablourile episcopilor de odinioară.
Din acest prilej ţin să constat că din galeria de tablouri ale episcopilor din
trecut ai Aradului, mai lipsesc tablourile episcopilor: 1./ Isaia Diacovici, 2./
Ioanichie Martinovici, 3./ Sofronie Ravanicianin, 4./ Vichentie Ioanovici / al cărui
clişeu, însă am reuşit să-l pregătesc de pe o icoană dintr-o publicaţie sârbească/, 5./
Isaia Antonovici, 6./ Petru Petrovici, 7./ Maxim Manuilovici / episcop al Timişorii
şi administrator la Arad, cu mari merite pentru ortodoxie/ ne lipseşte până şi tabloul
8./ fostului episcop, apoi mitropolit, Miron Romanul.
Eu propun, ca din prilejul serbărilor centenare să se ia hotărârea următoare:
Consiliul eparhial să propună Adunării eparhiale ce se va întruni în şedinţa
festivă, ca în concluzul său de comemorare să intercaleze un punct, în temeiul
căruia Consiliul eparhial să fie autorizat să câştige informaţiile necesare pentru a
pregăti tablourile, ce ne lipsesc, ale celor 8 episcopi de odinioară ai Aradului,
începând cu tabloul episcopului, mai apoi mitropolit, Miron Romanul.
Arad, la 17 septembrie 1929
Ciuhandu
Consilier eparhial

P. S. Tot aşa cred, că s-ar putea face o încopciere a festivităţilor, de concluzul
Nr. 181 din 1881 al Sinodului eparhial, care luase măsuri pentru scrierea istoriei
eparhiei, care istorie ne lipseşte şi azi.
Consilier eparhial
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132]

366
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

8.

[Arad, 16 septembrie 1930]
Raport despre coruri
Prea Sfinţite Domnule Episcop,
Venerat Consiliu Eparhial,
Consistoriul eparhial al Aradului, încă în 1890, dăduse o Manuducere la
afacerile învăţământului poporan, care era o culegere de dispoziţii în consecinţă,
între care se află şi cea din capitolul IX, la pagina 49-51, despre „Corurile vocale".
Nu pot urmări - şi ar fi de prisos s-o fac aici - arătând evoluţia chestiunii
acestor coruri, în timpul de la 1890 până azi, când referinţele sunt absolut
schimbate. Ci mă restrâng să formulez că chestia corurilor îşi are importanţa sa,
pentru care Biserica din Eparhia Aradului a stăruit pentru corurile bisericeşti, care
au luat o dezvoltare, atât ca şi coruri şcolăreşti confesionale de odinioară, cât ca şi
coruri de adulţi. Dar, totodată, ţin să semnalez şi împrejurarea că azi corurile
noastre confesionale, după statificarea şcoalelor, au trecut în grija altor factori, între
care Statul, prin legea învăţământului primar, a impus formarea de coruri sub
conducerea învăţătorilor de stat, îndatoraţi a cânta cu asemenea coruri şi la sfănta
biserică.

Evident, se iveşte necesitatea de a ne face o orientare asupra corurilor spre a
vedea ce reglementare nouă s-ar impune corurilor de azi? Şi ce ar putea face
Biserica pentru afirmarea drepturilor şi intereselor sale vitale în chestiune?
Se impune, deci, să se facă următoarele lucrări informative:
Să se constate numărul, felul de constituire şi de afirmare al tuturor
corurilor din cuprinsul eparhiei, după formularul arătat în proiectul anexat, sau
după un formular şi mai complex.
2. Să se ceară Secţiei bisericeşti a Consiliului eparhial a ne arăta: a) ce
măsuri principale a luat până aici cu privire la organizarea şi îndrumarea corurilor,
cărora le-a aprobat statute ? b) dacă şi le reclamă acele coruri şi pe mai departe sub
a sa jurisdicţie, ori ba ? c) dacă eventual nu, ce desiderate are cu privire la
îndrumarea pe viitor a corurilor bisericeşti ?
3. Să se precizeze despre corul „Armonia", la a cărui referadă au lucrat până
acum şi referentul biserican şi cel cultural, la care secţie să aparţină? Şi ce ingerinţă
are - şi cine o are - faţă de acest cor, care, aşa aud, beneficiază de onorarul rezervat
corului eparhial ?
În chestiunea corului şcoalei sau Academiei Teologice, să se precizeze: dacă
există acel cor ? Care sunt rosturile lui ? Şi cine să le diriguiască ?
Arad, 16 septembrie 1930

G. Ciuhandu
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[Episcopia Aradului în vremuri de răscruse istorică 1918-1948, doc. 73, p. 342-343]

9.
[Arad, 17 decembrie 1930]
Raport: Chestiunea averilor şi monumentelor istorice
P. Sf. Domnule Episcop,
Venerat Consiliu eparhial !
La un loc cu chestiunea muzeului eparhial, ce e de a se înfiinţa, a fost trecută
chestiunea - ce a avut-o până în referenda secţia bisericească - chestia asigurării
averilor şi monumentelor istorice.
Am ales din dosar actele privitoare la această chestiune, ale căreia origine şi
face le reproduc în următoarele:
În această privinţă a sosit la eparhie ordinul Cirular Nr. 2687/929 al V.
Consiliu central bisericesc (Nr. nostru: 2435/929), pe urma căruia se orânduia să i
se trimită Consiliului central bisericesc un tablou despre toate bisericile socotite ca
monumente istorice, cu valoarea lor aproximativă şi a conţinutului lor. Aceasta se
cerea în vederea asigurării împotriva incendiului. Ordinul dădea şi lămurirea, că
prezentarea tabloului nu constituie obligaţia de a face asigurarea, decât după ce
Consiliul central va stabili toate amănuntele în viitor.
În consecinţă, s-a dat la 27 aprilie 1929 ordinul (Nr. 2 435/929) cătră
protopopi şi Sf. Mănăstire a Bodrogului.
Din cele 16 răspunsuri intrate, rezultă, că asemenea biserici, cari să intre în
categoria monumentelor, avem în total 12, şi anume: Căpruţa, Honţişor, Poiana,
Pleşcuţa, Rostoci, Tălagiu, Vidra, Ociu, Cuvin, Nădlac, Lipova şi M-rea Hodoş
Bodrog.
Cel din urmă raport protopopesc în chestiune au fost acele de la protopopii
Comloşului şi Lipovei, intrate la 24 dec. 1929 şi la 15 ianuarie 1930 sub Nrii 7
248/929 şi Nr. 275/930, pe cari Secţia bisericească, fără de a-i rezolva i-a transpus
secţiei culturale cu hârtiile despre bisericile monumente istorice şi cu dosarul
despre muzeul eparhial.
Consiliului central bisericesc, însă, nu i s-a răspuns încă la dispoziţia sa din
19 apr. 1929, în chestia bisericilor-monumente, nici până astăzi.
La 6 iulie 1930 a intrat la Consiliul eparhial (no. 4 107/930) ordinul Nr. 6983
din 4 iulie a. c. al P. V. Consiliu central bisericesc, după care: 1.) toate bisericile şi
mănăstirile zidite până la 1834 inclusiv, sunt clasate, cu taote odoarele lor de
monumente istorice; 2.) nimeni nu poate executa reparaţiuni bisericilor declarate
monumente istorice, până nu are aprobarea specială din partea Comisiunii
şi
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monumentelor istorice şi planuri şi devize aprobate de serviciul tehnic; 3.) în caz de
renovări la asemenea biserici, devizele vor trebui trimise, din primăvară,
Comisiunei monumentelor istorice. Nici în acest ordin circular, şi nici raportul
intrat la Nr. 5347/930 de la protopopiatul Radnei cu privire la biserica monument
de la Căpruţa - care raport intră în referenda chestiunii bisericilor monumente- Secţia bisericească nu le-a rezolvat, ci s-a mulţumit să le transpună Secţiei
culturale, la un loc cu dosarul despre muzeul eparhial, deşi chestiunea bisericilor
monumente nu este identică cu chestiunea muzeului de înfiinţat în centrul eparhial.
Secţia bisericească a remis acel act sau raport, scriindu-se pe acel raport de mâna
referentului bisericesc: ,,întreh dosarul s-a transpus Ven. Secţia Culturale".
După cele expuse reţin următoarele:
1. Chestiunea bisericilor-monumente, trecută de un înregistrator nou şi
neiscusit la dosarul despre muzeul eparhial, dat ulterior în referada secţiei culturale,
nu poate să aparţină decât secţiei bisericeşti, deoarece secţia culturală nu are nici
atribuţii şi nici autorizaţie pentru a refuza această chestiune.
2. Deci această parte de dosar să fie remisă Secţiei bisericeşti, pentru a
îndeplini cele ce se ţin de a sa datorie.
Ţin să dau o lămurire: Felul amestecat şi totuşi încoherent în care s-a
procedat la constituirea dosarului*) III-425-923, m-a făcut să perd mai multe zile cu
aducerea lui în ordine cu studierea lui şi cu întocmirea acestui raport şi a celui
privitor la muzeul eparhial.
Arad 17 dec. 1930

Ciuhandu

*) Statator: din 64 esbite înregistrate, din referatele acelora şi din multe acte
neînregistrate separat, ci ca ad.
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 481-48lv. 484]

10.
[Arad, 4 februarie 1931]
CONSILIUL EPARHIEI ORTODOXE ROMÂNE
AARDULUI
Nr. 489/1931
Prea Cucernice Părinte
Deodată

cu dosarul privitor la chestiunea Muzeului bisericesc, care a fost
la secţia culturală pe temeiul concluzului Nr 59 al Adunării eparhiale din
anul trecut, V en. Secţie bisericească a transmis şi chestiuni ce n-au legătură cu
trecută
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chestiunea muzeului eparhial, decît atîta, ca protocolistul-arhivar eparhial trecuse,
la registru comun cu dosarul despre muzeu şi chestiunea următoare:
1./ Ordinul Consiliului Central Bisericesc. Nr. 2687/929 cu privire la
bisericile-monumente istorice si asigurarea lor, ordin înregistrat la Consiliul
eparhial sub Nr. 2435/929, - în care chestiune au intrat rapoartele protopopeşti, dar
Consiliul Central Bisericesc nu i s-a dat până acum răspunsul.
2./ Ordinul Nr. 6983/930 al aceluiaş Consiliu Central Bisericesc, înregistrat
la Nr. 4107 /930 prin care se anunţă că toate bisericile şi mănăstirile, zidite pînă la
1830, se consideră ca monumente istorice, şi sunt puse sub regim special; - în care
privinţă de asemenea se cer măsurile Ven. secţii bisericeşti, care a transpus şi acest
ordinla secţia culturală, cu menţionatul dosar.
3./ Rapoartele protopopeşti de la Cornloş şi Lipova, intrate la Ven. Secţie
bisericească în aceeaşi chestiune, sub Nr. 7248/929 şi Nr. 275/930 au fost transpuse
la fel secţiei culturale, pe când rapoarte premergătoare le rezolvase. Iar mai târziu
protocolistul eparhial a transpus aici raportul, înregistrat la Nr. 5347/930 şi la Nr.
489/931 cu privire la biserica-monument din Căpruţa.
Întreg dosarul, deci, cu privire la chestiunea bisericilor-monumente istorice
se remite Ven. secţii bisericeşti, pentru competenta rezolvare, întrucât această
chestiune nu este încadrată în prevederile concluzului Nr. 59/930, al Adunării
eparhiale şi nici nu poate fi încadrat între lucrările secţiei culturale; nici ca îngrijire
de biserici, nici ca asigurare de biserici şi nici ca măsuri de luat cu privire la
celelalte biserici, încadrate în prevederile comisiunei monumentelor istorice, şi mai
ales când acele biserici sunt încă în uz liturgic.
Arad din şedinţa Consiulului eparhial de la 4 Februarie 1931 .
s. s. Grigorie
Episcop
Pentru copie:
Secretar consistorial
( indescifrabil)

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 482-482v]
11.
[Arad, 7 mai 19831]
Nr. 2648/1931
Prea Cucernice Părinte !
În urma adresei nr. 231 7/1931 a On. Secţiei culturale, Consiliul nostru
eparhial în şedinţa sa comună ţinută astăzi, a decis ca muzeul bisericesc eparhial să
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se adăpostească în vreun local propriu al Eparhiei şi apoi să rămână acela în
atârnare de autoritatea eparhială.
În scopul acesta, On. Secţia economică a fost însărcinată să găsească şi
designeze localul, să-l mobileze cu cele necesare şi apoi să avizeze despre cele
efeptuite On. Secţiei culturale, spre a face preparativele pentru efeptuirea acelui
muzeu.
Când îţi comunic acestea, Te însărcinăm şi prin aceasta primeşti autorizaţie
să Te puni - la timp potrivit - în coânţelegere cu dl. director al Palatului Cultural de
la care vei prelua pe lângă inventar toate obiectele, recuzitele, icoanele şi cărţile
bisericeşti, care se vor fi depus acolo spre păstrare, în urma învoirii comunicată
acestui Consiliu eparhial prin adresa Consiliului comunal Arad de sub nr.
31099/1925, dinb 5 decembrie 1925.
Arad, din şedinţa comună a Consiliului eparhial ortodox român ţinută la 7
mai 1931
Episcop Grigorie
P. C. Sale Părintelui
Dr. Gheorghe Ciuhandu, referentul

Secţiei

culturale a Consiliului eparhial

Pe acest document, Gh. Ciuhandu a notat următoarea remarcă: ,,Facă-se mai
întâi rost de sală şi alte aranjamente deoarece nu pot primi obiectele înainte de aş
avea unde le depune".
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruse istorică

1918-1948, doc. 78, p. 362)

12.
[Arad, 23 noiembrie 1932]
SFÂNTA EPISCOPIE ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ARADULUI
CONSILIUL EPARHIAL
Ad. Nr. 7 000/1932
Prea Cucernice Părinte,
Vă înştiinţăm,

ca m ziua de 4 Decembrie a. c. se vor aranja frumoase
manifestări culturale, în comuna Becicherecul Mic (jud. Timiş-Torontal) din
prilejul ridicării unei cruci la mormântul marelui naţionalist român Dimitrie
Ţichindeal, de la începutul secolului trecut.
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La cele serbări vom asista şi Noi pontificând cele religioase, care se vor
îndeplini cu acel prilej, şi ţinând şi un cuvânt întru pomenirea celui ce a fost
Dimitrie Ţichindeal, catihet şi profesor pe vremuri la Şcoala Normală a bisericii.
P. C. Ta deci, vei lua act de aceste serbări şi vei face să fii de faţă la acele
serbări, participând şi la slujirile religioase ce vom săvârşi acolo.
Arad, 23 Noemvrie 1932
+ Grigorie
Episcop

P. C. Sale Părintelui
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier ref. Eparhial
Loco
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 600]

13.

[Arad, 4 iulie 1933]

[Concept]
Prea

Sfinţite

Domnule Episcop

Ţin să Vă

aduc cu regret la cunoştinţă că înainte de a-mi fi făcut cura pentru
care am cerut concediul expirat la 28 iunie a. c. încă la 25 a aceleaşi lună mi-a
revenit boala, de rinichi, care, de atunci, cu pauze de ceasuri numai mă leagă de pat.
Astfel, după o fugitivă aranjare a boroului meu, a trebuit să stau acasă, şi nici
rediografia necesară nu mi-o pot face încă, până ce sunt stăpânit de actualele
tulburări de la rinichi.
Mă simt dator să dau aceste într-adevăr dureroase explicaţii a cauzei pentru
care nu-mi pot relua încă oficiul. După o sperativă linişte voiu prezenta certificat
medical în cauză.
Al P. Sf. Voastre
plecat serv
Gh. Ciuhandu
consilier referent cultural
Arad 4 iulie 1933
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 337]
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XLI. Consiliul Dirigent
REGATUL ROMÂNIA
CONSILIUL DIRIGENT
PENTRU TRANSILVANIA, BANAT ŞI TINUTURILE UNGURENE
LOCUITE DE ROMÂNI
RESORTUL CULTELOR ŞI AL INSTRUCŢIUNII PUBLICE
NR.2328/1920
Februarie 1920

Cluj la 27

Domnule Protoieru !
Avem onoarea a vă încunştionţa, că luăm pre ştire raportul d-voastră referitor
la examenul de maturitate de la Şcoala superioară de comerţ din Arad, ţinut la 12,
13, 15 şi 17 ianuarie a. c. la care a-ţi binevoit a asista în caliatate de Comisar
ministerial reprezentând cu demnitate interesele noastre.
Binevoiţi a cunoaşte, că aprobăm întru toate dispoziţiunile dvoastre luate
pentru mersul regulat al examenului.
Dispoziţiunile ce le-aţi făcut, precum şi observările preţioase făcute în
raportul dvoastre, ne vor servi de orientare la stabilirea regulamentului pentru
şcoalele superioare de comerţ.
Primiţi mulţumirile noastre pentru cunoştienţiozitatea demnă de zelul ales, cu
care aţi binevoit a reprezenta interesele statului românesc şi în această calitate.
Cu plăcere vă avizăm, că totodată am luat măsuri să vi se semneze onorariul,
care va compensa pentru timpul în care aţi fost ocupat cu examenele.
Primiţi vă rugăm dle Protoiereu expresia deosebitei noastre consideratiuni.
Seful resortului:
[indescifrabil]
Către

Dl Protoieru dr. Gheorghe Ciuhandu asesor consistorial
Arad
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 59]

XLII. Consiliul Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului
1.
[Arad, 6/19 aprilie 1924]
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Venerabile Consistor,
În urma mandatului din şedinţa bisericească dela 5/18 Aprilie a.c. în
chestiunea bibliotecii eparhiale, avem onoare să facem următoarele propuneri:
1/ Cărţile şi periodicele rămase după răposaţii episcop de mai nainte şi
aflătoare în reşedinţa episcopească; apoi publicaţiile la fel, depozitate în arhivul
vechiu consistorial, dimpreună cu publicaţiile similare de pe- la senatele
consistoriale şi dela secretariat şi cu cărţile cumpărate în timpul din urmă pentru
bibliotecă eparhială, să fie catalogizate în mod provisor, spre care scop să fie
concentrate în vr, una din salele disponibile din edicficiul de lângă consistor.2/ Cu catalogizarea să fie încredinţat profesorul-bibliotecar seminarial, care
este mai orientat în chestiuni de acestea, iar pentru munca sa să i se asigure un
onorariu oarecare.3/ Când va fi făcută catalogizarea provizoră, registrul se va înainta
Consistorului, care printr-o comisiune să revizuiască seria cărţilor şi a publicaţiilor,
şi chiar să fie încredinţată acea comisiune a face propuneri cu privire la opurile de
procurat şi la înlăturarea piezelor cari eventual nu vor fi potrivite pentru a fi
încadrate în corpul unei biblioteci eparhiale.4/ Fiind vorba de o bibliotecă eparhială, deci în care în locul prim vor trebui
adunate opere de ştiinţă, de viaţă şi de administraţie bisericească, - de pe acum
chiar propunem să fie înlăturate sau scoase din bibliotecă lucrările de natură
distractivă, având acele să fie înlocuite cu altele mai potrivite. Deci cărţile
nepotrivite sub acest aspect, procurate de la Librăria Diecezană, să i se remită
pentru a căştiga în locul lor altele, potrivite.5/ Deoarece prin & 132 din Statutul organic biblioteca eparhială este pusă
sub grija şi chivernisirea senatului epitropesc, şi deoarece senatul epitropesc este
cel mai puţin potrivit de a lua măsuri pentru augmentarea ei, - Ven. Consistor să
ajungă de acord, că senatul epitropesc va veghea numai intregitatea bibliotecii, iar
augmentarea ei să se lase in grija referenţilor-asesori consistoriali şi a secretarului,
cari vor propune din timp în timp: ce lucrări nouă se se procura pentru necesităţile
administrative. 6/ Biblioteca, dupăce va fi organizată şi trecută într-un registru definitiv, să
fie încredinţată unui bibliotecar propriu, care poate să fie şi arhivarul Consistorial
sau vr, unul dintre profesorii de teologie. Un atare bibliotecar trebuie să aibă şi
misiunea dar şi priceperea, de-a urmări viaţa ştiinţifică-bisericească şi religioasă
morală şi publicaţiile din acest domeniu, şi să propună procurări pentru sporirea
bibliotecii.Dacă aceste propuneri fundamentale pe cari le putem face deocamdată vor fi
încuviinţate, vom putea să vă servim şi cu alte detailuri pentru organizarea
bibliotecii eparhiale.-

Arad, 6/19 Aprilie 1924
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Ciuhandu
Botiş
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

2.
[Arad, 28 septembrie 1928]
Nr. 5672/1928
Venerat Consiliu Eparhial,

şcolar

Cu privire la examenele de religie de la şcoalele primare din cursul anului
1927/1928, am onoarea să Vă fac următorul

Raport
După cek ce am raportat în anul trecut în materie similară, de astă dată am
mai puţin de a raporta; şi tot astfel, după măsurile luate în anul precedent, şi
dispoziţiile de acum ale Veneratului Consiliu eparhial vor putea fi mai reduse.
I.
Ca temei pentru aceasta ţin să invoc împrejurarea că anul trecut am luat, prin
formulare tipărite pentru fiecare şcoală, cele mai vaste informaţii ce puteam, şi am
căutat să le utilizez în chipul cel mai complet, prin dispoziţiile şi intervenţiile care
se văd lămurit din anexatul tablou despre acele lucrări.
Pentru anul şcolar, acum încheiat, m-am mulţumit să cer protopopilor numai
tablourile generale despre şcoalele din protopopiatele lor, nu însă şi cele despre
şcoalele singuratice, ne mai având tipărituri la îndemână, deoarece le tipărisem anul
trecut numai pentru trebuintele acelui an.
În consecinţă, acum 'am de a raporta, mai întâi de toate, despre următoarele
două împrejurări, în general:
1. Din actele de examene ale anului şcolar l 927/1928 am putut constata că
măsurile ce luasem din şedinţa de la 13 septembrie anul trecut şi-au avut în mare
parte efectele bune, pricinuind unele îmbunătăţiri în învăţământul religios,
îmbunătăţiri care mai pot spori prin râvna catiheţilor şi prin stăruinţele organelor de
control, care sunt P.C. Părinţi protopopi.
2. Că intervenirile ce le-am făcut sub nr. 4966/1927 la Ministerul Instrucţiei
pentru a ordona organelor sale subalterne de a se ataşa la stăruinţeţe Bisericii
noastre şi de a înlătura unele anomalii şi dificultăţi / ca de exemplu: frecventaţia
şcolară neregulată şi instaurarea unui regim mai binevoitor în sprijinul
învăţământului religios/ nu au dus la rezultatul dorit.
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II.
Tot aici putem adăuga, ca o nouă împrejurare, ce ne priveşte, că, deşi prin
actele pentru examenele din acest an am dat dispoziţii concrete către P.C.Părinţi
protopopi cu privire la păstrarea aceluiaşi tablou general în raportul către Consiliul
eparhial, totuşi, nu toţi mi-au prezentat acele tablouri; astfel, informaţia ce am
putut-o aranja nu este completă.
În afară de această scădere, care pricinuieşte neajunsuri cu privire la
informaţiile pe care trebuie să le culegem şi utilizăm în centru, am primit uneori
rapoarte despre examenele redactate aşa de sumar, încât sunt aproape de
presupunerea că avem a face cu o vinovată culpabilitate de a nesocoti dispoziţiile
Autorităţii eparhiale. Aşa, în locul prim, protopopul Timişoarei, care ne-a dat - şi
după solicitare - un raport foarte sumar şi fără de nici un dat statistic, deşi i s-a
cerut să răspundă cu concretizările cerute prin ordinul privitor la examene.
De la protopopul Chişineului ne-a venit, d-abia după o solicitare, numai date
statistice parţiale şi necomplete.
Fenomenul acesta, al rapoartelor incomplete, l-am remarcat şi în alte
raporturi administrative şi el ar trebui suprimat prin măsurile Autorităţii eparhiale,
care să ceară punctualitate şi precizie. Accentuez punctualitatea şi pentru motivul
special că actele de examene, care trebuiau să ne fi sosit - după ordinul dat - până
la 1 iulie sau cel mult până la 15 iulie, ne-au sosit cu întârziere de la protopopiatele:
Belinţ, Birchiş, Lipova, Timişoara şi, cel din urmă, de la Şiria, d-abia la 25 august.
În chipul acesta, actele examenelor nu puteau fi studiate mai din vreme şi
nici să se pregătească măsurile de luat.
III.
După cele premise, ţin să Vă prezint tablourile statistice trunchiate ce am
putut să le întocmesc din rapoartele protopopeşti.
Tabloul prim anexat se referă la contingentul de şcolari. Din el lipsesc cu
desăvârşire datele despre protopopiatele Belinţ şi Timişoara.
Tabloul următor despre notele de clasificare din studiul religiei este
defectuos la patru protopopiate.
Nu le-am sumizat, neavând sumizarea nici un rost, dacă nu mi s-au servit
datele necesare pentru completare. Şi ţin a fi de prisos completarea lor ulterioară.
Din data ce s-a întârziat aşa de mult servirea acelor informaţii, încă o studiere a
tablourilor completate ulterior şi-ar pierde orice sens şi orice notă de actualitate.
De aceea rog să fie primite cum sunt, şi să ieie măsuri Autoritatea eparhială
ca să înceteze acest sistem de întârziere şi de raportare necompletă, prin care se
zădărnicesc orice eforturi bune ale centrului eparhiei.
IV.
După aceste premise de ordin general, voi intra în câteva detailuri, pe care le
cred necesare a Vi le înfăţişa.
1. Încep cu rezultatul examenelor din studiul religiei:
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După raportul ce am primit m-am ales cu impresia - pe care o accentuează şi
unii din protopopi - că, cel puţin în unele privinţe, învăţământul religios se reculege
şi progresează. Dar această notă o pun în legătură cu personalitatea şi cu râvna unor
catiheţi, nu însă cu sistemul plin de peajunsuri, între care decurge în general
instrucţia noastră religioasă în şcoala poporală.
La acest loc, ţin să accentuez două împrejurări, pe baza informaţiei statistice
defectuoase de care dispun: că din 456 note de clasificare, d-abia 9 au fost
insuficiente sau slabe; 98 erau suficiente; iar restul de /67+88/155 au fost clasificate
cu foarte bine şi cu lăudabil; că, în privinţa sporului în învăţământul religios mai
reuşit îşi ia parte tot mai mare preoţimea, care a avut 195 examene de religie, iar
învăţătorii numai 159 cazuri, iar în alte 2 cazuri au catehizat studenţi teologi, în
Arad.
Va trebui, prin urmare, ca Părinţii protopopi să fie autorizaţi a exprima
mulţumirea Consiliului eparhial tuturor catiheţilor cu foarte bine şi lăudabil şi să
încurajeze pe ceilalţi.
2. Cu privire la anomalia că unii preoţi nu-şi fac datoria catihetică, ţinem să
arătăm aici că în adresa nr. 4572/1928 din 27 august - de îndată după ce am primit
toate rapoartele protopopeşti - am notificat lista acestora Secţiei bisericeşti, pentru
a lua faţă de ei demersurile cuvenite, de a-i reglementa, având asupra lor puterea
coercitivă şi reglementară.

3. S-a relevat şi de data aceasta marea scădere a manualelor de religie în
cu lipsa unui plan analitic religios, în privinţa cărora am reclamat până
acum, numai zădarnic, măsurile autorităţii bisericeşti imperioase şi ale Ministerului
legătură

Instrucţiei.

Semnalez aceste scăderi şi pentru a face măcar noi ceva din puterile noastre,
socotesc că va trebui să constituim o comisie de trei, care să ne gătească un plan
analitic religios, privizor, pentru trebuinţele noastre. În comisie să fie protopopii:
Seculin, Roxin; preotul învăţător I. Bota.
4. În privinţa cântărilor bisericeşti şi a practicilor religioase: mărturisirea şi
cuminecarea elevilor, şi cu privire la corurile bisericeşti ale şcolarilor, adaog
următoarele:

- întâi, nu am informaţii suficiente în aceste privinţe, din pricina
tablourilor statistice de la protopopi;
- al doilea, se poate spera să avem informaţii pe viitor, dacă vom întocmi un
tablou - formular tipărit şi-l vom trimite protopopilor, pentru completare. Anexez
un proiect de formular statistic şi cer autorizarea de a-l tipări pe spesele eparhiei.
Din unele părţi mi se raportează că tineretul se mărturiseşte şi cuminecă de
două ori pe an /: Vinga :/; că sporeşte cercetarea sfintei biserici; că tineretul se
familiarizează cu cartea de rugăciuni şi cu cântarea bisericească/: Lipova :/; şi alte
momente, raportate răzleţ.
Ni se arată şi aceea că ce bun efect fac cărţile distribuite, ca premii, de către
biserici, tinerilor străduitori şi cu bune purtări religioase. De exemplu, aici, în Arad,

defectuosităţii
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comuna bisericească a distribuit cărţi în valoare de 7.000 lei; în toate celelalte
comune din protopopiat, însă, d-abia de 1.605 lei. Aceasta face impresie bună nu
numai la elevi, ci şi la părinţii lor, şi de aceea ni se propune de un protopop /:Vinga
:/ să dăm de la eparhie asemenea daruri.
5. În rezumat, mai pot adăuga că în aceste privinţe s-a putut remarca şi aceea
că măsurile speciale şi detailate ce am dat protopopilor în anul trecut pentru
îmbunătăţirea stărilor de lucruri au fost urmate şi, în mare parte, transpiră roadele
lor din rapoartele intrate.
Va rămâne, deci, să se accentueze, în dispoziţiile ce vom da, menţinerea
aceloraşi dispoziţii din trecut.
6. După cele ce am înfăţişat mai sus, după măsurile ce am propus şi au fost
încuviinţate din şedinţa trecută în legătură cu concluzul Adunării eparhiale în
materie de catehizaţie, de data aceasta cred că pot încheia liniştit această expunere,
rugând pe Prea Sfinţia Voastră şi Veneratul Consiliu eparhial să binevoiţi a fi de
acord cu acest raport şi cu soluţiile pe care îmi iau voie să le propun şi să le
cuprind, formulate, în proiectele de dispoziţii.
Arad, 28 septembrie 1928
Consilier referent cultural
G. Ciuhandu
Veneratului
Consiliu eparhial ortodox român Arad
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruse istorică.

1918-1948, doc. 52, pp. 278-

281]

3.
[Arad, 4 octombrie 1935]

[Concept]
V. Consiliu eparhial

Am plăcerea să anexez % exemplarul ce mi-a fost comandat pentru
biblioteca eparhială din lucrarea mea: ,,Episcopii S. Vulcan şi Gherasim Raţ". Cum
se vede, am isprăvit cu tipărirea care am făcut-o pe cont propriu.
În consecinţă îmi iau voia să Vă rog respectuos: binevoiţi a lua măsuri pentru
plătirea acestui exemplar la Librăria diecezană (Str. Eminescu), cu preţul de Lei
500.Totodată rog, ca având în vedere importanţa acestei lucrări pentru istoria
eparhiei să binevoiţi a lua măsuri şi în privinţa aceea, ca toate comunele bisericeşti
din eparhie, cari şi-au abonat-o până acum, s-o aboneze trecându-se în bugetele
parohiale ale anului 1935.

378
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

Cartea aceasta, care reprezintă muncă de cercetări de peste zece ani şi
cheltuieli din patre-mi şi are întindere de 32+704 pagini, o dau totuşi cu 500 Lei,
deci cu preţ mai mic decât unele publicaţii mai puţin voluminoase ale Academiei
Române şi pe deasupra, o dau legată, parohiilor noastre, cari, astfel, scapă şi de
cheltuiala compactării. Comenzile însă să se facă, prin mijlocirea P. Cucernicilor
protopopi banii gata.
Dacă eventual unele parohii n-ar putea plăti dintr-odată preţul cărţii, aş fi
învoit s-o dau şi pe aşteptare cu o condiţie: dacă P. C. Protopopi ar fi încredinţaţi şi
rugaţi de V. Conisliu eparhial să ţină în evidenţă plătirile de la parohii şi să-mi deie
sumele la câte un sfert de an, ca să pot şi eu plăti Tipografiei diecezane.
Cu mulţumiri respectuoase
Arad 4 Oct. 1935
Ciuhandu
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 52-52v]

4.
[Arad, 2 decembrie 1935]
Venerat Consiliu Eparhial,
În urma încredinţării primite cu nr. 654/935, am onoarea să raportez despre
exmisiunile mele, făcute în toamna curentă:
În afară de inspecţiile învăţământului religios în oraşul Arad, începute la 5
noiembrie, pe care le fac fără de diurnă, am fost în următoarele localităţi:
1. La 25 octombrie, în Timişoara, la inspecţia învăţământului religios, la
liceul de băieţi şi la gimnaziu, asistând la lecţii şi dând indicaţii catiheţilor şi
elevilor.
2. La 31 octombrie am participat la conferinţa catihetică de la Buteni, despre
care a raportat protopopul locului, mai departe. Cu acel prilaj am luat parte la
discuţiile din conferinţă şi am dat îndemnuri preoţimii pentru misiunea catihetică.
3. La 8 noiembrie am fost la Fabric, unde biserica din loc îşi avea hramul.
Am slujit şi am predicat la Sf. Liturghie; am cântat tineretului, după masă, la
întrunirea aceluia în cadrele Străjeriei. Am vizitat Casa culturală, frumoasă, de
acolo, luând contact cu intelectualii locali în vederea celor ce mai au de lucrat
acolo.
4. La 17 noiembrie am asistat la conferinţa catihetică de la Pleşcuţa. M-am
folosit de acel prilej pentru a lua contact mai de aproape cu preoţii şi cu învăţătorii
prezenţi, îmbărbătând această legătură dintre ei.
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Despre cele ce experiez cu asemenea prilejuri iau note şi le utilizez în cursul
referatelor mele. Iar când se vor ivi cazuri de necesitate a unor intervenţii, le fac pe
teren, când ele sunt de mai mică importanţă; iar în cazuri mai grave, vom raporta
din caz în caz.
Arad, 2 decembrie 1935
G. Ciuhandu
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruce istorică. 1918-1948,

doc. 96, pp. 479-

480]

XLIII. Consiliul Episcopiei Ortodoxe Române a Bucovinei
Cernăuţi

Consiliul Eparhial Ortodox Român
al Bucovinei
Nrul 2926/35

la 11 Aprilie 1935

Prea Venerabilităţii Sale
Păr. Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier Referent al Consiliului Eparhial
Arad
Referindu-ne la adresa P. C. Voastre din 4 Martie 1935 avem onoare a vă
comunica că am anunţat în „Foaia Oficială" a Mitropoliei Bucovinei publicarea
lucrării Dv. ,,Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim. raţ: 1830-1840" şi am
recomandat-o prea ven. cler din Arhiepiscopia noastră, trimiţând în special şi
fiecărui protopop câte un exemplar din apelul Dv.
Arhiepiscop şi Mitropolit
Episcc Ipolit

Consilier Referent
Vasilescu (?)

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

XLIV. Corneanu Nicolae875
Caransebeş

în 15 Maiu 1939

Prea Onorate Părinte,
Corneanu Nicolae, născut în Zăgujeni. A absolvit Teologia şi Dreptul. Consilier cultural al
Episcopiei Caransebeşului. Din I O octombrie 1937 şi redactor la „Foaia Diecezană". A scris
Monografia Eparhiei Caransebeşului, Caransebeş, 1940, 660 p.
875
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În absenta păr. Ancuşa876 am dat eu curs adresei privitoare la investirea Asoc.
noastre cu dreptul de alegatori în Senat.
Până nainte de 24 Maiu a. c. - termenul din urma pt. depunerea actelor
doveditoare a calităţii de alegător - acesti membri trebuie să aibe - cf. art. 71 din
legea electorală - o dovadă ca Asociaţia este dintre cele recunoscute şi îndreptăţite
a avea reprezentanti. Aceste acte - adeverinţe cei 5 preoţi ai nostri (I fiind sub 30
877
de ani iar Bancea fiind la Arad) trebuie să le aibe până nainte de 24 Maiu a. c.
Acele adeverinţe se dau de Presed. Curţii de Apel Bucureşti conform legii.
Cred ca e bine să le trimiteti nainte de aceasta data direct pe adresa lor şi anume:
I. Prot. R. G. Ancuşa - Csebeş
2. Ioan Geţia 878 , Buziaş
3. Iosif Câmpeanu879 , Orşova
4. Dimitrie Lupea880 , Jena - Severin
5. Dimitrie Antoniu881 Poiana- Sev.
Al Prea On. DV.
N. Cornean
P. S.

Alăturatul

certif.

Vă

rog a-l trimite părintelui Bancea la Acad. Teol. de

acolo
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar nen.]

XLV. Cosma Nerva Traian882
1.

876

Ancuşa Romul G. s-a născut la 13 iulie 1884 în Ramna. Liceul la Lugoj. Teologie în

Caransebeş.

Preot în Reşiţa (1906-1908) şi Văliug (1908-1919). Din 1919 activează în Consiliul
Dirigent, apoi la Secretariatul din Cluj şi Bucureşti, mai apoi în capitală ca subdirector general în
Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Secretar consistorial în Caransebeş (de la 1 ianuarie 1923),
asesor-referent la senatul bisericesc (din 19i!.5). Redactor la Foaia Diecezană {1922-1927). În 1933
ales asesor în secţia bisericească a Consistoriului Mitropolitan din Sibiu.
877
Preot Bancea Petru, profesor la Catedra de Cântări bisericeşti şi Ritual a Academiei de teologie
din Arad. Până la această nun:!ire a fost profesor de muzică în Caransebeş. Licen~at în Teologie şi diplomat
al Conservatorului din Praga. In toamna anului 1948 a fost numit preot în Apateu.
878
Geţia Ioan, protopop în Buziaş, un bun mânuitor al condeiului. Colaborator la ,,Foaia Diecez.ană".
879
Câmpeanu Iosif, preot şi protopop în Orşova. Colaborator la „Foaia Diecezană". A publicat
câteva broşuri în cadrul Bibliotecii religioase morale. Este unul dintre susţinătorii afacerii din
apropiere de Orşova.
880
Dimitrie Lupea, preot în Jena (Severin).
881
Anuţoiu Dumitru V., preot în Poiana, colaborator la „Foaia Diecezană".
882
Cosma Nerva Traian {1897-1939), s-a născut în 1897 la Beiuş, a absolvit Institutul
Teologic din Arad şi Dreptul. Membru activ în toate corporaţiunile bisericeşti până la Congresul
Naţional Bisericesc. Un cunoscut militant pentru progresul material şi spiritual al Beiuşului.
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[Beiuş,

24 martie 1928]

NERV A TRAIAN COSMA
Avocat în Beiuş
Domnule Senator,
(Mă) grăbesc să Vă felicit şi să Vă mulţumesc pentru râvna şi demnitatea cu
care aţi apărat legea românească în faţa Senatului 883 • Competenţa şi conduita
Domniei Voastre nădăjduiesc să fi deşteptat conştiinţa românească şi ortodoxă a
membrilor Marelui Corp.
E regretabil că dintre fraţii din Vechiul Regat nu s-au ridicat glasuri pentru a
deschide ochii celor cari nu văd nici acum.
Am cetit apărarea lui Loţi baci, care însă îmi face mai mult impresia unei
acuzări deşi el se mândreşte cu concordatul.
Primesc, rar de tot şi neregulat „Naţiunea Dominantă" a dlui Tudor
Popescu884 . Am să-i abonez mai multe exemplare.
Se vede totala noastră lipsă de organizare şi mai ales izolarea noastră în presa
capitalei. Eu mă tem de indiferentismul fraţilor din Vechiul Regat şi apoi nepăsarea
ardelenilor noştri.
Acum ar fi ... • bine venită pentru pregătirea revenirii uniţilor la noi, dar văd
că nu se exploatează momentul.
Astăzi, mai mult ca pe vremea alegerilor, regret că nu sunt deputat pentru a
spune şi eu o vorbă în discuţia care cred că va fi prea calmă în cameră.
Repetând mulţumirile şi felicitările mele, Vă rog să primiţi expresiunea
deosebitei mele stime.
24 III 1928
N. T. Cosma

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 134, f. 81-82.]

2.
[Beiuş,

30 iulie 1932]

NERV A TRAIAN COSMA
AVOCAT ÎN BEIUŞ
TELEFON No. 2

Se referă la discursul ţinut de Gheorghe Ciuhandu în şedinţa din 20 martie 1928 în Senat cu
prilejul discuţiilor asupra proiectului pentru Legea cultelor. A fost publicat în broşura Suveranitatea şi
solidaritatea natională. Discurs la Senat, la Legea cultelor (20 martie 1928), Bucureşti, 1928, 52 p.
884
Pop~scu Tudor un renumit avocat al vremii. În 1927 a scris cartea intitulată Cea mai mare
primejdie naţională: Concordatul cu Papa, Bucureşti, 1927, 84 p.
Indescifrabil.
883

0

)
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Preastimate Domnule Senator
Îmi este ruşine de-abinelea pentru vinovata întârziere cu care Vă servesc.
Astă iarnă nu mi le putea da Pretura iar de atunci vina este exclusiv a mea.
Considerând că tot e mai bine târziu decât niciodată, eu am onoarea a Vă trimite
câteva specimene pe cari le puteţi utiliza.
Eu i le-am cerut Preturei pentru totdeauna, dar le cere înapoi pentru arhivă.
De aceea Vi le pot trimite numai pentru a le consulta. Eu am scris cu creion chimic
violet numele românesc al comunelor respective.
Vă rog ca după consultare să binevoiţi a le înapoia.
30. 7.32
Cu mulţumiri şi distinsă stimă
Nerva Traian Cosma
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 17]

XLVI. Costăcbescu Neculai885

[Concept]

[Arad, 11 decembrie 1930]
Domnule Ministru,

Bucuros de a Vă servi unele informaţiuni cari, măcar în parte pot să Vă deie
icoana unor străi şi raporturi dintre Cultele ardelene, am onoarea să Vă trimit o
seamă din lucrările mele.
Ele vor ajuta să fie şi mai bine înţeles „memoriul" ce am avut onoarea de a
Vi-l presenta, ca preşedinte al Asociaţiei preoţilor ortodocşi din Ardeal.
Primiţi Vă rog Domnule Ministru, asigurarea deosebitului meu respect
Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial
Arad: 11 Dec. 1930
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 32]

Costăchescu Neculai ( 1876-1939), licenţiat în Ştiinţe fizico-chimice ( 190 I), doctor în
chimie (1905) al Universităţii din laşi. Profesor universitar ( 1912) şi director al laboratorului de
chimie universală de la facultatea de Ştiinţe din laşi. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice
( 1928-1930 şi 1930-1931 ). Membru de onoare al Academiei Române. La 14 iulie 1939 a trecut la cele
veşnice fiind înmormântat la Iaşi.
885
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XLVII. Covaci Nestor D.
[Arad, 23 iulie 1940] .
Dragă

unchiule

Primind din partea dlui Dr. Regneala, inspectorul financiar al Municipiului
aceste fotocopii ale unor hărti vechi ce privesc jurul oraşului nostru şi care în urma
aprobării Dlui General Al. Vlad le-am primit ca să le trimit Dumneavoastră. În
toate aceste hărţi se constată că numirile româneşti au rămas, chiar şi după ce a
început epoca de maghiarizare a numelor şi localităţilor.
Ne-ar bucura dacă ar putea fi utilizate în lucrarea ce pregătiţi, ele au fost
executate între anii 1886-1896.
Dac vom mai afla date în registrele vechi ale municipiului cu plăcere le vom
transmite spre a putea fi folosite.
Pe aici pace, linişte şi muncă, lucruri ce am dori să rămână în permanenţă.
Dacă mai aveţi nevoie de ceva vă rog a-mi scrie.
Arad 23 iulie 1940
Cu aceleaşi alese
sentimente
Nestor D. Covaciu
-Prea Cucerniciei Sale
Pr. Dr. Gheorghe Ciuhandu
Senator
Bucureşti

Str. Traian, nr. 230
[AN. D. J. Arad, Colecţia documente, pachetul X, dosar 86, f. 3]

XL VIII. Crângu Jean
[Focşani,

[Carte poştală]

23 noiembrie 1934]

Stimate Colega şi Sfinte Părinte, Voi şi trim o convenţie la Liga Culturală şi
886
vă rog trimiteţi Schisma românească şi Unirea cu Roma • Am Monitornl oficial
când aţi trimis la legea Cultelor un discurs 887 , v-a întrerupt S. Episcopul Hossu888 .
Vă mulţumesc dacă-mi trimiteţi.

Cu dragoste

creştinească ortodoxă

Gh. Ciuhandu, Schisma românească sau: Unirea cu Roma, Sibiu, 1921, 54 p.
Gh. Ciuhandu, Suveranitatea şi solidaritatea naţională. Discurs la Senat, la Legea cultelor
(20 martie 1928), Bucureşti, 1928, 52 p.
888
Hossu Iuliu ( 1885-1970) episcop greco-catolic.
886
887
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Jean Crângu
avocat
Focşani

23/XI 934

str. Arhitect Mincu 14

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 26v.]

XLXIX. Cristea Miron 889
1.
[Caransebeş

22 decembrie 1917]

Stimate Ole Ciuhandu
Tocmai am cetit din frumosul discurs al Frătiei Tale la instalarea noului
protopop al Aradului890 şi mă grăbesc a Te felicita ·pentru sănătoasele idei ce le
scoţi la iveală, precum şi pentru reînprospătarea tradiţiilor din vechea noastră viaţă
bisericească.

În constituţia noastră bisericească prea ne-am îngrădit în nişte § şi
regulamente veci, încât presteîngrăditura acestora nu mai vedeme nimic. De aceea
desgroparea momentelor din trecutul bisericei noastre numai de mare folos ne pot
fi, atrăgându-ne marea luare aminte la adevăratul obiect al activităţii noastre
poporale; la popor şi la ridicarea religiozităţii şi moralităţii sale dispunem cu
cultivarea lui în direcţia aspiraţiunilor sale fireşti.
Dzeu să-şi dee răgaz ca să ne mai poţi prezenta asemenea momente din
trecutul n. bisericesc.
Caransebeş

22 Dec. 917
Sărbători

Cu

fericite
binecuvântare
Dr. Miron Cristea
Episcop

arhierească

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar, f. 67-67v.]
Cristea Elie Miron ( 1868-1939). S-a născut în 1868 în Topliţa, jud. Harghita. A făcut studii
la Liceul din Năsăud, Institutul Teologic din Sibiu, specializare la Universitatea din Budapesta, unde
şi-a luat doctoratul în litere ( 1895). A fost secretar şi asesor arhiepiscopesc la Sibiu, episcop al
Caransebeşului ( I 910-1919), ulterior mitropolit primat ( I 919) şi prim Patriarh al României Mari, apoi
Regent ( I 927-1930) şi Prim Ministru ( 1938-1939). A luat parte activă la marele act de la 1 Decembrie
I 918. ne-a lăsat lucrări teologice, istorice şi filosofice ..
890
Este vorba de cuvântarea ţinută în Catedrala din Arad, în ziua de 10/23 decembrie 1917 cu
prilejul instalării noului protopop al Aradului, Traian Văţian ( 1864-1940).
889

385
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

2.
[Arad 27 decembrie 1917]
Prea

Sfinţia Voastră!

Vă mulţumesc din adâncul inimii pentru cuvintele calde şi pline de
încurajare, pe cari mi le-aţi adresat din incidentul instalării protopopului de aici.
Aceste cuvinte m-au atins cu atât mai plăcut, cu cât, cum văd, ecoul vine
totdeauna din depărtare numai, şi cu cât pot deja a vă vesti, că încurajarea din
partea P. Sf. Voastre m-a ajuns la jumătatea unui drum de condei, făcut până acum
fără zgomot. Îndemnul de la P. Sf. Voastră deci îmi va servi spre a da înainte,
pentru ca, de fapt, multe concepţii paragrafiste şi bisericeşti s-au strecurat şi până
acum în viaţa noastră bisericească, încât ne ameninţau grave rătăciri şi primejdii în
viitor.
Chiar mi-am pus de gând să spicuiesc şi să analizez, mai mult principial
decât cu provocare la cazuri concrete, câteva din aceste rătăciri. Ştiu că nu voi
nimeri totdeauna drumul cel drept, mai ales fiindcă ,,meseria" de birou, în care
trăiesc, nu-mi lăsa destul timp fizic spre a mă concentra sufleteşte şi pentru alte
lucruri. Dar de una sunt sigur, că iniţiez discuţii bisericeşti de o supremă importanţă
mai ales în faţa vremurilor de mari prefaceri de acum, iar prin discuţiile, din partea
altora, ce pot - şi chiar ar trebui să urmeze, se va alege neghina din grâu.
În interesul acesta am dat deja la tipar la Revista Teologică unul din cele vreo
zece articole ce le-am dat gata, şi se va publica sub titlul Autocefalie şi autonomie
bisericească.
Dacă

bunul Dumnezeu mi-ar da zile şi pace destulă după articolele de acest
feliu, prin cari caut să apicuiesc negativele, aş prinde chestiunile mai de seamă din
punctul de vedere pozitiv bisericesc (cam aşa, cum am făcut în cuvântarea de la
instalare): ce şi cum ar trebui să se facă pentru ca Biserica noastră să-şi împlinească
chemarea stăntă şi tradiţională, - căci birocratismul din oficiile noastre bisericeşti şi
duhul certăreţ de prin corporaţiunile bisericeşti de tot feliul ne duc spre prăpastie.
E deci la mijloc şi o chestiune de metodă: să fixez şi să stigmatizat mai întâi
relele şi apoi să caut cărările luminoase. De la mine însă pot nădăjdui numai foarte
puţin, dar de la Dumnezeu totul, când e vorba de un lucru atât de mare.
Fac aceste împărtăşiri P. S. Voastre, pentru ca să am o bună mărturie pentru
intenţiile mele atunci, când amărăciunea mea, spusă uneori în cuvinte mai aspre, ar
fi rău înţeleasă.
Sărutând dreapta P. Sf. Voastre, Vă doresc din inimă toate cele bune şi de
folos pentru Sf. Biserică şi pentru P. Sf. Voastră, din incidentul „anului nou" ce
vine, ca să ne mai puteţi da cuvinte magistrale, ca acelea din pastorala de Crăciun.
Al P. Sf. Voastre
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plecat serv
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Arad, 27 decembrie 1917
[B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 74, f. 68-69 - concept; Antonie Plămădeală,
Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918). După
documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, p. 227-228
- original]

3.
[Arad, 25 februarie v. 1919]
Prea Sfinţia Voastră !
Întorcându-mă de la Caransebeş, mi-am făcut raportul cuvenit şi am proiectat
gătirea

scrisorilor, de cari a fost vorba.
În chestiunea bisericească dădusem aici de un alt proiect, asupra căruia mi sa cerut părerea. Părerea mi-am exprimat-o în forma unui proiect nou, care s-a primit
d-a-ntregul şi s-a expediat deja la P. Yen. Consistor mitropolitan. În chestiunea
şcolară, de asemenea s-a trimis la mitropolie răspunsul Consistorului d-aici, aşa
cum l-am propus şi l-aţi aflat şi P. Sf. Voastră de bun.
În vederea importanţei acestor două chestii, am crezut că e bine să Vă trimit
~âte-o copie de pe cele două acte expediate la Sibiu. Mai ales e vorba de chestiunea
bisericească, în al căreia domeniu va trebui să se facă cele mai adânci şi largi
reforme de îmbunătăţire. Nu mă mai extind la specificarea lor, după ce sunt
cuprinse în proiectul ce-l adresez. Adaug însă, că toată chestia aceasta am tratat-o
numai incidental - pe urma încredinţării neaşteptate ce m-a onorat - şi astfel simt
că la proiectul ce l-am gătit s-ar putea adăuga multe bune de zis şi de făcut. E vorba
însă ca P. Sf. Sinod Episcopesc şi P. Yen. Consistor mitropolitan să adopte
deocamdată numai cauzele de ţinut în seamă la viitoarele reforme aşa, că d-abia
mai apoi se va putea concretiza şi cuprinsul reformelor. Eu, cu persoana şi
modestele mele puteri, voi sta pururea gata la dispoziţia celor ce vor crede că pot să
aduc serviciu cauzei.
Chestiunea cu pomenirea prin biserici a regelui Ferdinand a rămas
deocamdată locului. N-am spitit la P. Sfinţitul nostru asupra motivelor, neţinând aşa
ceva de competenţa mea.
Vă mai alătur, Prea Sfinţite, şi operatul relativ la îmbinarea bisericilor. Ca să
fie mai uşor transmisibil l-am tăiat din Biserica şi Şcoala. Ce nu a ajuns la tipar'
până acum, trimit cu maşina de scris. O fac aceasta pentru ca P. Sf. Voastră să
puteţi fi în cunoştiinţa de cauză asupra acestui punct, care V-a trezit nedumeriri cu
privire la ţinerea Congresului preoţesc, - care, însă, nu ştiu când se va ţinea,
deoarece d-aici n-avem comunicaţie cu Ardealul.
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Scuzaţi că, copierile ce le trimit sunt dintre cele rupte în maşina de scris, dar
sunt cele mai lizibile. De aceea Vi le trimit pe acestea.
Dlui Dr. I. Erdelyi i-am scris, dar cu mizeriile de pe la noi, Conziliu nostru
comitatenz n-a trimis scrisoarea la locul de destinaţie. Am mai început expedierea,
dar n-a succes, şi în nădejdea vrunui alt prilej, păstrez scrisoarea.
Cer scuze că scriu aşa de deranjat, cu marea mea grabă, spre a fi gata pe când
aştept omul care să aducă aceste rânduri la păr. Oprea din Timişoara.

Al Prea Sfinţiei Voastre
plecat serv,
dr. Gheorghe Ciuhandu
Arad, 25 febr. V. 1919
P. S.
Pe când trebuie să trimit această scrisoare, nu mi s-a putut copia operatul,
întreg, cu privire la congresul preoţesc. De aceea sunt nevoit să-l trimit altă dată.
[A. Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1919. Elie Miron
Cristea, documente, însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, p. 164-165.]

4.
[Concept]
[Arad 1 iunie 1933]
Patriarhului Miron Cristea
Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea Sfinţite Părinte,

Îmi iau voie să vă rog cu toată supunerea să binevoiţi a lua act de anexata %
lucrare a mea Rânduiala sfintei Mărturisiri la Româm-891 • Totodată îmi iau
îndrăzneala să Vă rog să binevoiţi a prezenta Sfântului Sinod, întrucât aţi afla ca
propunerile ce aţi făcut cu privire la revizuirea sfintei Mărturisiri ar putea fi
învrednicite de oarecare atenţie.
Şi dacă acest studiu al meu va fi aflat de potrivit, aş avea şi o dorinţă şi o
rugăminte ca Prea Fericirea Voastră să Vă înduraţi a lua măsurile ce credeţi de bine
pentru ca această lucrare să obţină o menţiune oficioasă, spre a se putea atrage
atenţia întregii noastre preoţimi asupra ei.
Al Prea Fericiei Voastre prea smerit fiu sufletesc
Gheorghe Ciuhandu, Rânduiala Sfintei Mărturisiri la Români, îmnsemnări rituale cu 2
anexe: Ritualul sârbesc (1524) şi cel Românesc (1681), Cernăuţi, 1933, 44 p. (Extras din „Candela",
Cernăuţi, anul XLIII, ianuarie-decembrie 1932, nr. 1-12).
891
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Arad 1 iunie 1933

[Ciuhandu]

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 613]

s.
PATRIARHIA ROMÂNĂ
SFÂNTUL SINOD
No. 899
Luna noem. Ziua 28 Anul 1933

Bcucureşti
VI
Strada Antim Nr. 29

Prea Cucernice Părinte,
Ca răspuns la petiţia P. C. Voastre înregistrată la No. 899/933, prin care ne
spre examinare lucrarea ,,Rânduiala Sfintei Mărturisiri la Români" avem a
Vă exprima mulţumirile Noastre pentru osteneala ce aţi depus, făcând această
lucrare.
În ceea ce priveşte însă propunerile ce faceţi cu porivire la revizuirea
Rânduielii Tainei Sf. Mărturisiri, Noi nu o găsim oportună nici ca metodă nici ca
scop.
Pentruca o revizuire când când se va face şi dacă nu se va găsi necesar, aceea
în orice caz va trebui să se facă numai după toată Biserica ortodoxă. Fiindcă
Rânduiala diferitelor slujbe ale Sf. Biserici ortodoxe, deoarece sunt adaptate de mii
de ani de toată Biserica, aşa cum sunt ispo facto, au câştigat un drept de
ecumenicitate, care exclude posibilitatea de revizuire după buna plăcere a unei
Biserici locale.
Deci lucrarea P. C. Voastre „studiu informativ" (p. 19) cum îl calificaţi, îl
apreciem ca un început pentru ceilalţi preoţi şi teologi ce se ocupă cu studiile
liturgice.
Primiţi Vă rugăm arhiereştile Noastre binecuvântări
trimiteţi

PREŞEDINTE

PATRIARH
MIRON
DIRECTOR
(indescifrabil)
Prea Cucerniciei Sale,
Prea Cucernicului Pr. Dr. Ciuhandu cosilier referent
Sfănta Episcopie
ARAD
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[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. nen.]

6.
[Concept]

[Arad 20 septembrie 1934]
Înalt Prea Sfinţite Părinte Patriarh

Vă cer scuze pentru noua molestare(?) ce Vi-o fac, la câteva zile.
Pentru a fi scurt la vorbă, m-am adresat cătră Fundaţiile Regale Culturale,
prin cerere adresată M. Sale Regelui, nădăjduind să obţin un ajutor material pentru
tipărirea lucrării mele, de pe care anexez % o schiţă.
Schiţa mă dispensează de a mai lungi vorba răpindu-Vă preţiosul timp.
Prea respectuoasa mea rugăminte este: Să binevoiţi, Prea Fer. Voastră, de-a
interveni numai de credeţi de bine ca să obţin ajutorul necesar ce nu-l găsesc încă în
locul unde l-am cerut până aci.
Lucrarea va avea: tratatul istoric, propriu 500 pagini mari, iar materialul
documentar nou, din arhive de la Arad, Oradea, Budapesta şi Viena - neutilizat de
nimeni până acum - un volum de peste 200 pagini.
Închei cerindu-Vă scuze, sprijinul moral şi patriarhiceşti binecuvântări.

20 IX 934

[Ciuhandu]

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 61 v.]

7.
[Copie]

[Arad 4 martie 1935]
Înalt Prea Sfintia Voastră892 ,

Îmi iau îndrăsneala să Vă prezint, cu profundă veneraţiune, anexa volantă %
cuprinzând schiţa unei lucrări istorice mai mari (va fi vre-o 40 coale tipărite, poate
şi mai mult), pentru a căreia tipărire nu am şi nu am obţinut nici mijloacele noastre.
Lucrarea, de fapt, priveşte mai ales ţinutul Crişanei dintre anii 1830-1840
când ortodocşii de aici au trecut prin focul unei prigoniri de catolicizare. Sub acest
raport lucrarea ar privi aproape numai eparhia Aradului. Dar chestia catolicismului
şi astăzi, mai ales pentru România Mare, e o gravă problemă deschisă, ce trebuie
lămurită în opinia publică românească.

892

Câte un exemplar din această scrisoare a fost expediat Patriarhului, mitropoliţilor din Iaşi,
precum şi episcopilor de sub jurisdicţia acestora.

Cernăuţi, Chişinău,
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Spre acest scop, nu Vă cer mijloace materiale, ci nu numai ajutorul moral
rugându-Vă anume cu adâncă smerenie, să binevoiţi a dispune, ca şi în eparhia Î. P.
Sf. Voastre să pot găsi un număr oarecare de abonati: persoane şi institutii, pe cari
aţi binevoi a le îndemna să se aboneze la această lucrare.
Dacă î. P. Sf. Voastră nu pregetaţi a fi de acord, îmi iau voia să Vă rog uos:
să binevoiţi a lua măsuri grabnice, în acest interes, solicitând ca anunţările din
chestiune să mi-se facă cu toată graba, semnându-se şi trimiţându-mi-se cărţile
poştale anexate la volanta mea.
Eu aş fi foarte bucuros dacă, şi până să pot primi înştiinţările singuratice, aţi
binevoi a mă înştiinta despre numărul de exemplare, la a căror desfacere aş putea să
contez în eparhia Î.
Sf. Voastre.
În proiectul meu am pus de altfel în vedere că, proporţional cu creşterea
numărului abonaţilor, ori a subvenţiilor, voi reduce pactul de exemplar.
Sunt nevoit să recurg la acest expedient în lipsă de alte posibilităţi, şi să cer
urgenţa dispoziţiilor pentru a mă orienta din vreme şi să pot începe tipărirea, cu
voia lui Dumnezeu şi cu încurajarea Î. P. Sf. Voastre, încă în luna aceasta.
Mulţumim din tot sufletul pentru sprijinul moral, rămân

P.

al Î. P. Sf. Voastră
cu profund devotament
[Ciuhandu]
Arad, 4 martie 1935
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 78]

L. Crişan Ascaniu 893
1.

ROMÂNIA
LICEUL DE BĂIETI ,,MOISE NICOARĂ"
Arad, Piaţa Liceului Nr. 1.
Telefon 3-47
Prea Onoratului Domn
Dr. Gheorghe Ciuhandu, consilier eparhial

Crişan Ascaniu ( 1887-1952). S-a născut la 25 noiembrie 1887 în Sibiu, studii secundare la
Sibiu, Seminarul teologic din Sibiu, licenţiat în Anatomie şi fizică a Universităţii din Budapesta. Din
1912, pe rând, profesor la şcoala normală din Sibiu, Liceul ,,Andrei Şaguna" din Braşov, la Şcoala
reală din Timişoara, iar din 1920, director la Liceul ,,Moise Nicoara' din Arad, până în 1947. A fost o
figură distinsă a învăţământului arădean.
893
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Arad
Nr. 1678 15 mai 1933
Prea Cucernice Părinte,
În ziua de 20 mai c. fiind închinată cărţii, un comitet de iniţiativă a hotărât să
organizeze, în zilele de 19-21 Mai c., în sala de expoziţii a Palatului cultural, o
expoziţie retrospectivă a cărţii româneşti, prin expunerea tuturor cărţilor de valoare
care se găsesc pe teritorittl oraşului nostru.
Cum Domnia Voastră dispuneţi de o bibliotecă bogată în cărţi de mare
valoare, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a le expune în expoziţia propiectată, spre
care scop vă rugăm să trimiteţi Dlui Nestor Covaciu, bibliotecarul Palatului cultural
un tablou al acestor rarităţi.
Cărţile vor fi expuse în vitrine închise garantându-se restituirea lor în starea
primită.

Totodată, cunoscându-vă interesul faţă de cartea românească, şi priceperea în
chestiunile de bibliofilie, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a face parte din comitetul
restrâns încredinţat cu organizarea expoziţiei.

Cu deosebită stimă
Ascaniu Crişan
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 126, f. 25]

2.
[Arad] 19 IV 1940
Preacucemice Părinte Ciuhandu,
Comand prin aceasta 1 ex. din recenta DV. Lucrare: Românii din Câmpia
Aradului de acum două veacuri. Vă rog a o trimite cu o chitanţă în două exemplare.
Director
Crişan

O-Sale D-lui
Icon. Stavr. Dr. Gheorghe Ciuhandu
Arad
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. 5]

392
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

LI.

Crişan

Ilarie
[Beiuş,

2 iulie 1910]

Stimate Părinte
Referitor la bârfele scoase la iveală, că Părintele Ciuhandu ar fi scos pe
Domnul Suciu din casă în puterea nopţiisau nu ar fi dat sălaş peste noapte, acele
toate îs minciuni şi neadevăr că eu am fost cu dânsul, şi noi nici nu am pututu
rămâne defel, nici la un caz.
Primeşte salutările mele
Beiuş

2/7 91 O
Barie Crişan

[Timişoara - Arhiva familiei Ciuhandu]

LII. Dârlea Pavel894

PAVEL DÂRLEA
înv. dir.
BOROSJENO

Borosineu, la 24 Iunie [ 1]908

Prea On. Domnule !
Conform preţuitei Dvoastre cu datul de 28 aprilie. 908 - în scopul de date
statistice referitoare la elevele cari cercetează şcoalele străine şi respective sunt
aşezate pe la străini - în alăturare am onoarea a Vă transpune conspectul despre
acele date.
În general părinţii fetiţelor din Timişoara şi jur cu foarte puţine escepţiuni
fetiţele le cresc în şcoalele străine din Timişoara.
Pe lângă toată interesarea mea cu o deosebită atenţie faţă de internatul şi
şcoala noastră civilă din Arad nu am putut stoarce declarări positive de la părinţi, că
pe viitor le vor da în Arad, la tot cazul însă, putem conta la un număr frumuşel de
fetiţe.
După cum şi din conspect să vede cauza că cercetează şcoalele străine este
primo loco apropierea de Timişoara, apoi ieftinătatea în aşezarea pe la familii;
dealtă parte zic părinţii - că-şi însuşesc îndeosebi limba maghiară, precum şi cea
germană şi în fine, sunt rudeniile diferitelor familii aşezate pe la oraşe.

Dârlea Pavel ( 1878- ?), s-a născut în Galşa şi a absolvit Şcoala Nonnală din Arad (1898).
Învăţător-director în Incu ( 1898-1920) la Şcoala primară din Ineu, apoi profesor la Institutul Medico894

Pedagogic

(Şcoala specială)

din Incu ( 1920-193 I).
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aceea că multe institute de fetiţe din
în a câştiga contingent, făcând tot posibilul - de a se afla bine
- a spesa puţin şi ale procura tot felul de cunoştinţă.
Aceste toate în deplină sinceritate şi pe baza celor auzite şi espireriate le-am
înşirat, ar rămânea; că din centrul Arad să se facă o propagandă eficace prin or.
„Biserica şi Şcoala" eventual alte organe politice - arătându-se avantagiile şi
totodată pe lângă un preţ acomodat şi un raport drept cu puterile materiale ale
părinţilor, cari de regulă sunt preoţi şi învăţători.
Mulţumindu-Vă pentru încrederea cu care m-aţi onorat atunci când şi în
forma aceasta venim şi ne câştigăm dovezi şi date palpabile despre creşterea femeii
române, dorindu-Vă deplin succes P. On. Domnule în acţiunea pornită ca şi unuia
carele oboseşti mult întru susţinerea acestui formular românesc din părţile aceste,
rămân al Prea On. D. Tale
Este apoi o

cauză principală şi

Timişoara emulează

Cu stimă
Pavel Dârlea
învăţător
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

LIII. Desseanu Octavia Popovici
[Arad, 28 mai n. 1907]
Domnule Referent,
nu uiţi ce am vorbit eri, cât mai curând binevoieşti a substeme
contra directorului. Am chibzuit mult asupra lucrului şi nu pot
schimba nimic din text, nici măcar datul. Ca să nu ai neplăceri cu P. S. Sa pentru
întârziere, socot, să-l clarifici, că ai cercetat, să mă abat de la acest pas, însă nu Ţi-a
succes. Declar şi acum, că cercetare disciplinară eu nu cer; am cerut odată, când am
avut la mână dovezi despre păcatele pedagogice şi colegiale ale numitului domn.
1905). P. S. Sa şi Yen. Cons. Însă a aflat de bine să sprijinească necorectitudinea
(mi-se pare am spus prea puţin) - şi arătarea făcută de mine a pus-o „ad acta". Iar
eu fata de directoul dr. P. Pipos 895 - orice ar hotărî Yen. Cons. - precum am spus odată pentru totdeauna deneg orice supunere: nu-l mai recunosc de superior, mai
curând renunţ la postul ce-l ocup.
Arad, la 28N n. 1907
cu salutări
Octavia P. Deseanu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 53-54]
Te rog,

să

arătarea făcută

895

Pipoş Petru (1859-1913), Doctor în Filozofie, profesor la Institutul pedagogic din Arad şi

Şcoala civilă

de fete, la care, între 1905-1907 a fost

şi

directorul ei. A

şcolare.

394
https://biblioteca-digitala.ro

tipărit

mai multe manuale

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

LIV. Dragomir Silviu 896
[Cernăuţi- nedatată]

Stimate D-le Ciuhandu !
Am adunat atâtea cărţi, câte am aflat în bibliotecile de aici referitoare la
lucrarea D-tale.. Patriarhatul din Ohrida nu se află la bibliotecă, nici la cea
teologică şi nici la cea dela Universitate. Am căutat aici şi istoria bisericii ruseşti de
mitropolitul Filaret tradusă în nemţeşte, dare împrumutată şi nu am putut-o căpăta
acum. Eu socot că în istoriile bisericilor particulare se va afla material pentru
luvrarea D-tale, de aceaia pe lângă Krumbacher v-am pus şi istoria Bulgarilor de
Jirecek şi o istorie a bisericii sârbeşti de Ruzicici. Poate vei afla ceva şi în cărţile lui
Gelzer şi Prinz Max, pe cari încă le-am alăturat.
În Krombacher este pusă literatura bisericilor ortodoxe, dacă vei afla ceva ce
ai putea întrebuinţa, rog a-mi scrie că bucuros le scot şi le trimit.
Tractatele despre liturgii a d-lui Tamavschi nu cred să le poţi întrebuinţa.
Cărţile trimise de D-ta dela Consistor încă le înapoiez aici. Rog a me scusa
că manuscriptul sârbesc şi istoriacea mare nu le trimit acum. Le-am arătat d-lui
profesor Kozak, care mi le-a cerut să se uite peste ele. După Paşti le voi trimite şi
pe ele.
Cât puteam folosi din Golubinski pentru mănăstiri eu v-am scris deja în
notiţele de înainte, aşa că nu mai am ce să mai traduc din el.
Cărţile trimise le-am scos eu din bibliotecă pe numele meu şi de aceaia le
poţi ţinea până la începutul lui Iuliu. Dacă cumva îmi vor cere mai iute vre-o carte,
atunci îmi voi lua voie să Vă avisez.
Cu salut al D-tale
S. Dragomir
[B. A. O. R. And,fond citat, dosar 74, f. 129-130]

LV. Elefterescu
Bucureşti

în 8/10 Mai 1898

Iubite Domnule Ciuhandu !
Am, primit epistola Dtale din 25 Aprilie expirat, şi astă-di am primit pachetul
Dtale cu sticla cu rachiu pentru care nu am cuvinte cum să Vă mulţămăsc pentru
buna voinţa Dv. Ce o aretaţi faţă de mine; prea mare sacrificiu a'ţi făcut, faţă de
prea puţinul serviciu ce v'am făcut.
896
Dragomir Silviu ( 1888-1962), istoric, membru al Academiei Române; profesor la Institutul
teologic-pedagogic din Sibiu ( 1911-1919); profesor la Universitatea din Cluj ( 1919-194 7).
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Eată eu nu v'am respuns îndată despre primirea epistolei Dv, căci am voit se
aflu un exemplar din opul „Tabloul sinoptic de tote Religiunile", complet, dar
căutările mele au fost zadarnice.
Acum dar neputând găsi acea carte, şi ca să te poţi folosi Dta de el, până voi
găsi un exemplar pe care îl voi trimite Dtale; până atunci Dta reţinel şi să nu mi 'l
trimeţi înapoi, până nu voi găsi eu altul ca să vă trimet, ba şi chiar pote îl voi aduce
eu în persoană când cu ajutorul Bunului Ddeu pote ne vom întâlni la Asociaţiune în
Beiuş la 15/27 August 98.
Vă mulţumesc pentru buna voinţă ce o aveţi şi interesul ce îl puneţi pentru
găsirea opurilor de care eu am mare lipsă.
Te rog ca să mă aveţi în vedere pentru aceste cărţi. Când voi trece în iubita
mea patrie ffransilvania/ voi fi foarte bucuros când vom avea fericirea de a ne
cunoaşte în persoană.
Când voi veni în Transilvania voi avea o rugăminte către Dv. De a'mi trimite
acasă la mine în Transilvania 4 litre de rachiu din cel care aţi binevoit a 'mi trimite,
spre a'l avea acolo; aici vă rog ca să nu'mi mai trimiteţi din causă că aici atât vama
cât şi accsisul este forte mari, şi nu face a 'mi mai trimite aici din causa prea marelui
preţ de taxe vamale etc. Dară să bine voiţi a'mi trimite după cum disei acasă la
mine în Transilvania şi anume: Domnei Ana Nicolae Dumitru Nr 282 în Homorod,
Comitatul Târnavei mari (Nagy Kilkilllo) şi al cărui cost voi avea onore a vi 'l achita
cu mare mulţămire.
Vă trimit odată cu acesta un exemplar din opul meu de predice, ca suvenir
din parte-mi.
Vă rog bine voiţi a'mi respunde de primire.
Primeşte te rog salutările mele sincere
Prof. Dr. Elefterescu
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

LVI. Episcopia

Ortodoxă Română

a Aradului

[Arad 18 august v. 1907]
Nr. 4786/1907
Mult Onorate Domnule !
Desărcinând

noi pe Dl Dr Petru Pipoş de funcţiunea de director didactic al
şcolii noastre de fete, l-am poftit a se pune în conţelegere cu M. O. D-Ta pentru
predarea arhivului şcolii, pe care apoi vei avea să-l predai D-Şoarei Octavia P.
Desean directoarea şcolii de fete.
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Totodată Ţi-se notifică, cumcă Consistoriul ca senat şcolar, în şedinţa sa dela
9/22 August a. c. Ţi-a încredinţat supra vegherea cât mai intenzivă a mersului
afacerilor didactice şi disciplinare ale şcolii noastre de fete din loc, precum şi în
privinţa casnică-economică a internatului acestei şcoli.
Arad, la 18 August v. 1907.
Din încredinţarea P. S. Sdlui
Episcop:
[indescifrabil]
protopop referent consistorial

Mult Onoratului Domn
Dr. George Ciuhandu asesor referent consistorial în
Arad
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

LVII. Episcopia

Ortodoxă Română

a Dunării de Jos

1.

ROMÂNIA
SFÂNTA EPISCOPIE A
DUNĂRII DE JOS
GALAŢI

Nr. 1724 1935 aprilie 12
P. C. Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier Referent
Episcopia Arad
În legătură cu scrisoarea P. C. Voastre înreg. La NO 1392 a. c. vi se aduce la
la lucrarea P. C. Votre în chestia catolicimului, 10 exemplare,
pe care ni le veţi trimite îndată după tipărire, când vă vom achita şi costul lor.
cunoştinţă că abonăm

EPISCOP
Consilier Referent
(indescifrabil)
[În partea de jos a scrisorii Gh. Ciuhandu nota: ,,1 O ex. expediate de Libr.
Diec. 7 oct, 1935".]
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[B. A. O. R. And,fond citat, dosar 61, f. 16]

2.

ROMÂNIA
SFÂNTA EPISCOPIE A
DUNĂRII DE JOS
GALAŢI

No. 5602 1935 dec. 3
P. C. Protopresviter
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad,
Binevoiţi a ne trimite un exemplar din lucrarea P. C. Voastre „Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ 1830-1840". Imediat după primirea volumului va
vom trimite costul.
Din încredinţare

CONSILIER REFERENT
(indescifrabil)

Şef birou
(indescifrabil)

[În partea de jos a scrisorii, Gh. Ciuhandu nota: ,,(Nr. exempl. 552), exped. 7
Dec. 1935".]
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 15]

LVIII. Episcopia

Ortodoxă Română

a Hotinului

ROMÂNIA
EPISCOPIA HOTINULUI
BĂLŢI

Nr. 2325

21 martie 1935
Prea Cucernice Părinte,

La adresa preacucerniciei voastre, înregistrată la noi sub Nr. 2325 din 12
martie a. c., cu regret vă facem cunoscut că vom recomanda lucrarea pe care vreţi
să o tipăriţi, clericilor, fără a ne lua angajamentul a o plasa, deoarece parohiile din
eparhia noastră sunt completamente lipsite de mijloace materiale.
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CONSILIER
Prat. A. Gheorghiu

SECRETAR EPARHIAL
Petru T. Turcanu

P. C. Sale,
Părintelui Gh. Ciuhandu, Consilier Referent epaehial Arad
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. nenumerotată]

LIX. Episcopia

Ortodoxă Română

a Huşilor

SFÂNTA
EPISCOPIE A HUŞILOR
Nr. 2750 29 martie 1935
P. C. Sale,
P. C. Preot dr. Gh. Ciuhandu- Consilier eparhial ARAD
Costul lucrării P. C. Voastre „Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ"
fiind în jurul sumei de 500 Lei, nu credem să se poată găsi mulţi doritori a o
poseda.
Totuşi, noi am recomandat-o Preoţimei·prin „Cronica Huşilor" 897 •
Pentru Sfânta Episcopie, Vă rugăm să trimiteţi un exemplar, urmând ca
îndată după primire să vă achităm costul.
CONSILIER REFERENT
(indescifrabil)

Şef de serviciu
(indescifrabil)

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 48]

LX. Episcopia

ortodxă

a Maramureşului

ROMÂNIA
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului
Sighet
Nr. 725/1941

Sighet la 26 Iuliu 1941

Prea Cucernice Părinte,

897

„Cronica Huşilor" apare din 1934 ca revistă oficială a eparhiei.
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În jurul refugierii, mai corect: a expulzării Consiliului Eparhial şi a preoţilor
din Eparhia Ortodoxă a Maramureşului, au ajuns în circulaţie în opinia românească
unele svonuri ce alunecă pe lângă adevăr, umbrind nefavorabil reputaţia acestei
tinere Episcopii.
În împrejurările de faţă, astfel de svonuri, puţin serioase, neputând fi irnportasite
prin comunicări ori polemici în ziare, Consiliul Eparhial, pe baza propriei experienţe şi
a rapoartelor preoţilor refugiaţi de nevoie ori expulzaţi cu sihticie, a redactat raportul de
faţă, din care în mod lămurit şi documentat se vede, că refugierea nu a fost desertare de
la datorie ori o fugă pripită şi fricoasă, ci o prigoană neomenoasă şi o alungare
premeditată a Ortodoxiei din Maramureş, socotită prea românească de către favoriţii
arbitrajului de la Viena din 30 August 1940.
Când Vă trimitem acest raport spre consultare, Vă rugăm să-l cetiţi fără
preocupări subiective ori laterale şi să judecaţi obiectiv faptele arătate în el.
Primiţi asigurarea deosebitelor consideraţiuni şi arhiereştile noastre
binecuvântări.

Episcop
Vasile898

Secretar eparhial

(indescifrabil)
Prea Cucerniciei Sale,
Icon. Stav. Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier eparhial

ARAD
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 49, f. 30]

LXI. Firu Nicolae899
1.

[Carte poştală]

[Oradea, 20 martie 1934]

Frate Gheorghe,
Stan Vasile (1875-1945), fost arhiereu vicar cu titlul de Răşinăreanul, la Sibiu, la I
noiembrie 1938 fiind ales episcop al Maramureşului cu sediul la Sighet. A trecut la cele veşnice în 13
decembrie 1945 fiind înmonnântat lângă biserica mare din Răşinari.
899
Firu Nicolae ( 1875-1940). S-a născut la Chişoda (Timiş), a absolvit Preparandia din Arad,
după care a funcţionat ca învăţător în Şiria. Din 1899 învăţător la Şcoala confesională a Bisericii „cu
Lună" din Oradea, apoi director la Şcoala primară nr. 2 din Oradea ( din 1919). Dirijor al corului
„Hilaria" şi a corului Bisericii „cu Lună". A publicat mai multe studii de istorie bisericească, cu
precădere referitoare la ţinuturile bihorene.
898
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Lucrând monografia bisericei cu lună care la 7 Nov. 1934 împlineşte 150 ani
avea lipsă de date mai amănunţite dspre Epp Maxim Manuilovici care după
Şematismul diecezei Vârşeţ s-a născut în Arad, rară a arăta anul, la tot cazul s-a
născut între anii 1765-1780, căci la 1808 este deja la Oradea. Poate la parohia
sârbească săp se afle trecut în Matriculă. După Şematism numele de botez i-a fost
Mihai iar după Lupaş - Moise, deci cu aceste nume trebuie căutat. Şti ceva despre
epp Efrem V eniamin despre care aflu că abia în 1707 a plecat din Oradea izgonit de
papistaşi, deci n-a murit la 1695 cum e scris în toate istoriile noastre. Cunoşti istoria
lui Radonici Iovan: Prilozi unde scrie despre Efrem. Poateo afli pe la cutare popă
sârbesc mai cu carte din Arad, căci aici nu pot da de ia şi nici la Neoplanta unde a
aşi

apărut.

Lucrarea mea e terminată, aşi dori însă să întregesc cu aceste date. Ep.
Cristofor Petru, care încă a umblat pe aici pe la a. 171 O şi a sfinţit preoţi, nu ţti ceva
despre el?
Te rog dă un răspuns urgent.
Te salută cu dragoste
al tău N. Firu
Oradea 20 III 1934.
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 4-4v.]

2.
[Concept- Răspunsul lui Gheorghe Ciuhandu]
1. Despre Hristofor (aşa mi se pare) eu am vorbit pentru prima la noi
Românii (după Bunitay) am socotit că din Biharia s-a oplozitu-să la mănăstirea
Prizlop lângă Haţeg, apoi ar fi preoţit mai apoi în Sibii şi Braşov (an 1920 Bis. şi
Şc. Arad, se pare prin nrii 50-52).
2. Despre Efrem Beniamin am cetit ceva mai acum câţiva ani, mi se pare la
unguri; nu ştiu unde şi pare căi se dă şi alt nume şi că în alte înprejurări decât cele
ce se ţtiau că adică la 1695 e numit la Eger şi Oradea.
3. Despre Manuilovici nu ştiu decât cele din broşurile Vuia şi Firu, apoi că
din Vârşeţ a mers cu Tomici prota Caransebeşului la târnosirea bisericii cu lună.
Unii, cu Şaguna, îl ţin pe Maxim neduşman românilor, alţii din contră (pare
Ioanovici).
El e frate cu arhimandritul de la Bodrog care era alter ego a lui Pavel
Avacumovici în 1814 şi bătea de îi sluţea pe teologii români et. (Ioanovici).
Mi se pare că pe arhimandrit îl chema Mihai (ori Moisă) din botez.
Maxim (vlădica) Manuilovici a fost bun dascăl românesc în Oradea unde era
şi preot.
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A fost agreatul lui Vulcan. AI fi de examinat, nu l-ar fi voit Vulcan pe
Manuilovici episcop la Arad, mai înainte de a se angaja pentru Moise Nicoară.
Despre Efrem Beniamin acum aud întâia dată că la 1707 e viu şi că papalii îl
izgoneau din Oradea.
Despre Maxim Manuilovici însoţit de Tomici la târnosire undeva la mine în
„Foaia Diecezană", Caransebeş an 1922 nrii 11-50 şi 1923 nr. 1-5, ori poate broşura
despre Loga (a mea).
[Ciuhandu]
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 5]

LXII.

Frăţia Ortodoxă Română

FRĂŢIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
Ianuarie 1934
COMITETUL CENTRAL DE DIRECŢIE
Str. Iuliu Maniu 36
Nr. 4/1934

P. C.

Părinte

CLUJ, 10

Consilier,

Primind adresa P. C. Voastre cu privire la tipărirea lucrării despre lupra
religioasă în ontra catoilicismului dusă de înaintaşii noştri, ţinem să Vă răspundem,
că în Comitetul Central luându-se act cu bucurie de opera ce o îndepliniţi, s-au
examinat şi posibilitatea de tipărire. Asociaţia noastră navând încă fonduri pentru
asemenea lucrări valoroase, s-a gândit în schimb să vă propună prezentarea ei la
patriarhie, care s-o tipărească în editura proprie la Cărţile Bisericeşti. Prin aceasta i
s-ar asigura şi o răspândire mai uşoară şi mai întinsă. FOR -ul se oferă să intervină
în acest sens la I. P. S. Patriarh, dacă P. C. Voastră vă hotărâţi pentru această
soluţiune.

Cu

frăţie ortodoxă

Secretar general
I. Mateiu

Preşedinte

Sextil
P. C.

Puşcariu

Părinte

Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier eparhial

ARAD
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 19v.]
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LXIII. Găină Vasile900
[Cernăuţi

[Carte de vizită]

17 ianuarie 1906 - data poştei]

Prof. Dr. Vasile Găină
Mulţumindu-Vă

partea mea

felicitările

pentru felicitările transmise, rog
cele mai cordiale.

să binevoiţi

a primi

şi

din

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 122-123v]

LXIV. Găvănescu Eduard 1.

901

1.
[Timişoara]

18 ian[ uarie] 1940

Prea Onorate Părinte,
Am primit fasciculele din noua lucrare a Sfinţiei Voaste Românii din Câmpia
Aradului de acum două veacuri şi odată cu mulţumirile mele Vă rog să primiţi
călduroasele noastre felicitări pentru această nouă biruinţă, care e şi a literaturii
istorice a acestor ţinuturi. Cele două statistici de la 1743 şi 1746 aduc preţioase date
economice pentru această întinsă regiune arădeană. Numele locuitorilor, fie şi în
forma latinizantă a vremii, sunt astăzi o dovadă categorică pentru caracterul
românesc al acestei graniţe de vest.
Să sperăm că „Universul"902 , care prin pana lui R. Seişanu903 , a tras concluzii
din seria de articole a lui Şt. Manciulea904 destul de slab construite de altfel, atunci
900

Găină Vasile (1868-1907), studii la Viena, Berlin, Bonn şi Atena, profesor la Facultatea de

Teologie din
901

Cernăuţi.

A publicat mai multe

lucrări

de Teologie fundamentală.

Găvănescu Eduard I. ( I 903-1984). S-a născut la I noiembrie 1903 în Horezu (Vâlcea) ca al

doilea fiu al profesorului Ioan Găvănescu şi al soţiei Ermina. Şcoala primară în Drăgăşani iar curusile
liceale la Liceul „Codreanu" din Bârlad. A absolvit cursurile Facultăţii de Istorie şi Geografie din
cadrul Universităţii Bucureşti. Îndemnat de profesorul său Nicolae Iorga, s-a înscris la cursurile de
doctorat cu Opera istorică a lui Halcondilas, dar, din anumite motive a fost nevoit să renunţe. A
funcţionat profesor la Liceul ,,Moise Nicoara' din Arad (din 1927), inspector şcolar (1941-1948),
director la Liceul Pedagogic din Arad (19541963). Retras de la conducerea şcolii revine la vechea sa
catedră de la Liceul ,,Moise Nicoară", apoi la Liceul ,,Elena Ghiba Birta". A publicat mai multe studii
de istorie bisericească arădeană dar şi valorosul volum de documente, Mărturii româneşti din Eparhia
Aradului în veacul al XV/11-lea (Arad, 1940, 162 p.).
902
„Universul", cotidian bucureştean de mare tiraj, fondat în 1881 de Luigi Cazzavilan.
903
Seişanu Romulus (n. 1884), ziarist, redactor la ziarul „Acţiunea" (1915-1918), apoi la
,,Universul" din Bucureşti ( 1920-1929).
904
Manciulea Ştefan ( 1894-?). Studii secundare la Blaj, universitare ( 1919-1921) la Bucureşti.
Doctor în istorie ( 193 7); profesor secundar la Arad ( 1921-1928) şi Blaj ( 1928-193 7); inspector şcolar
(1938-1941). Conferenţiar la Universitatea din Cluj (1941-1947).
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documentar mai vechiu şi mai numeros, ,,Universul" v-a utiliza într-o largă măsură
bogatele date pe care le aduce monografia Sfinţiei Voastre care ese acum de sub
tescui diecezanei.
Sper că am să viu să Vă vizitez pe la începutul săptămânii viitoare, fiindcă aş
voi să vă comunic câte ceva în legătură şi cu lucrarea mea mult mai redusă ca a
sfinţiei voastre.
De aproape o lună mă lupt cu indicele care va fi destul de bogat, jaloane
pentru viitorul istoric al Eparhiei arădene, al cărei rol apare tot mai important aici la
cele trei răspântii: Bihor, Zarand şi Banat.
Am ajuns la litera T. Am terminat prefaţa, introducerea şi adnotările, care
reprezintă numai de două ori mai multe pagini decât scrisoarea românească. Am
avut şi multe îndoieli: nume de târguri bihorene, probabil scrise, pocit de cei de la
Buda; Bachizeriae sunt câşlegile?
Clişeele le fac la stărşitul lunii când voi termina cu scrisul. Vă trimit
„Prefaţa" - totodată mai mult literar fiindcă anumite concluzii despre viaţa noastră
religioasă şi rolul preoţilor le scot în evidenţă în „Introducerea" prezentată critic.
„Prefaţa" e însă pentru impresionarea cititorului şi „captatio benevolentione" fie şi
a unui vlădică, pentru care trimet şi „Sumariul" cuprinzând pe scurt pentru
orientarea cercetătorului, rezumatul fiecărui document.
Şi intrând în materie, Vă rog să le prezentaţi P.S.S. Episcopului cu
rugămintea dacă n-ar fi dispus ca această Eparhie n-ar lua asupra ei cheltuielile de
tipărire ale unei lucrări care ar avea vreo 560 pagini în ms. Clişeele le fac eu.
În stărşit, aş plăti eu hârtia, Eparhia plătind lucrul. Dar asupra acestei
alternative aş mai avea de gândit, fiindcă aş prefera să plătesc totul la altă librărie şi
să apară în cele mai bune condiţii această monografie, Mărturii româneşti din veac.
XVIJf 05 de care îmi leg şi alte speranţe.
În orice caz după 1 Febr. Încep tipărirea, chiar şi pe spesele mele. Până la 1
Aprilie, înainte de Paşti, lucrarea trebuie să fie gata.
Voi utiliza Românii din Câmpia Aradului, fiindcă am găsit câteva nume de
săteni, care devin în unele sate, familii puternice.
De ce n-aţi dat o singură paginaţie? Nu era mai bine, dacă cea română pentru
studiu merge la prea mari complicaţii? Va fi mai greu la citat.
Felicitându-Vă pentru această nouă biruinţă, Vă rog să primiţi mulţumirile
noastre. Respectuoase salutări şi sărutări de mâni Doamnei din partea soţiei mele şi
a mea.
Cu plecăciune
Ed. Găvănescu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. 6-9v.]
905
Este vorba de cartea lui Ed. I. Găvănescu, Mărturii româneşti din Eparhia Aradului în
seco/11/ al XVlll-lea, Arad, 1940.
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2.
Prof. Ed. I. Găvănescu
Piaţa Traian 2, Arad
Dsale
Domnului păr. Dr. Gh. Ciuhandu
Băile Vaţa-de-Jos, jud. Hunedoara
Arad, 27 iulie 1941
Prea onorate Părinte,
Am primit c. p. a Sfinţiei Voastre şi ne bucurăm că V-aţi restabilit după
insolaţia pe care aţi avut-o la Vaţa. În ce priveşte chestiunea ridicată, desigur că ar

fi ideal să rămână aici, cu două condiţii: să fie în siguranţă contra intemperiilor şi să
fi utilizabilă. Cum aceste condiţiuni nu se pot încă îndeplini, nefiind aici o
centrală a arhivelor arădene, cred că tot mai bine e să opinaţi pentru transportarea
lor la colecţiile Academiei Române, unde sunt în siguranţă, contra incendiului, mai
ales. Nu era să ardă şi arhiva Consistoriului mai acum vreo 2 ierni? Iar arhiva
primăriei - îmi spunea Lupaş - e într-o pivniţă umedă şi multe acte de mult
distruse. Arhiva altei instituţii nu a luat, acum câţiva ani, drumul unei fabrici de
celuloză de la Satu Mare! Deci, părerea mea e că toate arhivele acestea, atât de
importante pentru trecutul nostru, să fie depuse la Academie.
Cele de cuviinţă Familiei
Cu plecăciune,
Ed. I. Găvănescu
poată

[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruce istorică.

1918-1948, doc. 90, pp. 434-

435]

LXV. Geogea Christea
1.
[Cernăuţi,
Dragă

29 aprilie 1903]

Frate Ciuhandu !

Am primit la timp cărţile tale poştale şi-ţi mulţumesc din fundul inimei
pentru felicitările ce mi-ai adresat, precum şi pentru interesul ce-l arăţi faţă de mine.
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Îţi cer mii de scuze că am fost aşa de neglijent şi nu ţi-am răspuns. Te asigur
însă că

de aci înainte îţi voi scrie mai des. Eu sunt slava Domnului sănătos şi o aduc
bine, mult mai bine ca anul trecut.
Anul acesta n-am avut grije de masă, mănânc la Dl. I. cav.de Volcinschi906 a
cărui fiică o instruez de 3 ori pe săptămână şi de la care pe lângă masă mai am 15
fl. lunar. În timpul feriilor (vatra trecută) am fost la moşie la ei, am petrecut
minunat, vara asta tot la ei voi fi. E o familie nobilă şi au simţăminte patriotice.
Sunt fericit că am ocaziunea de a instrui pe Dşoara în sens national cum ştiu eu. Ea
mai are 2 instructoare, una franţuzoaică si una engleză. În familia lor şi rudeniile lor
sunt foarte bine văzut. De Crăciun şi anul nou mi-au dat cadouri şi m-am mirat şi
eu singur că unu ce vede atâta atenţiune. V ara trecută am fost şi la boerul Modest
cav. de Gryircea cumnat cu Drul Volcinschi. Avem trăsură, cal de călărit, 3 puşti de
vînat etc. După cum vezi frate, anul acesta respir liber.
Cu moşiile o duc rău de tot; cu voporele tot asemenea că-mi face concurenţa
- ,,Der Hochwoblgeboren Herr Virgil Grof von Abrud". M-aduce întristare poziţia
să-i cheltuiesc câteva milioane dar o să-i dau să-nţeleagă.
Trimite-mi ceva ingineri şi ceva silvicultori ca toţi de aci sunt angajaţi la
Vinga.
Duduele sunt sănătoase şi batăle norocul cresc şi măresc vazând cu ochii. Nu
e de mirat, parcă au şi altă grijă. Le-am spus sărutări de mână din parte-ţi şi mi-au
spus că te sărută.
Eu fac propagandă (împreună cu vila Transilv.) în contra femeilor, le-am
spus că toţi ardelenii se călugăresc, spre exemplu le-am spus, fraţii Dr.
Crăciunescu, G.Ciuhandu, etc. Cînd le-am spus că te călugăreşti au răspuns uimite:
„păcat ! ce frumuşel tânăr să se călugărească este o ambiţie proastă". Mi-au spus
că-şi retrag sărutul, adică nu te sărută, ci te salută pe când le-am spus că te
călugăreşti.

Cu

altă

ocazie îţi voi scrie mai mult.
din cauza grabei îţi scriu repede şi iligibil.

Scuză că

al

tău

Te îmbrăţişez
sincer amic şi frate
Chr. Geogea

29 IV 1903
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 115-116]

2.
[Carte poştală]
[Viena 14 XII 1909 - data poştei]

906

Volcinschi Jon, medic în Cernăuţi.
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Măi Ghiţă dragă, Ţiieţi Dzeu sănătatea şi voia bună, şi nevestii şi copii mă şi
tot ce ţi drag, deci şi pe noi doi, adecă smerenia mea şi fratele Geragoa (sic !)
Turcul ăsta îi tare învăţat, a gătat şcolile din satul lor, apoi a trecut prin 3 ţeri mari
şi pe tot locul a gătat, apoi s-a dus în ţara Neamţului din Lipsea, bag samă acasă navea lipsă destule şi-a mai cetit o carte şi un octoih de cele mari, şi acum îi Dr. gata
şi s-a întors şi pe la mine şi ne-am cunfundat în dulci poveştii din trecut; cu ceapă şi
salană, papură şi bumbul de la ismene. Mucus redivimus etc. Şi te-am vedea şi pe
tine cu drag aici pe la noi ajuns.
Chr. Geogea

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 118]

3.
Cernăuţi,
Dragă

14 Decembrie 1936

prietene şi Iubite frate Gheorghe !

Nu găsesc cuvinte ca să-ţi exprim bucuria pe care am simţit-o citind epistola
ta pe care am primit-o la timp. Ea mi-a evocat timpurile plăcute, deşi grele uneori,
de acum treizeci şi ceva de ani, cînd eram studenţi la aceeaşi universitate şi când ne
lega dragostea aceea frăţească cari unea pe fii rezlăţiţi, de soarta vitreagă, şi
aceleaşi naţii. Cu drag mi-aduc aminte de voi, ,,fraţii Ardeleni şi Bănăţeni", cari
locuiaţi în „vila Nesciuc".
După războiul cel mare, stabilindu-mă în Ţară, am aflat cu plăcere, din ziare,
că eşti la Arad, că ai o situaţie bună, căci voi „ fraţii Ardeleni" eraţi harnici şi
energici şi conştiincioşi. Tot din ziare şi reviste am aflat şi de activitatea ştiinţifică a
ta, despre lucrările tale, dintre care, una a şi fost premiată de Academia Română9° 7 .
Îti multumsc că mi-ai atras atentia despre lucrarea ta, referitoare la
compat~iotii ~ei macedoromâni din Arad90 ă, unde au jucat un rol social-economic,
care lucra;e mă interesează foarte mult. În vacanţa Crăciunului voi avea răgaz mai
mult şi o voi citi lucrarea ta cu mult interes.
Asigurându-te de dragostea sinceră şi prietenia nealterată pe care ţi-o păstrez,
remân al tău devotat.
Chr. Geogea
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 123-123v]

907

Academia

Face referire la lucrarea Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1935, premiată de
Română.

Este vorba de Comercianţii „greci" din părţile 1mgurene şi în special în ţinutul Aradului,
publicat în voi. ,,Fratilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 69 de ani", Bucureşti,
1936, pp. 229-248.
908
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LXVI. Georgescu-Duşumea Dumitru909
1.

[Arad, 5 martie 1935]

[Concept]
P. C. Sale Păr.
Icon. Dumitru Georgescu-Duşumea

Bucureşti

P. C.

Părinte şi

Frate,

De un an de zile umblu să găsească pe la cei ce m-au ţinut cu promisiuni
goale, mijloace măcar în parte pentru tipărirea unei lucrări istorice mai vaste,
despre care anexez % 1O prospecte şi tot atâtea cărţi poştale.
În lipsa încurajării ce nu mai văd, m-au determinat să apelez la vechiul
sistem, de cam o sută de ani, al prenumerarilor.
Eu te rog frăţeşte să mă înţelegi bine că tot de aceeea, şi să nu Te superi
pentru voinţa mea: Anume, ai bunătatea de a chibzui, cari ar fi bisericile din
capitală, în primul loc acelea la cari slujesc preoţi ardeleni şi bisericile cu stare, cari
ar putea lua asupra lor angajamentul de a abona la lucrarea mea? Şi dacă le-ai
constatat, ai bunătatea de a le trimite anexatele tipărituri, adăugându-le şi frăţia Ta
un îndemn a face ce le stă în putinţă.
Cu frăţeşte sentimente şi cu sincere mulţimiri.
Arad: 5 III 1935
Ciuhandu
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 79]

2.
[Carte poştală]
[Bucureşti]

23 III 1935

Iubite Păr. Ciuhandu,
Am primit c. p. din urmă şi răspund că am trimis apelurile la preoţi
cunoscuţi, cari au şi biserici cu venituri. Ei sunt următorii:
1. Pr. Gh. Georgescu-Silvestru, Bis. Silvestru a luat 2 şi sunt sigur de el.
2. Eu pentru mine şi pentru Societatea clerului „Ajutorul":
909

Preot, preşedintele Societăţii „Ajutorul", a preoţilor din Bucureşti.
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3. Pr. N. Runceanu, Biserica Sf. Vineri Herasca: 1
4. Pr. Th. Antoche, Biserica Şelari: 1
5. Pr. I. Mihălcescu, Decanul Facultăţii de Teologie şi paroh al Bis. Amzei: 1
6. Pr. Marin Ionescu, profesor, Biserica Cuibu cu Barză: 1
7. Pr. Gh. Creţu, Bis. Sf. Pantelimon, profesor: 1
8. Pr. Antoil, Bis. Sf. Spiridon-Nou: 1
9. Pr. Antol fratele, Bis. Pantelimon: 1
10. Pr. C. Moldovan, Referent la Sf. Mitropolie: 1
Aceşti trei din urmă sunt transilvăneni, nepoţii Patriarhului. Mai sunt doi
transilvăneni pe la periferia oraşului, dar n-au mijloace şi sunt bătrâni.
Cu toată dragostea
Econ. D. Georgescu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată)

LXVII. Georgescu I.
DIVIZIA Ia CA VALERIE
CABINETUL ŞEFULUI DE STAT MAJOR

Arad, 14 oct. 1928

Mult onotate Domnule Dr. Ciuhandu
de atenţiunea şi amabilitatea ce mi-aţi acordat
Dvoastre „Suveranitatea şi solidaritatea naţională" lucrare
care a fost atât de apreciată şi în Parlamentul ţarei cât şi de marele public.
Voiu căuta să citesc această valoroasă operă de propagandă naţională şi să o
recitesc chiar, pătruns fiind de însemnătatea ei din toate punctele de vedere: social,
politic, cultural şi naţional, factori ce vin în atingere directă cu armata „scutul
nostru de apărare naţională".
Mulţimindu-vă cu recunoştiinţă vă rog Domnule Dr. Ciuhandu să primiţi
totodată şi asigurarea celor mai alese sentimente ce am avut şi am pentru Dvoastră.
Am fost foarte

mişcat

trimiţindu-mi-se broşura

Colonel
I. Georgeascu
Şef stat major
Divizia 1 Cavalerie

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 134, f. 90-91)
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LXVIII. German Ana
Cluj 20/II 1924

Plec în 1O Martie
Stim[ate] Dle Dr
Broşurile

trimise mie prin cumnatul meu

Meteş

a fost o

surpriză

cât se poate

de placută.
Mă grăbesc

a răspunde şi a mulţumi intenţiunea ce o arataţi faţă de mine.
Am să le citesc în cea mai mare atenţie deoarece vreau să continu discuţiile
care le-am avut împreună.
Oricum sunt foarte ocupată cu aranjarea voiagerului meu.
Plecând la un drum atât de lung în distracţiile care am să le am le număr şi
broşurile voastre. Răsfoind prin ele am fost plăcut surprinsă de stilul în care e scris,
cu atât mai mult - cunosc autorul.
Spuneaţi să nu fie supărare, citind broşurile - nu poate fi deoarece eu nu sunt
catolică fanataică şi dacă am luat şi voi lua discuţiile cu dvoastră, nu va fi
fanatismul cauza, fară unele principii ale mele de care eu sunt ferm convinsă că ai fi
numai un bine pentru întreg neamul meu. Poate am dreptate poate nu, viitorul v-a
arăta. În tot cazul în călatoria mea am să citesc broşurile dv. Şi am să raspund
lăsând o părticică şi pentru timpul când ne întâlnim. Dacă credeţi că nu vă deranjez
am să vă trimit ici colea cate-o scrisoare cu impresiile cum am sa le am. Sperând la
o fericită revedere Vă salut
Ana German
Piaţa

Cuza Vodă 7 Cluj

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 36-37]
LXIX. Gherontie Nicolau910
[Constanţa,

30 mai 1930]

Gherontie
Episcopul Constantei
Stimate părinte protopop,
Am primit cărţile ce mi-aţi oferit şi fiindcă demult, am un păcat, că citesc tot
ce mi se trimite, am aşteptat întâi să citesc cuprinsul lor şi apoi, sa vă mulţumesc.
Nicolau Gheronte ( 1867-1948), fost ucenic al episcopului Melchisedec Ştefănescu, în 1929
ajunge episcop de Constanţa. S-a remarcat printr-o activitate bisericească deosebită pe tărâm cultural
şi bisericesc. ln anul 1941 s-a pensionat.
910
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Eu sţiam, în linii generale, suferinţele romanilor de sub stăpanirea
Habsburgilor, ştiam şi - durere - că Biserica ortodoxă fusese obijduită, nu numai de
catolici şi calvini, dar şi de fraţii noştrii uniţi cu Roma.
Nu ştiam însă, toate acestea, în mod amănunţit şi documentat, cum le-am
gasit în cărţile fraţiei voastre.
Mâhnirea mea, despre cele ce s-au petrecut din partea şi în timpul celor de alt
neam, cu ortodoxia ardeleană, nu este mai mare decât mâhnirea, pe care o simt
acum, când liberaţi de cituşi, noi înşine tratăm, nu numai ortodoxia Ardealului, dar
întreaga noastră Biserică dominantă aşa de vitreg. Jalea Preacurniciei Voastre, este
şi jalea mea, care - în ce priveşte Biserica Dobrogeană, mărturisesc că ea este - de
toate guvernele, de la o vreme încoace - neglijată, ca să nu spun lucrurile pe
numele lor, în timp ce, Biserica Româneasca din Ardeal şi ierarhii ei, se bucură de
toată atenţiunea.

De catolici nu mai vorbesc nimic, sutanele lor şi crucile sunt mai
decât costumul nostru oriental.
Cuvântul lor este ascultat cu curtenie, al nostru dacă, nu este tratat cu „să vii
peste trei zile" n-are, totuşi soarta mai bună decat atâta.
911
Miniştrii vorbesc amabil cu Niemerower dar nu se opresc în faţa vlădicilor
noştri, la senat nu toţi dar sunt unii.
Iată de ce zic eu că lucrurile fraţiei voastre spun adevarul dureros, pe nume
şi, iată de ce le apreciez atat de mult.
Cu arhiereşti binecuvântări
impunătoare

30 V 1930
Gherontie
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 30]

LXX. Ghibu Onisifor912
1.

Sibiu 15/28 aprilie 1914
911
Dr. Niemirower Iakob J., născut în 1877 la laşi, doctor în filozofie şi teologie. Rabin la laşi
(1896-1911), Bucureşti (1911-1921) şi şef rabin din 1921. A lăsat opere interesante din istoria
evreilor: Povestiri chasidice (1915), Incursiuni în istoria evreilor (1916), Scrieri complete (1919),
Morala iudaismului ( 1922).
912
Ghibu Onisifor (1883-1972), absolvent de Teologie la Sibiu în 1905, doctor philosophiae
de la Jena ( 1909), pedagog, inspector al şcolilor confesionale ortodoxe din Mitropolia Ardealului,
profesor universitar la Cluj, membru al Academiei Române. Un bun cunoscător al Catolicisamului din
Ardeal şi autor al unor scnieri polemnice pe această temă: Un anahronism şi o sfidare. Statul romanocatolic. Studiu istorico-juridic, Cluj 1931; Acţiunea catoliscismului unguresc şi a Sfântului Scaun în
România întregită, Cluj 1931; Ordinul premonstratensilor din România în serviciul revizionismului
maghiar, Bucureşti, 1936.
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Prea Onorate Domnule Coleg
Am cetit cererea stim[atei] Dvoastre soţii, adresată Ve. Consistor şi
Sinodului, şi o găsesc îndreptăţită913 . Sper că Ven Sinod o va şi considera după
dreptate.
Primiţi Vă rog încredinţarea stimei mele
al Dvoastră
Dr. O. Ghibu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. 66]

2.

Cluj 16 IV 1924
Iubite Par. Ciuhandu,
Am aflat de la păr. St Meteş, ca „Asociatia clerului" A. Saguna a înaintat
sinodului episcopesc, cât şi Ministerului de Culte, câte un memoriu în chestia
catolicismului unguresc ridicată de mine. Din parte-mi pot să-ţi comunic că zilele
acestea însuşi mitropilitul primat914 a făcut o adresă energică către Minister
cerându-i să numească de urgenţă o comisiune specială constătătoare din 5-6
persoane (între care eşti şi d-ta) care să verifice chestiunile ridicate de mine şi de dta şi să propuie soluţiile practice care să fie apoi şi traduse în viaţă.
Am impresia că guvernul se teme de la lua o atitudine categorică faţă de
catolici, dar sunt convins că dacă el ar fi împins de la spate de o opinie publică
puternică, şi-ar împlini datoria chiar cu plăcere. De acea revin la ceea ce am vorbit
acum doua luni de zile şi te întreb: nu crezi că Asociaţia A. Saguna, ar fi nu numai
chemată dar şi obligată a lua o atitudine deschisă şi energică în această chestiune, în
care succesul ei ar fi pe deplin asigurat ?
Altfel, mă tem că scăpam din mână momentul şi scăpat rămâne pentru
totdeauna. Ungurii catolici nu sunt tari decât prin slăbiciunea noastră. Asta s-a putut
vedea şi prin felul cum au reacţionat la cartea mea. Cred că ai citit răspunsul dat în
Senat de episcopul Mailath915 în chestia statului catolic, precum şi răspunsul lui dr.
I. Karacsonji 916 din nr. 4 al revistei „Glasul minoriţilor". Ambele dovedesc că
Este vorba de „procesul" Octaviei Ciuhandu în privinţa numirii în post ca profesor definitiv
de fete din Arad.
914
Mitropolitul Miron Cristea al Ungrovlahiei.
915
Maylath Gustav Carol, comite şi episcop romano-catolic al Arealului cu reşedinţa în Alba-Iulia
916
Dr. Karâcsonyi Janos. Preot (1882- I 889), profesor de teologie ( 1889-1890), profesor la
Universitatea din Budapesta (1904-1906), membru al Academiei Manghiare (1905), prepozit în
Oradea din 1905. În 1920 a fost ridicat la gradul de episcop titular. În calitate de istoric romanocatolic a făcut cercetări prin arhivele din Budapesta, Viena, Miinchen şi Roma.
913

la

Şcoala civilă

412
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

ungurii sunt complet dezamăgiţi în faţa argumentelor aduse şi mai rămânea decât ca
noi concluziile practice pe urma unei astfel de stări.
Dacă eşti de aceeiaşi parte cu mine te rog ia măsuri concrete ca lucrarea mea
să ajungă în mâna proţimei, ca ea să fie studiată şi ca pe baza ei apoi să se ia din
partea tuturor secţiilor Asociaţiei o atitudine matură care să ducă odata la sfârşit
marele proces multisecular, rămas neisprăvit pâna acum.
Al Sf. Tale devotat
Onisifor Ghibu
Casa învătaţorilor
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 83-84v.]

LXXI.

Goanţă

Iosif
Recaş,

la 6 Aprilie 1935

Prea Onorate Domnule Consilier Referent !
Primind răspunsul preoţilor şi respective al tuturor oficiilor parohiale din
protopopiat, prin prezenta vin a vă pune în cunoştintă de cauza cu rezulatatul
obţinut în ceea ce priveşte procurarea lucrarii: ,,Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ". După multe insistenţe am putut obţine 10 exemplare în abonament
pentru cumpărarea lucrării, şi anume: 1 ex. pentru biblioteca oficiului protopopesc,
7 ex. pentru bibliotecile parohiale şi 2 ex. personal pentru preotii: Andrei Andraş
din Brestovăţ şi Gheorghe Găescu din Hisiaş.
Spre mai buna orientare aici anexez tabloul celor angajaţi să răscumpere
lucrarea.
Cancelaria oficiului protopopesc neavând momentan banii, preţul
exemplarului angajat pentru bibl. popească îl pot trimite numai după primirea
bugetului aprobat de catre Sf. Episcopie, urmând să se achite din cotizaţiile intrate,
Comuna bis. Ohabaforgaci îmi raportează, că a dispus epitropiei parohiale să vi se
trimită direct suma de 500 lei.
Preotul Andrei Andraş din Brestovăţ cere să i se tragă preţul în 3 rate, Of. Ph
din Topopolovăţul Mare în 2 rate, tot aşa şi cel din Coştei. Cel din Jabăr o cere tot
în rate dar nu arată în câte ? iar parohia Hodoş, fiind săracă în 1O rate.
Parohia Belinţ fiind ţn stare bună poate achita odată, probabil că şi Checheş
tot aşa. Preotul Gheoghe Găescu, care e şi înv. în penziune în raportul său nu
aminteşte de condiţiuni dar poate că o plateşte iar odată.
Dealtcum tot cu ziua de azi am cerut răspunsul numiţilor să-mi răspundă
dacă plătesc odată sau în rate şi răspunsul lor vi-l voi comunica numaidecat.
Recaş, la 6 aprilie 1935.
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Cu profund respect:
Iosif Goanţă
Protopop
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

LXXII. Goldiş Iosif loan917

[Oradea 12/25 iunie 1900]
Nr. 4571/900
Domniei Sale Domnului
George Ciuhandu, cancelist cons.
în Arad
Dela 1 Iulie a. c. până la altă dispunere Te încredinţăm cu redactarea
protocolelor şedinţelor dela Consistorul nostru şi tot de atunci retribuţiunea lunară
Ţi-să ridică la 100 coroane, carea ie ali ridica dela cassa nostră consistorială în rate
lunare anticipative.
Arad la 12/25 Iunie 1900
Iosif Goldiş
episcop
[Timişoara -

Arhiva familiei Ciuhandu]

LXXIII. Goldiş Vasile918
1.

[Arad, 21 ianuarie 1920]

[Concept]
St. Onorate Domnule

Suntem în pragul alegerii de mitropolit şi, după cwn se exprimă pe aici se fac
capacitări în favorul reuşitei Episcopului dela Arad. Nu fără legătură cu acest scop,
au venit paici în zilele trecute părinţii arhimandriţi noi Ioan şi Ciorogariu.
917
Goldiş Iosif Ioan (1836-1902). Studii la gimnaziile din Szarvas (Ungaria) şi Arad, Institutul
Teologic din Arad, Academia de Drept din Debreţin, Facultatea de Filozofie a Universităţii din Pesta.
Funcţionar în administraţia de stat ( I 864-1869), , profesor la Institutul Teologic din Arad ( 18691873), profesor de Limba şi literatura română la Liceul de Stat din Arad ( 1873- I 892), vicar al
Consistoriului de la Oradea (1892- I 899), episcop al Aradului (I 899-1902).
918
Goldiş Vasile (1862-1934), profesor, publicist, om politic. O vreme secretar consistorial la
Arad, deputat şi asesor eparhial, deputat în Congresul Naţional Bisericesc timp de decenii.
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Toţi cei de pe aici însă însă suntem de părere că avansarea Episcopului
nostru nu conţine - deci după felul său de a fi, nici după activitatea sa politică ca
episcop de 17 ani deja - criteriile unei avansări meritate, şi mai presus de toate,
morale, nu-i de bun augusr.
Ridicarea lui ar însemna micşorarea bisericii şi împedicarea ei în deslegarea
norocoasă a mai multe chestiuni de importanţă ale vremurilor nouă.
Singurul om de care putem lega în această privinţă cele mai bune nădejdi,
este prof. Bălan.
Dar noi avem în vedere şi o împrejurare specială, când ne-am gândit să nu se
facă schimbare la Arad. Alegerile de episcopi la Arad au pricinuit pururi mari
frutuni în viaţa noastră publică şi valuri grele de potolit. Şi nu este astăzi vremea să
fie aruncată dieceza Aradului în vârtejul luptelor din trecut.
Ţinând seama şi de acest moment pe cwn şi de avizul ce mi-aţi trimis prin
deputatul dr. L. Iacob deşi lucră pentru reuşita lui Bălan ca mitropolit, - va atârna
din răsputeri în acest înţeles la cei de aici.
De aceea vă rugăm să-i angajaţi în această direcţiune pe dd. Mocsonyi,
Ungurean, Dr. Gh. Adam şi pe preotul I. Bodea din Buteni, iar pe d., V. Ionaş, prin
d. Mocsonyi, precum şi pe părintele protopop Manuilă ca să nu se angajeze la alte
combinaţiuni. De ceilalţi, din grija noastră, sunt angajaţi şi vor fi cu noi.

Arad 26/I 1920
[Ciuhandu]
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

2.
[Concept]

[Arad 29 noiembrie 1926]
Domnule Ministru,

Va rog să nu-mi luaţi în nume de rău dacă Vă scriu câteceva în chestiunea
deciziunei DVoastra nr. 49838 despre care iau act din gazete numai deoarece
trăiesc în izolare de 3 săptămâni din pricina scarlatinei ce o am în familie. Şi aşa nu
ştiu, ca oficicalitatea eparhiei ce atitudine are în chestie. Ca unul care m-am ocupat
de chestie de mai înainte vreme şi am şi nişte informaţii statistico-geografice,
socotesc că în afară de ar avea oficialităţile bisericii noastre să Vă răspund sunt
dator să vă fac comunicările urmatoare:
Întii si întii am şi eu temerile exprimate, că o singură executare a acelei
deciziuni, mână apa pe moara sectarilor, cari neavând nevoie de ierarhie întreţinută
scump, dar având bani străini la îndemină foarte uşor ar realiza rezultate distinctive
pentru noi în satele noastre mici, cari n-ar mai avea preoţi în lipsa subvenţiei de la
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stat. Cred deci, că, dacă este ceva de făcut - şi în adevăr trebuiesc luate măsuri
pentru a cruţa visteria statului - atunci acţiunea de întreprins, chiar şi din invers de
fapt este: de ce steingem diferentierea sufletească pe mai departe a Neamului prin
sectari şi prin unieţi, căci aceştia sunt elementele subversive care pot strica unitatea
noastră sufletească. Si atunci masurile de luat ar fi, mai ales doua: 1) suprimarea
propagandiştilor baptişci o formulasem într-o adresă trimisă de la Episcopie către
On. Ministeriu de sub conducerea Dvoastra; 2) votarea regimului general al
cultelor, cu special privire la acest interes al conservării şi mai bine zis al
separativei restabiliri a unităţii sufleteşti, violată de unieţi.
Şi până sa puteţi pune la cale aceste acţiuni de aparăre şi de legiferare că e
necesar să informez dupa cum urmează:
Vă anexez broşura „Schisma Romaneasca" ce am publicat-o în 1921 în care
tratez (p 7-23) despre comunele mixte, sortate dupa contactul ierarhic între
mitropoliile ardelene, încadrând 885 localităţi în cari aceste doua mitropolii au un
teren comun.
Între soluţiile la care mă gândeam atunci, ţin să le reamintesc pe acelea de la
paginile 43-53 sub punct. 4 si 5.
La lucrarea mea am avut de bază Dicţionarul comunelor rom. de Moldovan
si Togan.
Am sortat încă înainte de 1921, cele 885 localităţi după alfabet (şi după
jurisdicţiile eclesiastice, arătând şi judeţele în care îse află acelea cum se vede din
anexatul 2/tablou, iar în tabloul de sub 3/ am facut o recapitulare statistică generală
pe judeţe şi dupa contactul jurisdictional dintre cele doua biserici.
Mai anexez 4/ un tablou concentrat despre aceleaşi 885 de localităţi dar în
realitate, contactul - mai bine zis concurenţa - dintre cele două mitropolii se întind
asupra mai multor localitaţi decât aceste 885.
Din tablourile anexate veţi putea constata ca în care ţinuturi sustra acea
concurenţă confesională, a cărei sarcină financiară apasă asupra Statului român: şi
că dintre mitropoliile interesate, care, în ce masură ar suferi pe urma acelei
decimate, o reducere a parohiilor subvenţionate de stat.
Ţin să vă anexez 5/înca un tablou, de recapitulare, despre toate comunele parohii matere si filii - ale celor două mitropolii. Acest tablou este întocmit după
statistica oficială bisericească a celor doua mitropolii şi arată, rezumativ, comunele
în raport cu numărul sufletelor.
El ne dă dintrodata o privire sinoptică: statistico-geografică. Număarul
sufletelor va fi putut varia în cursul vremii, în singuraticele comune bisericeşti, dar
proporţiile vor fi rămas.
Observ că am şi tablouri de protopopiate. aşa că, la caz de necesitate pot da şi
indicaţii geografice.
În tablourile de protopopiate am introdus, la fiecare comună şi cifra
credincioşilor români de cele doua confesiuni. Cu ajutorul acestor tabeluri puteţi
constata şi numele comunelor mixte, dar cifra credincioşilor ort. şi unieţi.
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Tabloul alfabetic de sub 2% cuprinzând şi o rubrică cu privire la organizarea
din vremea întocmirii pomenitului dicţionar al localitaţilor, are urmatorul
tâlc: a) localităţile care au indicaţia de parohie ortodoxă şi în aceeaşi vreme şi
parohie mixtă, parohia cu majoritate de credincioşi are sanul cu subliniere I: b) în
comunele cu organizaţie parohiala ort. şi filie mixtă, evident că majoritatea e pe
partea noastra; c) invers, aceeaşi situaţie în favorul unieţilor; d) dintre comunele cu
organizaţie filială din ambele părţi, aceea cu sămnul subliniat (Il_are majoritatea
parohială

credincioşilor.

Domnule Ministru,
Oricit de mult doresc să servesc cauza ce o reprezentaţi, dar am o rugăminte:
Binevoiţi a lua cunoştinţă că aceste tablouri le am numai în câte un singur exemplar
şi aşa aş fi cel mai nenorocit dacă această trudă a mai multor ani de muncă facută a
cărei necesitate am întrezărit-o s-ar pierde.
Nu va suparati, deci, dacă Va rog să binevoiţi a le consulta în persoană si a
face să mi se restituie necondiţionat, daca se poate, nu cu prea multă întârziere.
Daca aveţi nevoie de ele, timp mai îndelungat, Vă rog să le daţi pe rând
pentru a vi se copia, şi dacă n-ar fi cu supărare nici această dorinţă ce o mai exprim,
aş cere şi pentru mine câte-o copie dacă adecă s-ar putea acest lucru.
Dumnezeu ştie când şi cum le voi utiliza la vro lucrare, şi-ar fi pentru mine
mare înlesnire să le pot avea copiate şi pentru mine. Aşa-i ca nu Vă supără această
dorintă care - o declar - nu obligă.
Cu deosebit respect şi cu dorinţa de a fi putut veni în sprijinul dreptei cauze a
bisericii noastre şi a Neamului.
Arad 29 nov.1926
Gh. Ciuhandu
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 94, f. 370-37lv]

3.
Bucuresti 7 XII 926
Iubite Domnule Director,
Mulţumesc pentru cele trimise. Sunt pentru mine foarte
conform dorinţei Dtale, le trimit după ce le-am consultat.

preţioase.

Al Dtale devotat
V. Goldis
Dlui dr. George Ciuhandu, consilier eparhial referent
Arad
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 94, f. 369]
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LXXIV. Groza Ioan919
1.

[Concept]

[Arad, 22 aprilie 1935]
Dl. Prefect,

M-am aranjat acum în aşa fel - în afară de orice ajutor bănesc al cuiva - că
am început tipărirea lucrării mele, indicate în anexă, căutând exclusiv la abonaţii
ce-i am deja.
Aşa fiind am onoarea să Vă rog respectuos binevoiţi a da o recomandare
către comunele din judeţ ca să se aboneze şi ele la lucrarea „Episcopii Samuil
Vulcan şi Gherasim Raţ", inştiinţându-mă direct şi rămânând să le trimit cu
ramburs de Lei 500, cartea, când va fi tipărită.
Tot aşa V-aş ruga să binevoiţi a da o recomandaţie şi cu privire la procurarea
lucrării mele tipărită deja sub titlul de „Schiţe din trecutul Românilor arădeni", cu
60 Lei exemplarul.
Îmi place să sper despre comunele din judeţ că Vă vor asculta şi-şi vor putea
da o datorie să sprijinească munca mea de cercetări istorice, tocmai cu privire la
judeţul Aradului, cum e cazul amânduror lucrări a-cestora.
Pentru lucrarea dintâi să nu-mi trimită banii înainte, decât numai dacă şi Dv
aflaţi de bine. Iar din cea de a doua, comandele dacă se poate să se facă prin
mijlocirea Dlor Primpretori, ori şi direct la mine.
Cu aleasă stimă
Arad 22 IV 1935

Gh. Ciuhandu

[La începutul acestui concept de scrisoare. Ciuhandu are următoarea Notă:
Prefectului Dr. Ioan Groza de la Arad, după propriul său aviz verbal de pe la
Crăciun (1934) i-am scris, în luna febr. 1935 o scrisoare, atrăgându-i aenţia la ceea
ce-mi punea în vedere, cî-mi va face rost de oarecare ajutor de tipar, dacă-i voi scrie
prin febr. a. c. I-am scris, şi nici n-a răspuns. Îi scriu din nou acum următoarele.]
[B. A. O. R. Arad, Fond Gheorghe Ciuhandu, dosar 61, f. 85-85v.]
2.

[Arad, 3 mai 1935]
REGATUL ROMÂNIEI
919

Prefectul judeţului Arad.
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PREFECTURA JUDEŢULUI
ARAD
CABINETUL PREFECTULUI

Stimate Dle Ciuhandu,
De 3 săptămâni abia acum am revenit - fiind suferind cu gripa urechii, etc.
La Paşti am fost în pat.
Vă înştinţez că până azi nici un buget comunal nu este aprobat.
Azi noapte plec la Bucureşti şi când voi sosi voi face recomandările solicitate
de Dv.
Cu distinsă stimă
Dr. I. Groza

5N 1935

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. nenumerotată]

LXXV. Groza Vasile
[Dorgoş,

15 octombrie 1930]

Oficiul parohial ort. român Dorgoş
Nr. 223/1930

Prea Cucernice Părinte,
Îmi ţin plăcuta datorie a Vă esprima recunoştinţa ş1 adânc simţămintele
pentru broşurile trimise în mod gratuit:
1. Propaganda catolică-maghiară de la Macău.
2. Cei ce strică sufletul poporului românesc.
3. Desbinarea religioasă a Românilor ardeleni.
4. Luptele iconoclastice din veacurileVIII-IX.
5. Bălgradule românesc. Te chemăm mărturie.
6. Îndreptăţirea elementului ort. în Ardeal, cu ajutorul cărora am pututu pune
stavilă agitaţiunilor prozelitistice ale Uniaţilor din Belotinţ, ba chiar totodată
încercarea lor compromiţată.
Pe lângă aceasta ţin să accentuez că pentru a putea fi cunoscută în cerc cât
mai larg, aceste broşuri ar fi de dorit să fie tipărite în mii de exemplare, ba chiar şi
altele nouă, care pe lângăcă dau arma în mâna preoţilor, sunt foarte accesibile şi
pentru membrii comitetelor misionare, prin care se uşurează mult lupta de
combatere a ereticilor de orice specie.
Rămân al Prea Cucerniciei Voastre

mulţumirei
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Dorgoş,

la 15 Octombrie 1930

Devotat
Vasile Groza
preot cond. of.

par.
[B. A. O. R. Arad.fond cit, dosar 74, f. 31]

LXXVI. Hamsea Augustin920

[Arad, 1O septembrie n. 1903]
Onorată Direcţiune

!

Chestia rămânerii mele la catedră încă nici până azi nu e resolvată de forul
competent. De aceea, îmi este imposibilă chiar şi esistenţa aici. M'am adresat deci
Înalt Prea Sfinţiei Sale Domnului Episcop diecesan şi Venerabilului său Consistor
prin scrisoare specială, în carea mi-am anunţat abzicerea din postul cu care am fost
însărcinat şi onorat, până azi f'ară remuneraţie de nici măcar un bănuţ în acest an
şcolar. Am onoarea a anunta deci şi Prea Cuvioşiei Tale, ca director al Institutului
acest act al meu, care de· altfel aparţine spre resolvare competentei Înalt Prea
Sfinţiei Sale Domnului Episcop diecesan şi Venerabilul Său Consistor
Sum
Arad la 1O Septembrie n. 1903
Al Prea Cuvioşiei Voastre
deobligat
George Ciuhandu
fost profesor
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

LXVII. Horvat Andrei921

[Oradea, 11 decembrie 1928]
Biserica Ortodoxă a Sf. Adormiri
Oficiul parohial
920
Hamsea Augustin ( 1849-1916). Studii liceale la Braşov, juridice la Sibiu şi Budapesta, iar
cele teologice la Sibiu. În 1875 a fost angajat profesor la Preparandia şi Institutul Teologic din Arad,
al cărei director a fost între 1887-1901. Între 1899 şi 1916 a fost stareş al Mănăstirii de la Hodoş
Bodrog.
921
Horvat Andrei a absolvit cursurile Institutului Teologic din Arad ( 1893), mai târziu ajunge
protopop al Oradiei.
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Nr. 281/1928

P. On. D. Sale
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier ref. Eparhial
Arad
Deoarece P.O. D Ta - cwn dovedeşte reversul de datul 4 oct. 1921 iscălit de
P. O. D Ta - ai dus de la parohia de aici două volume de procese-verbale ale
parohiei din anii 1810-1838, fără să le fi reprimit, prin prezenta cu toată cinstea eşti
poftit a ni le restitui negreşit în termin de 14 zile.
Oradea, la 11 Decembrie 1928
Cu stimă
Andrei Horvat
paroh ort. român
protopopul Orăzii
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 59, f. 2]

LXXVIII. Iacob Lazăr922

[Oradea 7 noiembrie 1928]
Dragă Ghiţă,

Mulţumesc sincer pentru trimiterea lucrării tale „Patronatul eclesiastic
ungar ... " exemplarul al doilea l-am trimis chiar în ziua primirii dlui George
Plopu.
Te felicit pentru frumoasa lucrare şi doresc ca ea să deschidă ochii
acelora cari se ocupă de soluţionarea problemelor bisericii romano-catolice
şi apărarea intereselor statului român dar până aici - să fim sinceri - fără
cunoaşterea şi aprofundarea temeinică a problemei. Dovada Concordatul
încheiat, care-şi aşteaptă ratificxarea.

Lazăr Iacob ( 1884-1951 ). Născut la Peşteş (Bihor), a urmat cursurile liceale la Beiuş, cele
teologice la Arad şi Cernăuţi, unde a frecventat şi cursurile Facultăţii de Drept. Din 1908 doctor în
Drept. Profesor la Institutul Teologic din Arad ( 1908-1921 ), apoi la Facultatea de Drept din Oradea
(1921-1934), după care se transferă la Cluj (1934-1938). Din 1938 se transferă la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, unde a funcţionat până în 1948, când s-a pensionat. A publicat multe studii de
drept bisericesc.
922
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Cu vechiule sentimente de
Stimă şi prietenie
L. Iacob
Oradea 7 XI 1928
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 178]

LXXIX. Ienciu Moise923
1.
Bucureşti
Dragă

11/IV 1925

Prietene !

D[omnu]l Comşa924 mă roagă să-ţi comunic că a verificat ştirea apărută în
ziare referitor la considerarea oficioasă pentru eparhia Aradului, făcută de Consiliul
de Miniştri. Ea este spre marea durece a tuturor adevărată. Acestei hotărâri i-a
premers vizita la locuzrile competente a celor interesaţi. Singurul Comşa a înţeles
să persevereze în atitudinea lui bisericească de la început.
Noi credem că această atitudine conştientă, plină de demnitate şi singura
corectă de a se adresa exclusiv deputaţilor sinodali, nu numai că îi ridică enorm
prestigiul moral asupra tuturor celorlalţi candidaţi, dar înlesneşte foarte mult
oamenilor bisericii gruparea în jurul persoanei Dsale. Dl. Comşa va veni după Paşti
imediat pe acolo. Dumnezeu să vă lumineze şi să ajute cauzei drepte.
Sărbători fericite !
M [oise] lenci
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 20, f. 18]

2.
Bucureşti
Dragă

21/IV 1925

Prietene !

În temperatură de 39° scriu aceste şire. Să am deci scuze dacă voi greşi în

unele privinţe.

923

Dr. Moise Jenciu, preot profesor titular de Religie la Institutul Teologic Ortodoxe din
La I septembrie 1925 a fost numit inspector general în Ministerul Cultelor şi Artelor.
Este vorba de Grigorie Comşa care dorea să candideze pentru scaunul vacant de episcop al

Caransebeş.
924

Aradului.
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Rezultatul conversaţiei mele cu Dl G925 • este: lupta trebuie dată pe platformă
bisericească. De la sine atârnă totul. Văd greutatea situaţiei tale. Cred însă că cu
multă prudenţă se pot înlătura toate.
Mai nainte este - după părerea mea - de restaurat Consistoriul pentru formă
bisericească. Şi aicea cred că tu eşti singurul om, care, având legături şi cu unii şi
cu alţii, poţi afla şi împiedica intenţiile celor 2 partide de a da lupta cu partide la
restaurarea Consistoriului. Poate că vei fi vorbit deja cu d. director926 • Dsa mi-a
declarat că îţi va împlini orice dorinţă la restaurarea Consistoriului. Mi-am dat
seama că nu poţi lucra şi schimba lucrurile decât cu oamenii tăi.
I-am recomandat să te aleagă în senatul bisericesc. La Sibiu, Cluj şi Oradea
sunt toţi preoţi asesori, astfel Proiectul de unificare, prevede doi asesori de senat.
Dar pe lângă tine mai trebuie elemenţi noi ca să poţi schimba mentalitatea
veche şi sistemul din trecut.
Dacă nu vei fi făcut restaurarea Consistoriului cu oameni vrednici din toate
partidele şi reuşi să împiedici focul partidelor la restaurarea Consistoriului cred că
ai făcut un lucru bun şi mare şi ţi-ai făcut un pic destul de arbitru al situaţiei pentru
alegere. Nu fii prea modest. Precauţiune ai destulă. Cauza e dreaptă şi eu tot mai
cred în timpul dreptăţii.
Aş dori să-ţi scriu mai multe. Dar nu pot. Cu atâte pe cap, prisniţe la gât şi
peste piept şi sticlă cu apă fierbinte la picioare şi atâta e pre amult.
Am gripă straşnică din care şti că pot veni mai multe rele. Chiar în ziua de
paşti m-am bolnăvit.
Sărut îngeraşii, sărut mâna Dnei. Doresc izbândă
Cu dragoste
M[oise] Inciu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 20, f. 19-19v]

3.
[Bucureşti
Dragă

27/IV [1]925

Prietene !

E prima zi că sunt fără temperatură. Tocmai acum plecă de la mine Dl
care a venit de la voi cu cele mai întemeiate şi înăltătoare nădejdi. E sigur
de reuşită. Între orice împrejurăei sigur. Atitudinea Bănăţenilor şi în deosebi a
liberalilor dintre ei, e importantă. Ea va triumfa după toate probabilităţile şi aicea la
centru în cazul că guvernul nu le poate impune nici un candidat oficios.
C[omşa]

925
926

Este vorba de Vasile Goldiş.
Este vorba de Grigorie Comşa.

423
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

Dl. Comşa mă roagă să-ţi scriu să comunici I. P. Sf. Sale927 toate ale ce le şti
despre atitudinea lui curat bisericească şi despre seriozitatea şi demnitatea cu care a
păşit de la început în această chestiune.
Să-l asiguri mai departe de tot devotamentul răsărit din convingerea că numai
şciinţa şi cinstea pot ridica biserica noastră, că ea stă· cu tot sufletul lui de oamenii
abilităţilor posibile în biserică, cari introduc calul troian al politicianismului şi în
sfănta sfintelor şi singură astfel Biserica lui Christos prefăcându-o în arenă a
ambiţiilor şi intereselor personale.
Pe tine personal te roagă să determini pe aderenţii tăi, şi în special pe
părintele protopop Văţian să-l sprijinească. L'+ar durea dacă oameni de cinstea
părintelui Văţian n-ar fi de partea sa.
Cât despre tine e convins că nu vei umbla niciodată pe altă cale decât a
cinstei şi a legalităţii.
Intrarea unei a treia persoană în lupta electorală, este cu desăvârşire exclusă.
Lupta va fi aprigă. Ea se va da cu mijloace neloiale; ba se spune chiar
descoperante pentru reuşita, cu orice preţ, a candidatului oficios.
Cu toate acestea, reuşita lui este absolut exclusă.
Tot Bănatul - fără deosebire de partid - şi toţi liberalii din Banat sunt pentru
Comşa. Asta este un secret public. E deja un angajament formal făcut la lumina
zilei. _E mai mult decât reuşita personală a dlui Comşa. E triumful legii şi a
dreptăţii.Preoţimea trebuie să fie în fruntea acestui curent, dacă nu voeşte ca
curentul să o desauneze şi să-i reducă importanţa.
Deci, sus inimile ! cu glas înalt vestiţi lumii că preoţimea nu poate sprijini
decât pe cel ce vine în numele Domnului şi pe calea muncii şi a cinstei. Va fi un
titlu de glorie pentru toţi, cari au sprijinit această atitudine bărbătească şi
bisericească a viitorului vostru mire.
Cu Dumnezeu înainte ! Cu demnitate şi cu însufleţire - căci cauza e dreaptă
- cătră izbânda sigură
Cu dragoste
M[oise] Jenei
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 20, f. 20-2lv]

LXXX. Ilassievici C.928
1.

[Arad, 19 septembrie 1934]

[Concept]

Este vorba de mitropolitul Nicolae Bălan.
Ilassievici C., născut la 7 martie 1880. A luat parte în primul război mondial la compania
din Ardeal. A fost Ministru al Apărării Naţionale (1937), apoi şef al Casei militare regale ( 1939).
927
928
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Exc. Sale Domnului
General Ilasievici
Mareşalul Curţii
Excelenţa Voastră

Regale Române
Domnule General !

Vă

rog respectuos îngăduiţi-mi de a Vă prezenta o anexată cerere care aş dori
la cunoştinţa şi aprecierea Majestăţii Sale Regelui nostru în privinţa unui
sperativ bănesc de la Fundaţiile Regale Culturale Române, la tipărirea unei lucrări
istorice mai mari ce o am gata.
Cu o cale am onoarea să Vă rog respectuos să binevoiţi a primi pentru Exc.
Voastră anexatele mele lucrări %.
Dacă aş şti că nu este supărătoare dorinţa mea, ca măcar unele din lucrările
mele arătate în anexa tipărită să fie învrednicite de primire în Biblioteca Majestăţii
Sale, aş fi foarte feriit, şi m-aş conforma înştiinţării cu care aţi binevoi să mă
să ajungă

cinstiţi.

Vă rog, Excelenţa Voastră, să
expresiunea proifundului meu respect.

primiţi mulţumirea

mea

recunoiscătoare şi

Arad, 19 septembrie 1934
Ciuhandu
cons. ref. ep.
fost senator
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 61]

2.
[Carte de vizită]
[Bucureşti, 1934]
GENERAL C. ILASSIEVICI
Casei Militare a M. S. Regelui
Mareşalul Curţii Regale

Şeful

Călduroase mulţumiri

pentru lucrările trimise
Griviţei

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 62]
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LXXXI. Imbroane A vram929
[Timişoara

23 III 1928, data poştei]

Nr. 415
TELEGRAMĂ

Senator Ciuhandu Bucureşti
Str. Traian 230
Preoţii ortodocşi,

omagiile lor pentru

profesorii de religie din Timişoara Vă felicită
apologie făcută ortodoxiei şi neamului

şi

aduc

strălucita

Imbroane
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 134, f. 83)

LXXXII. Institutul Central de

Statistică

[Bucureşti,

16 aprilie 1940)

INSTITUTUL CENTRAL DE STATISTICĂ
CABINETUL DIRECTORULUI
Bucureşti

V, 28 Splaiul Unirii
tel. 4555

Mult Stimate Părinte Ciuhandu,
Am primit cartea DV şi am cetit-o imediat de la început până la sîarşit. Este
o lucrare excepţională, şi venită la timpul cel mai potrivit. A-Ţi făcut cauzei noastre
un serviciu de nepreţuit. Sper, că ve-Ţi continua să scoateţi la iveală şi mai ales să
interpretaţi noui şi noui documente.
Cu poşta de astăzi v-am trimis vol. II a recensământului. V-am trimis
întreaga colecţie la adresa DV din Bucureşti, da a fost refuzată.
Vă rog să primiţi deodată cu felicitările mele cele mai calde şi expresia celei
mai profunde stime, ce vă păstrez.
Al Dv.

16 IV 1940
(indescifrabil)
[B. A. O. R. Arad,fondul citat, dosar 81, f. 15)

929
lmbroane Avram ( 1880- I 938), ziarist şi om politic. Originar din Coştei, doctor în teologie
de la Cernăuţi. A mai studiat la Budapesta, Berlin, Breslau şi Miinchen.
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XXXIII. Iorga Nicolae

[Concept]

[Arad, 28 aprilie 1931]

Domnului prof. N. Iorga, prim-ministru,

Bucureşti

Domnule Profesor,
Am onoarea să Vă rog cu tot respectul să-mi dăruiţi câteva clipe. În Istoria
Românilor din Ardeal şi Ungaria (vol. I, 313), aţi remarcat defectuozitatea
izvoarelor privitoare la istoria românilor ungureni. Documentele nu au fost
cercetate la vreme, în timpul din urmă însă ele au fost înstrăinate chiar. Arhiva
judeţului Timiş au dus-o sârbii când au evacuat Timişoara, iar arhiva judeţului
Bihor dinanii 1688-1848 a fost dată - nu ştiu cum şi pe ce temeiu - ungurilor, care
o păstrează într-o comună de-a lor la frontieră.
Socotesc că marea O.Voastră înţelegere de istorie, ajută şi de aceea de
situaţia de prim-ministru al Ţării, este chemată să ne recucerească acele documente
ştiinţei româneşti şi prestigiul nostru naţional.
Bucuros că această comunicare va ajunge la cunoştinţa O.Voastre, am
onoarea aă Vă rog, Domnule Profesor şi Domnule Prim-Ministru, să binevoiţi a
primi expresiunea profundei consideraţii pe care Vi-o păstrez.

Arad, 28 aprilie 1931
Prot. Dr. Gh. Ciuhandu,
consilier referect eparhial
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruce istorică.

1918-1948, doc. 89, p. 413]

LXXXIV. Ivan Nicolae930

[Cluj 9 ianuarie 1931]
CONSILIUL EPARHIAL ORTODOX ROMÂN CLUJ
Nr. 21 - 931
Prea Onoratului Domn
DR. GHEORGHE CIUHANDU Consilier referent
ARAD
Ivan Nicolae ( 1855-1936), absolvent al Institutului Teologic din Sibiu, învăţător (Sălişte),
preot şi progfesor (Aiud), protopop (Alba Iulia), redactor (şef) la "Telegraful Român", consilier
economic (asesor) mitropolitan, vicar al Consistoriului din Cluj (1919-1921) şi primul episcop al
reînfiinţatei Eparhii a Vadului, Feleacului şi Clujului (1921-1936).
930
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Protopopul Maramureşului ne raportează, că aţi binevoit a-i tnrrute mai
multe cărţi rituale şi odăjdii pentru parohiile noastre ce se organizează acolo.
Vă rog să primiţi mulţămita noastră pentru acest preţios sprijin.
Nicolae
Episcop

Cluj, la 9 ianuarie 1931.

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 43]

LXXXV. lvic Alexa931
1.
[Suboiţa

28 martie 1934]

Prea Cucernice Părinte !
Preţuita Dvoastră

scrisoare am primit-o

şi

la

întrebările

puse

răspund

în

următoarele:

1. Documentele privitoare la istoria culturii şi literaturii române pe cari
voiesc să le public în editura Academiei Române dimpreună cu Dvoastră, se găsesc
în următoarele secţiuni ale arhivei de Stat ungar din Budapesta: Cancelaria ungară
de Curte, Deputaţia ilirică, Cancelaria ilirică de Curte şi Cancelaria ardeleană de
Curte.
2. Documentele sunt la fel cu cele ce privesc istoria literaturei sârbeşti şi au
fost publicate, până acum în trei volume, din partea Academiei sârbeşti, sub titlul
"Arhivska Cjradja "(Zbornik Srpske kr. Akademije).
3. Documentele sunt originale s-au concepte. Sunt scrise în limba germană şi
cea latină, dar vor fi şi româneşti.
4. Câteva documente V-am trimis deja P.C.Voastre. Anexat Vă mai trimitem
câteva. Documentele le copiez aşa după cum sunt originalele iar titlul în sârbeşte.
Ar trebui să-l rugaţi pe părintele protopop Covincici, să Vă traducă titlu în
româneşte.

5. Până acum nu am o privire generală peste documentele cari privesc istoria
literaturii române. Dar, după orientarea de până aci se pot nădăjdui 50 coale
tipărite. La Dvoastră încă am văzut mult material similar. Dacă aţi pune la un loc
materialul DV. Cu al meu, desigur ar da 100 coale de tipar.
6. În decursul cercetărilor mele am dat şi de documente româneşti. Pe viitor,
întrucât vom da de asemenea acte, primesc oferta Dvoastre şi Vă voiu trimite,
pentru copiere, toate documentele originale româneşti.

931

Ivii! Alexa, istoric sârb, profesor la Subotiţa. A publicat: Documente privitoare la mişcarea
a românilor din Ungaria în secolele XVIII-XIX, Bucureşti, 1936.

literară şi culturală

428
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

7. Academia Română are toate publicaţiile Academiei Sârbeşti, tot aşa şi
mele, pe cari şi Dvoastră le cunoaşteţi (Arhivitika Ogradja, 3 vol.). Din
amintitele publicaţii, precum şi din documentele ce V-am trimis anterior şi cu
ocazia de acum, Vă puteţi convinge, atât Dvoastră cât şi Academia, despre ce fel de
documente este vorba. Acele documente provin din jumătatea a doua a veacului
XVIII şi din jumătatea primă a veacului XIX.
Cu salut şi aleasă consideraţie,
lucrările

Prof. Dr. A. Ivic932

Subotica, 28 martie 1934
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 125, f. 58-58v.)

LXXXVI. Lapedatu Alexandru I.933
1.

[Concept]

[Arad 16 februarie 1924]
Dlui
Ioan Lapedatu prof. univ.
Ministrul Cultelor şi Artelor
Bucureşti

Domnule Ministru,
Primind onorifica misiune de a Vă împărtăşi modestele mele păren m
chestiunea raporturilor echitabile sub raport material şi de drept ce sunt a se crea în
viaţa cultelor din ţara noastră, şi cu privire specială la felul de echilibrare a
salarizării preoţimei noastre ortodoxe îmi iau voie să Vă fac următoarea expunere:
Timp de 14 zile, cât mi-a stat la îndemână, mi-sa părut cam scurt în vederea
unei lucrări mai temeinice şi mai complete, cum ar fi dorit să fie aceste expuneri.
Vă rog deci, binevoiţi a le primi aşa cum le pot face, gata fiind să Vă mai dau şi alte
completări în direcţia ce mi-aţi cere ulterior s-o fac.
932
Pe marginea scrisorii Ciuhandu menţionează că este o traducere din ungureşte după
scrisoarea originală trimisă de lvic. Originalul, în limba maghiară, se află în B. A. O. R. Arad.fond
citat, dosar, f. 57-57v.
933
Lapedatu Alexandru I. ( 1876-1954) s-a născut în Cenatul Săcelelor (Braşov). Studii
secundare la Braşov şi laşi, universitare la Bucureşti. Angajat al Bibliotecii Academiei Române, secţia
manuscrise (1903-1908); secretar al Comisiei Monumentelor Istorice (1904-1919) şi al Comisiei
Istorice a României (1911-1919); profesor la Universitatea din Cluj (1919-1938); director al
Institutului de Istorie Naţională din Cluj; director general al Arhivelor Statului (1923). Membru
corespondent (din 1910), titular (din 1918) şi preşedinte (1935-1937) al Academiei Române. De mai
multe ori a fost ministru de Culte şi Arte (1923-1926; 1927-1928; 1934). A scris numeroase studii
istorice referitoare la situaţia politică şi culturală a Ţărilor Române în secolele XIV-XVII.
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Ţin să Vă lămuresc: Precizăprile la cari am ajuns cu subalternii Dvoastre din
On. Ministeriu cu prilejul disciţiunilor avute în 20 şi 22 ianuarie a. c. am ţinut să le
completez esenţial în unele puncte, chiar adăugând material informativ nou, cu
privire la situaţii, cari credeam că trebuie să fie cunoscute mai de aprope de către
Dvoastră.

Pentru o mai
mele

uşoară

orientare, am onoare

să Vă alătur

aici %

şi următoarele

lucrări:

1. Schisma Românească
2. Două organizaţii bisericeşti în Ardeal
3. Papism şi Ortodoxism în Ardeal
4. Articolul informativ din Nr. 50/923 al revistei biserticeşti „Legea
Românească" despre episcopiile latine.
Alătur mai departe:
5. Darea de seamă a ministeriului ungar de agricultură de la 1895 despre
averile erariale şi bisericeşti-fundaţionale.
6. Un tablou comparativ despre înzestrarea cultelor: ortodox şi protestant din
fosta Ungarie.
7. alt Tablou comparativ despre înzetrarea cultelor: ortodox şi protestant din
fosta Ungarie.
Adnexele de sub 5-7 rog să binevoiţi a dispune să mi se remită, reţinându-se
copii acolo de pe adnexele 6-7 dacă aflaţi de bine pe cari nu le am în alt exemplar şi
- repet - n-ajung să le pot copia în terminul dat.
Cu profund respect:
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad 16 febr. 1924
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 98, f. 79-80]

2.
[Arad, 27 noiembrie 1930]

[Concept]
Domnule Ministru,

Îmi reamintesc cu plăcere de clipa când după votarea Legii cultelor,
ca pe Ministrul cultelor, aţi binevoit a-mi pune în vedere, că se vor
găsi mijloacele materiale chiar pentru a promova curentul de revenire la Ortodoxie,
acolo unde se va manifesta el în popor. E tocmai cazul Maramurăşului de astăzi,
despre care am informaţii tot mereu: cât de mult se simte lipsa ajutoarelor în acest
scop.
De aceea, astăzi când am trimis Dlui min. V. Brătianu o cerere, ce mi-sa
făcut din Maramurăş, pentru a se obţinea ceva ajutoare şi o cantitate de hârtie

cercetându-Vă
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pentru gazeta „Ţara Voievozilor" ajunsă în mare strâmtoare, - Vă rog respectuos să
nu-mi luaţi în nume de rău, că Vă reamintesc cele de mai sus, şi Vă rog să binevoiţi
a veni în sprijinul cauzei ortodoxe - care este şi curat românească - prin
stăruitoarele Dvoastre intervenţii la locurile cu cădere.
Eu am informaţii precise, că, multe comune unite din Maramurăş, sunt gata
de revenire, chiar şi fără de averile bisericeşti, numai să aibă din ce să-şi ridice câteun paraclis şi o modestă casă parohială. Între asemenea împrejurări ar fi mare păcat
să nu se găsească pentru fiecare caz de această vr-o 20-25 mii Lei pentru trebuinţele
începuturilor.
Venindu-li-se în ajutor, aţi avea la dispoziţie, ca om de legătură pe P. C. Sa
păr. protopop Mihail Munteanu din Sighet, sau pe altcineva din partea locului.
Vă rog să credeţi, Domnule Ministru, că n-am în cauza nici un interes în
afară de credinţa, ca cea mai românească slujire a Maramureşului de azi ar fi tocmai
aceea, de a-l ajuta să-şi refacă şi formele bisericeşti ale sufletului său, rămas
ortodox în mijlocul unor îndelungate şi grele ispite străine.
Primiţi Vă rog D. Ministru, asigurarea devotamenului ce Vi-l păstrez
Arad, 27 nov. 1930
Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 400-400v.]

3.
[Cluj, 12 decembrie 1930]
UNNERSITATEA DIN CLUJ
Institutul pentru studiul Istoriei Naţionale
(FONDAŢIUNE AM. S. REGELE FERDINAND

n

Prea Onorate Ole Protopop,
La scrisoarea Dtale din 27 Nove. Trecut tin să-ti comunic ca m urma
convorbirii ce am avut-o cu Dl Vintilă Brătianu934 'se va putea acorda ceva ajutor
pentru scopul arătat. Fireşte, că împrejurările în care ne găsim nu poate fi vorba
decât de un ajutor modest, - totuşi suficient ca să se vadă şi facă dovada interesului
nostru pentru cauza ce susţii
Cu cele mai distinse sentimente
Vintilă Brătianu I. C. (1867-1930). Este al treilea fiu al lui Ion C. Brătianu. Studii la paris.
Inginer, de mai multe ori ministru. Între noiembrie 1927 şi noiembrie 1928, şi după moartea fratelui
său I. I. C. Brătianu, până în 1930, a fost şi prim-ministru. A lăsat opere politice şi economice.
934
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Al. Lapedatu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, nenumerotat]

4.
[Carte poştală]

[Cluj 31 iulie 1931]

Prea Onor Dle Consilier, revizuindu-mi biblioteca, constat că îmi lipsesc Nrii
3935 , 4 936 şi 6937 ai Bibliotecii „La vatra sufletească a neamului". Ultimul ce am e
No. 7938 . Fii bun completează-mi-le spre a le putea da la legat.
Cu mulţumiri şi salutări cordiale
Al. Lapedatu
31 Nil/1931 Cluj, str. Bolintineanu, 12.
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, 29v.]

5.
[Arad, 7 iulie 1934]

[Concept]
Domnule Ministru,

Am onoarea să atrag binevoitoarea D-voastră atenţie, ca om de carte istorică
în primul loc asupra lucrării mele, gata de tipar, al cărei cuprins îl anexez %.
Respectuoasa mea rugăminte este să binevoiţi a aprecia în calitatea de Ministru al
Cultelor necesitatea de a se tipări această lucrare, încă în acest an, în care se
împlinesc o sută de ani de la evenimentele principale pe care le descriu pe bază de
documente inedite din două arhive de la Arad şi din cele de la Viena.
Şi astfel, istoria Crişanei este aşa de necunoscută, nefiind ea scrisă până
acum. De aceea ajutorul ce l-aş primi, ar însemna şi încurajarea studiilor istorice prin mine ori prin altul făcute - cu privire la acest ţinut.
Lucrarea mea va da cel puţin 30 coli şi ar costa peste 120 OOO Lei. De aceea
am onoarea să Vă rog respectuos să binevoiţi a-mi acorda un potrivit ajutor material
la tipărire.
Unirea şi întoarcerea Galşei la Ortodoxie. 1834-47. Contribuţiuni la istoria Diecezei
Aradului, Arad, 1924, 35 p. (Nr. 3 din „La vatra sufletească a Neamului").
936
Cum şi-au răpit uniţii şi ungurii sufletele de la Nadăş ? (1895-1924). O întrebare şi un
935

răspuns,

Arad, 1925, 23 p. (Nr. 4 din „La vatra

937

sufletească

a Neamului").

Cei ce strică sufletul poporului românesc. O întâmpinare, Arad, 1926, 32 p. (Nr. 6 din „La

vatra sufletească a Neamului").
938

Dezbinarea religioasă a Românilor ardeleni, Arad, 1927 (Nr. 7 din „La vatra sufletească a

Neamului").
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Primiţi, Vă
consideraţie

rog, Domnule Ministru,
ce Vi-o păstrez,

încredinţarea

despre cea mai

aleasă

Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier eparhial
Arad, 7 Iulie 1934
[Pe arginea scrisorii-concept, Gh. Ciuhandu notează: ,,Deocamdată
Ministerul nu are absolut nici un mijloc de ajutorare. Poate mai târziu. În tot cazul,
cel dintâiu fond disponibil pentru astfel de lucrări va fi destinat acestei lucrări".]
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 56]

6.
[Concept]

[Arad, 7 februarie 1935]
Domnule Ministru

Doresc să fiu foarte scurt pentru a nu Vă răpi prea mult timp.
Am onoarea a Vă anexa un rezumat al lucrării mele despre a căreia tipărire
aţi binevoit a-mi scrie cuvinte de încurajare, pentru proximul prilej bugetar ce veţi
avea. Nu ştiu dacă pot, sau nu, să vă prezint o cerere nouă, sau pot pe cea veche din
vara trecută9 39 . Toate pipăirile mele în alte părţi după ajutoare de tipar au rămas fără
rezultat.
N-am primit nici un aviz nici în chestia pentru Românii din Ungaria, cărora înţeleg pe unii dar pe alţii ba, - am avut imprudenţa să le pun în vedere mângâerea
făgăduită de Dl. Min. Anghelescu şi de Dv. De n-o fi cu supărarea Vă rog
respectuos: binevoiţi a nu uita de această chestiune românească.
De asemenea rugasem Ministerul Instrucţiunei să binevoiască a cumpăra o
seamă de exemplare din monografia despre bărbatul de scoala Dr. Giorgiu Popa. Că
nu am avut răspuns favorabil în această chestie personală a mea - mă impac cumva,
cu situaţia, numai dacă s-ar face ceva în celelalte două privinţe.
Vă rog nu-mi luaţi în nume de rău aceste accente de sinceritate rugătoare.
Cu cea mai caldă consideraţie
Ciuhandu
Arad 7 febr 935
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 68]
939

Se referă la scrisoarea din 7 iulie 1934.
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7.

[Concept]

[Arad, 20 februarie 1936]
Domnule Ministru

Vă

rog să nu -mi luaţi în nume de rău că Vă trimit această carte însoţite de o
ce cred nu-mi va fi refuzată: Ca onor Ministeriu s-o răscumpere
dimpreună cu alte exemplare dacă aţi afla de bine, pentru instituţiile în subordine.
Am tipărit-o exclusiv pe cont propriu fără nici un alt ajutor, decît al
abonaţilor cari mi-au făgăduit - dar nu şi plătit încă - cheltuielile de tipar.
Am pus truda, am luat risc material asupra mea şi sunt sigur că Dv. veţi şti
aprecia pe deplin şi una şi alta.
Cu aleasa consideraţie,

rugăminte,

Arad: 20 II 1936
Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 20]
LXXXVII. Lazăr Augustin 940

[Concept]

[Arad, 21 septembrie 1933]

D. S. Dlui Dr. Augustin Lazăr
prefect jud. Arad

Domnule Prefect !
După înţelegerea

ce am avut, am onoarea să Vă rog respectuos să binevoiţi a
lua, pentru constatarea arhivelor din judeţ - comunale, notariale şi ale preţurilor următoarele măsuri:

Într-un termin, pe care-l veţi găsi de potrivit, să vi se arate, de fiecare arrhivă
separat.
1.) De când datează partea mai veche, socotită până la anul 1850, a arhivei
aceleia?
2.) În ce condiţii de păstrare se găseşte ea?
3.) Cam câte acte cuprinde ea? câte file, dacă actele sunt puţine; sau câte
fascicole, dacă sunt mai multe?
940

Dr. Lazăr Augustin a fost prefect al judeţului Arad între 12 iunie 1932 şi 15 noiembrie

1933.
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4.) Cu ajutorul intelectualilor din loc, în special al preoţilor, să se facă şi
oarecari constatări cu privire la cuprinsul acelor acte, dacă ele privesv chestii
politice-administrative, culturale, bisericeşti sau de altfel.
5.) În ce stare de îngrijire se găsesc actele respective, arătându-se: dacă ele
pot fi păstrate acolo bine, ori cel puţin cele mai însemnate pentru trecutul nostru să fie colecţionate şi orânduite în arhiva judeţeană?
S-ar putea ca aceste informaţii să fie lărgite după a Dvoatre chibzuinţă. Şi ar
fi bine ca informaţiile să Vi se servească şi pe un tablou rubricat, pentru mai bună
orientare. Intrând informaţiile, s-ar putea chibzui: ce e de făcut pe mai departe
pentru orânduirea materialului istoric şi pentru punerea lui în condiţii de uşoară
utilizare din partea celor ce s-ar interesa de istoria poporului român şi în privinţa
aceea ca arhivele de mai apoi (de la 1850 încoaci) încă să fie bine păstrate.
Arad,21 sept.1933
Cu aleasă consideraţiune,
G. Ciuhandu
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruce istorică.

1918-1948, doc. 89, pp. 413-

414]

LXXXVIII. Lăzărescu Vasile941
[Caransebeş,

21 februarie 1935]

Consiliul eparhiei ort. Române a Caransebeşului
Nr. 1055 Se
1935
Prea Onoratului Domn
Dr. George Ciuhandu
protopresbiter cons. ref. Eparhial în
Arad
Primind adresa ddto 9 Februarie a. c. pentru prenumerare la cartea P. On.
Dvoastre Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, - comunicăm că am trimis
protopresbiterilor sub % în copie alăturată adresa de recomandare, -

Lăzărescu Vasile (1894-1969), episcop al Caransebeşului (1933-1940), episcop al
(1940-1947), mitropolit al Banatului (1947-1961). La I ianuarie 1961 este obligat a se
pensiona, retrăgându-se la mănăstirea Cemica, unde îşi trăieşte ultimii ani_până în seara zilei de 21
februarie 1969, când trece la cele veşnice, fiind înmormântat în cavoul familiei din Jadani (jud.
941

Timişoarei

Timiş).
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De asemenea s-a luat o notă în Foaia Diecezanif42 , iar acum mai nou o
,,Notă oficială".

Binevoiţi a ne considera şi pe noi, Episcopia Caransebeşului prenumerată,
cum V-am mai scris, cu trei exemplare, unul pentru subsemnatul episcop, unul
pentru biblioteca eparhială, iar unul pentru cea a profesorilor de la Academia
teologică. Cu binecuvântare. Caransebeş,

în 21 Februarie 1935. Episcopul diecezan
Vasile

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 73.]

LXXXIX. Liceul Piarist Timişoara

LICEUL PIARIST
TIMIŞOARA

Timişoara,

No. 400- 1931/32

7 Maiu 1932

Prea Cucernice Părinte Consilier,
Direcţiunea Liceului piarist din Timişoara a rămas plăcut surprinsă, primind
în darul de cărţi pentru biblioteca profesorilor de la liceul nostru un număr însemnat
dintre publicaţiile Preacucemiciei Tale. Ţinem să Vă mulţumim pe această cale
pentru interesul care îl purtaţi şi profesorilor de la liceul nostru şi suntem
păstrându-Vă deosebita consideraţiune.

Director
[indescifrabil]

Secretar

[indescifrabil]
Prea Cucerniciei Sale Dlui Dr. Gheorghe Ciuhandu, cons. eparh. Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 7]

942

„Foaia Diecezană", organ oficial al Episcopiei din Caransebeş. A apărut între 1886-1947.
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XC.

Lupaş

Ioan

1.
Selişte

943

în 6/19 aug[ust] [1]915

Prea Onorate şi iubite Frate în Hristos,
Mă

la scrisoarea Frăţiei Tale din 5/18 I. C., că cea mai
ridica cuvântul întru apărarea cauzei stimatei Frăţiei Tale
soţii, fiind însumi convins că i s-a făcut nedreptate. Există însă o piedică, a cărei
înlăturare nu atârnă de loc de mine, şi anume: nefiind eu persoană girată înaintea
Exc[elenţei] Sale944 , până acum nici o singură dată nu am fost invitat să particit la
şedinţele plenare ale Consistoriului mitropolitan.
Doar în 2-3 rânduri, dacă s-a întâmplat să nu vie la Sibiu toţi membrii
consistoriului mitropolitan spre a se ţinea şedinţa plenară în sensul Statutului
organic s-a reflectat în grabă, pe cale telegrafică şi la participarea mea. Astfel, îmi
pare mai mult decât probabil, că nici de datat aceasta nu voiu fi invitat, decumva nu
se va ivi o necesitate momentană, ca cea incicată mai sus.
Te-aş sfătui însă, ca din bun timp să vorbeşti cu secretarul N. Zigre, care va
face referanda cauzei, ca s-o studieze obiectiv şi temeinic şi s-o prezinte cu
argumente convingătoare.
Apoi dintre asesori: cu Prea Cuvioşia Sa Arhimandritul Dr. Roşca, 945 Mateiu
- T nteanu,
.
D r. Ioan stro1a
. 947 . p e cei. d e la Arad 11 cunoşti mai b"me
V 01·1 eanu946 , L azar
decât mine: Ciorogariu şi Goldiş sunt în senatul şcolar. Ei însă nu vor putea
participa la deciziunea Consist[oriul] metr[opolitan], dacă au votat, când s-a adus
deciziunea Consist[oriului] eparhial. Episcopul Caransebeşului ca om cu simţ de
dreptate cu interes binevoitor pentru toţi slujitorii şcoalei şi culturii noastre
naţionale, de asemenea sper că va sprijini cauza. Poţi vorbi şi cu d. Branişte. Dorind
triumf deplin dreptăţii, Te salut cu salutare frăţească
[ss] Dr. I. Lupaş
gândesc a

răspunde

bărbătească hotărâre aş

A"

•

•

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. 116-117]
Ioan Lupaş a fost administrator protopresbiteral la Sălişte (1909), apoi protopop (19101919), îndepărtat de la Institutul Teologic-Pedagogic "Andreian" din Sibiu pe motive politice, după
condamnarea pentru articolul "Toate plugurile umblă ... ".
944
Mitropolitul Ioan Meţianu.
945
Roşca Eusebiu, (1856-1944), absolvent al Institutului Teologic din Sibiu şi doctor juris de
la Budapesta, arhimandrit, profesor şi rector al Institutului Teologic-Pedagogic "Andreian" din Sibiu,
a publicat mai multe studii şi monografii. Deputat congresual şi asesor consistorial.
946
Voileanu Matei ( 1852-1933), profesor, publicist, autor de manuale şi studii de istorie
bisericească. Asesor consistorial în Senatul şcolar din 1886. Avea mare influenţă asupra mitropolitului
Ioan metianu.
fo Stroia Ioan ( 1865-1937), absolvent al Institutului Teologic din Sibiu, unnând apoi Filosofia
la Leipzig şi Budapesta, unde şi-a luat doctoratul. Profesor la Institutul din Sibiu (1894-1901), preot şi
protopop la Sălişte ( 1901-1908), apoi la Sibiu 81908-1919), ulterior episcop al Annatei (1925-1937).
943
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2.
INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ CLUJ
FUNDAŢIUNEA M. SALE REGELUI FERDINAND I
Cluj, la 12 I [1]924
Stimate Amice,
De la începutul anului şcolar 1924/5 va funcţiona şi în Cluj o facultate de
948
teologie ortodoxă. Sumele necesare pentru plata personalului didactic şi întreţinerea
studenţilor sunt prevăzute în bugetul min[isteruluii] de culte pro [anno] 1924.
Într-o consfătuire, ţinută la P. Sf. Episcop Nicolae949 s-a făcut propunerea să
te invităm pe Frăţia Ta să iei conducerea acestei facultăţi. P. Sf. Sa a declarat că se
va îngriji să fie numită şi Dna într-un post corespunzător la vreuna din numroasele
ş coale de fete de aici.
Te rog deci să binevoieşti a chibzui asupra acestei propuneri [şi] a mă
încunoştiinţa despre hotărârea pe care o vei lua. Deocamdată discreţia cea mai
amicală este necesară, spre a nu mi se face piedici în calea acţiunii la începutul
căreia ne aflăm.
Încă o rugăminte: am trimis cererea şi actele absolventului şcolii normale din
Sibiu D[umi]tru Nan ca să fie primit în cursul I teol[ogic] la Arad deocamdată ca
elev particular, iar pentru anii II + III ca elev ordinar. Am rugat pe d. director
Botiş 950 să facă propunere favorabilă. Fii bun sprijineşte-1 !
An nou fericit !
[ss] Dr. Lupaş951
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 80].

3.
[Arad, 2/15 februarie 1924]
Mult

Preţuite Părinte şi

frate,

Mă iartă pentru tăcerea de atâta vreme. Cinstea ce mi-o faceţi Clujenii, m'a
adus în mare perplesitate. La vârsta mea, 952 după ce o seamă de energii mi le-am

948

Institutul Teologic din Cluj a fost inaugurat la 7 decembrie 1924.
Episcopul Nicolae Ivan al Clujului (1921-1936).
950
Dr. Botiş Teodor ( 1873-1940), doctor în Teologie de la Cernăuţi, profesor din 1900 şi
rector ( 1918-1938) la Institutul Pedagogic-Teologic din Arad (Academiei din 1927).
951
Sub antet se află o notă cu creionul a destinatarului: ,.Numai la Arad nu eram bun de aşa
ceva [profesor de teologie, respectiv, respectiv (di)rector] ! Ciuhandu".
952
La data respectivă avea 49 de ani (neîmpliniţi).
949
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consumat în serviciu administrativ şcolar, care m'a împedecat de a mă putea ocupa
sistematic cu cartea şi de a-mi face o pregătire pentru [o] misiune ca ceea ce mi se
îmbie, am refuzat ofertul pentru o catedră dela Cernăuţi, mai ales că n'aveam
prospecte decât de salar începător (fără gradaţii), - lucru mare pentru un om cu casă
grea.953
Îmi vine prea greu să mă decid deci la perezeală pentru ofertul dela Cluj,
până nu-mi cumpenesc încă odată serios toate motivele, subiective şi obiective şi
împrejurările între cari aş avea să trăiesc şi sălucrez.
Din parte-mi, o mărturisesc sincer: cu trei fetiţe şi un băiat pe care îi am, dar
954
cărora ştiu că nu le vom putea lăsa nici o avere , am un puternic motiv familiar să
prefer Clujul, unde aş avea la îndemână tot felul de şcoale pentru creşterea lor. Să
se aleagă cel puţin cu creşterea.
Aceste şi alte lămuriri, cari nu pot să însemne deocamdată nici refuz şi nici
angajament, li-am dat expresiune în Bucureşti, când am convenit cu P. Sf. Sa
Părintele Episcop al Clujului. Acestor lămuriri ţin să le adaug acum mulţumirile
mele cele mai călduroase, cătră toţi cari V'aţi gândit la mine, pentru cinstea ce mi-o
faceţi.

Şi, dacă nu V'aţi afla om, cu mai proaspete şi mai temeinice cunoştinţe de
carte teologică şi mai abil pentru lucrul ce-l doriţi, rog avizaţi-mă: care mi-ar fi, mai
departe, misiunea şi situaţia materială ce m'ar aştepta în Cluj.
Poate,aş fi mai bine primit la Cluj, decât aici la Arad, unde de 19 ani a trebuit
să-mi cheltuiesc energiile, fără a fi bun pentru alta slujbă decât referinţia şcolară.

Arad, 2/15 febr. 1924
Cu mulţumiri şi cu frăşesc salut
[ss] Dr. Gh. Ciuhandu
P. S. Auzisem de la P. S. Sa, că doi dintre micuţii D-tale zac de scarlatină şi
avea ştire că li s'a făcut bine. Să deie Dzeu să scape de orice primejdie. Eu sunt
păţit în această privinţă: am perdut acum 8 ani, un băiat, de 6 ani atunci. 955
[ss] G C
că

I se oferise, după moartea lui Eusebiu Popovici ( 1838-1922), catedra acestuia de Istoria
Bisericii şi Drept canonic. În concept unna un pasaj suprimat din scrisoarea expediată: "Din acest
motiv am gravitat spre referenţia mitropolitană unde de asemenea nu am putut ajunge până acum. Îmi
ziceam şi-mi zic şi azi că după premisele funcţiei mele de asesor referent şcolar de aproape 19 ani, azi
şi pentru asta aş fi mai folositor Bisericii şi neamului meu, dacă aş face ştiinţă aplicată la viaţa
bisericească, după cum cred că sfinţia ta n-ai prins [ ... pasaj ilizibil, n. n.] aceasta ce o unnăresc prin
modestul meu condei. Deci la repezeală ... " (urmează textul din scrisoarea trimisă). Conceptul la B. E.
O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 81.
954
În concept, pasajul avea următoarea redactare: "dar cărora nu ştiu de le voi putea lăsa nici
măcar cheltuielile mele de înmonnântare".
955
"Micuţii" lui Lupaş puteau fi numai fetele Hortensia (n. 1910) şi Marina (n. 1913), căci
Semproniu (n. 1908) avea la data scrisorii apropae 16 ani. Copilul lui Gheorghe Ciuhandu mort de
scarlatină la 6 ani se numea Viorel ( 1913-1919).
953
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[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan Lupaş, nr. 501: Scrisoarea-concept în B. A. O. R. Arad,
fond citat, dosar 74, f. 81-82]

4.
[Arad, 30 decembrie 1925]
Prea Onorate Părinte şi frate
Potrivit vorbei de sândul trecut când am convenit, îmi iau voie - nădăjduind
nu fiu judecat de rău - să Te rog frăţeşte: ai bunătatea a face să primesc Anuarul
istoric. Îl am pe cel dintâi şi pe al doilea şi altul nu956 •
Anticipând mulţumirile mele sincere, adăugând cordiale urări de bine, din
prilejul Anului nou, pentru Frăţia Ta şi întreaga familie.
Arad: 30 dec. 1925
Cu multă cinste:
[ss] Dr. Gh. Ciuhandu
să

[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan

Lupaş,

nr. 502]

5.
[Concept]

[Arad, 29 aprilie 1927]

Dlui
Dr. Ioan Lupaş
ministrul Sănătăţii şi Ocrotirii soc[iale]957
Bucureşti

Domnule Ministru,
Am îndeplinit aproape cinci ani de serviciu preoţesc, benevol, la
penitenciarul Tribunalului Arad, făcând o seamă de experineţe, care m-au îndemnat
să încerc a concretiza câteva propuneri cu privire la îngrijirea duhovnicească şi
culturală a Penitenciarului. În chipul acesta am ajuns să scriu în chestiune şi să
public în revista Sfăntului Sinod (Biserica ort. română, nr. 9 din 1923) câteva şire
de informaţie, sub titlul: "Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor", - după cum se
vede din tipăritura anexată. 958

956
„A I I N", I, 1921-1922, Cluj 1922; ,.A I I N", II, 1923, Bucureşti 1924; ,,A I I N", III,
1924-1925 a fost tipărit la Cluj în 1926, deci nu apăruse la data scrisorii.
957
Ioan Lupaş a fost Ministru al Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale în Guvernul Alexandru Averescu
între 30 martie 1926 - 3 iunie 1927.
958
Gheorghe Ciuhandu, Pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor. Chestiunea penitenciarelor,
în „8. O. R.", anul XLI, nr. 12, septembrie 1923, pp.401-410. Anexa lipseşte, fiind probabil în
biblioteca lui I. Lupaş.
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Tipăritura aceasta, am crezut să fie înaintată de Procuratura de aici, la
organele sale de superioritate justuţiare, dar n-am nici o cunoştinţă să se fi încercat
ceva mai deaproape pentru realizarea îmbunătăţirilor ce se cer.
Cum însă măsurile de această natură intră, poate cu mai mult temeiu, în sfera
de competenţă a Ministerului ce conduceţi m-am hotărât să Vă prezint anexa de mai
sus, cu rugămintea respectuoasă: să binevoiţi a o învrednici - de ceea ce nici nu mă
îndoiesc - de întreagă atenţia şi solicitudinea Dvoastre, luând contactul, ce veţi afla
de bine cu organele de guvernământ şi eventual şi legislative, pentru a face să se
înfiripeze un serviciu duhovnicesc ca şi din a Statului, pentru nevoinţa din
Penitenciarele tării.
Ţin să observ, că măsurile pe cari am în vedere să le cer cu privire la robi 959 ,
sunt numai o parte den ceea ce ar trebui să se facă sub raportul ocrotirilor sociale, şi
cu privire la orfelinatele, asilele şi spitalele, mai ales din oraşe mari, în cari se află
mai multe sau aproape toate aceste categorii de aşezăminte fulantropice, de cari
Biserica şi Statul prin împreună lucrare fiecare din al său punct de vedere, trebuie
să-şi deie obolul îngrijirii de cei nevoiaşi.
În vremea când eram referent suplinitor la secţia bisericească mitropolitană
din Sibiu, am propus şi s-au luat măsuri pentru trecerea acestor aşezăminte în câteun tablou, pe eparhii, şi pentru ca să se poarte grije duhovnicească de locatarii
acelor instituţiuni. Dar m-am conv ins că, în lipsa unor măsuri de natură
organizatorică-legislativă şi de dotaţie din partea Statului, pentru a asigura şi dota
posturi stabile de preoţi pentru asemenea aşezăminte nu se poate face nimic mai de
seamă.

La tot cazul, am convingerea că şi Dvoastră, atât ca ministru, cât mai ales că
pentru că veţi simţi că este ceva de făcut pentru organizarea serviciului din
institutele filantropice, cari, odinioară în trecutul Bisericii Răsăritului, erau
aşezăminte de forţă, cari exprimau în chip practic şi real credinţa şi dispoziţia
religioasă a acelei lumi de demult, pe care ar trebui s-o readucem între noi, măcar în
parte, prin reînvierea purtării de grije de cei nevoiaşi. Căci, doar aceasta o cere şi
umanismul nostru avansat de astăzi.
Cred, prin urmare, că ar fi bine să se facă următoarele două lucruri, acum
pentru început:
1. Să binevoiţi a cere de la Mitropolia din Sibiu, pentru a le cunoaşte,
măsurile de Consiliul mitropolitan în chestia serviciului la instituţiile filantropice:
spitale, orfelinate, asile, penitenciare [sic!], precum şi un tablou despre
aşezămintele de acest fel din Mitropolia Ardealului.
2. Să binevoiţi a Vă lua informaţii pe calea cum aflaţi de bine, despre
aşezămintele similare şi din restul ţării. Având materialul informativ despre
întreaga ţară ar urma, cred eu, să propuneţi votarea unei legi în consonanţă cu
privire la seviciul de sub întrebare, ărin ceia ce s-ar creia baza absolut

959

Deţinuţi (ardelenism arhaic).
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indispensabilă, pe care s-ar putea apoi clădi celelalte măsuri şi îndatoriri, cari ar
intra în atribuţiile Bisericii şi ale Statului.
Sunt sigur, Domnule Ministru, că înfăptuind o bună purtare de grije - în cele
sufleteşti şi culturale - cu privire la aşezămintele din chestiune, veţi fi săvârşit o
operă foarte salutară pentru ţară şi plăcută lui Dumnezeu. 960

Arad, 29 apr. 1927

Cu mult respect
[ss] Gh. Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 225-226]

6.
[Arad, 25 iunie 1929]
Prea Cucernice Părinte Profesor,
După avizul ce-l primii, sunt bucuros şi de un alt termin, pe care mi l-ai da,
când să putem sta de vorbă, - de ex. în decursul zilei de mâne.
Aş fi şi mai bucuros, dacă mi-ai face marea plăcere şi cinstea de a călca
pragul casei mele (str. Românului, nr. 11, etaj, în colţ) 961 • Cu acel prilej aş putea să
arăt şi nişte manuscrise, pe cari - contra oarecari condiţii - le-aş pune la dispoziţia
Universităţii [din] Cluj, spre studiere. 962
Îi grăisem de ele, acwn câţiva ani, şi Dlui Puşcariu963 •

Cu frăţesc salut,
[ss] G. Ciuhandu

Arad: 25 Iunie 1929

P. S. Pot primi avizul, ori acum ori mâne, înainte de masă, la Consistor964 ,
telefon 450965 .
[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan

Lupaş,

-

nr. 503]

Demersul lui Gheorghe Ciuhandu n-a avut urmare; Ioan Lupaş, chiar dacă ar fi dorit să
în sensul respectiv, n-ar fi avut timp, Guvernul al cărui membru era căzând la 3 iunie 1927.
Chiar şi la penitenciarul din Arad, capela a fost inaugurată doar în 1947, anul morţii lui Ciuhandu,
care oficiase într-una improvizată (vezi "Biserica şi Şcoala", LXXI, nr. 18 din 27 aprilie 1947, p. 131 ).
Publicăm conceptul, pentru că scrisoarea originală a rămas probabil în arhiva Ministerului, neaflânduse în Fondul Ioan Lupaş de la Mitropolia Ortodoxă a Ardealului.
961
Ioan Lupaş se afla la Arad ca preşedinte al comisiei de bacalaureat.
962
Nu cunoaştem despre ce manuscrise era vorba, probabil documente în legătură cu istoria
bisericească arădeană, poate cărţi liturgice.
963
Sextil Puşcariu (1877- I 948).
964
Aflat în clădirea Episcopiei.
965
Însemnare a lui Ioan Lupaş între text şi dată: "Miercuri 26 VI la ora 6 p. m."
960

acţioneze
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7.
[Arad, 27 noiembrie 1930]
Prea Cucernice Părinte Lupaş,
Am vorbit cu prietenul Dragomir966, care şi-a dat învoirea să utilizez, într-o
broşură pentru Maramurăş, articolele rezumative ale Frăţiei Tale din "Cuvântul".
Dragomir spunea, că nu ar avea răgaz să înfiripeze o broşură pentru popor din cele
2 volume ale sale967 . Rămâne deci să facem, noi doi, ce-om putea. Te rog deci
frăţeşte, ai bunătatea de-mi trimite materialul, cât mai degrabă, ca să-l pot tipări în
broşură, cu o mică introducere, localizând chestia pentru Maramureşeni. Aş dori să
ajungă la ei, încă 'nainte de Crăciun, ca iama aceasta să "fermenteze" chestiunea,
până la toamnă, când am de gând să mergem acolo cu Congresul preoţesc968 , - de
nu s'ar ivi dificultăţi în cale.
Arad: 27 nov. 1930

Cu respectuos

şi frăţesc

salut.
[ss] G Ciuhandu
[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan Lupaş, nr. 504]

8.

[Arad, 20 septembrie 1933]
Prea Cucernice Părinte şi frate,
La începutul acestei luni, a fost p'aici prof. univ. Dr. L. H. Grondijs969 din
Haga, dorind să aibă contact şi să iee informaţii despre starea Bisericii noastre în
raport cu catolicii, special uniaţii, spre a le utiliza apoi, în pµblicistică.
Avea de gând să meargă şi la Cluj, dar n'a ajuns. Aşa fiind, spunea că va fi
bucuros să iee contact măcar în scris, cu informatorii ce i-aş putea recomanda. I-am
pomenit de numele P[rea] C[ucerniciei] Tale şi a Păr[intelui] Ghibu, cari sunteţi
îndemânatici (nu ca mine) în l[imba] germană etc. E un olandez protestant, care a
966

Silviu Dragomir ( 1888-1962).
Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a Românilor ardeleni, voi. I Sibiu 1920, voi.
11 Sibiu 1930.
968
Congresul Asociaţiei "Andrei Şaguna" a preoţilor ortodocşi din Ardeal şi părţile ungurene,
prezidate din 1922 de Gheorghe Ciuhandu nu s-a ţinut în 1931 în Maramureş, ci la Alba Iulia (24-25
noiembrie), cf. Gheorghe Ciuhandu, Gânduri de reorganizare profesională unitară a preoţimei din
Patriarhia română, Arad, 1942, p. 13, iar el a renunţat probabil la broşura proiectată.
969
Grondijs, L. pastor şi profesor olandez. Nu deţinem alte date.
967
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fost la Bodrog (M[ănăsti]-re) şi a trecut şi la m[ănăsti]-rile din Jugoslavia, cu gând
de studii relativ la pictura lor.
Mi-am luat voie să-i dau adresa P[rea] C[ucemiciei] Tale şi a Păr[intelui]
Ghibu - pe a lui Dragomir970 o avea deja ! - spunându-i că, mai ales că ştiţi
nemţeşte, sunteţi cei mai indicaţi pentru a-i sa unele informaţii. L-am petrecut la
M[ănăsti]-rea Bodrogului, unde s'a simţit foarte bine, şi trăgea la Cruci ortodoxe.
Soţia-sa, o ucrainiancă, şi fiică-sa sunt ortodoxe; cea din urmă botezată de
mitr[ opolitul] Evghenie971 .
Cred [că], e un bun prilej, - dacă Vi s'ar adresa, - de a plasa nişte informaţii
în apus, cu privire la "patimile" noastre de la catolici.
Cu

Arad: 20 sept. 1933

frăţească

dragoste
[ss] G Ciuhandu

[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan Lupaş, nr. 505]

9.
[Carte poştală]

[Arad, 3 ·decembrie 1935]
P[rea] C[ucemice]

Părinte

Profesor !

Întâi de toate, sincerele mele mulţumiri pt. frumoasa dare de seamă despre
lucrarea mea972 . Primii chiar o scrisoare de la Secretariatul Academiei Române,
căreia îi trimisesem cererea pentru premierea acelei lucrări şi mi se cere: să arăt, la
care premiu ţin să concureş. I-am cerut dlui secretar seria premiilor, pe care Frăţia
Ta, cred le cunoşti. Şi aşa Te rog mult: dă-mi sfat, pentru care premiu să mă
973
pronunţ ? Eu am dat cererea în termini generoşi numai • N-am ajuns să trimit în
termenul ce proiectasem, din motive grele, ce le aflasem la Oradea974 şi nu pot să le
spun decât verbal, la convenire. Dar trimit ceva iarăşi la "Lupta" (de silă), dacă
Presa din Bucureşti ne ţine sub "carantină".

Silviu Dragomir, autor şi el al unor scrieri polemice la adresa catolicismului, mai ales
monumentala Istorie a desrobirii ... , dar şi altele, cum Nedreptăţirea elementului ortodox în Ardeal,
Bucureşti 1930.
971
Evloghie, mitropolit ortodox, poate din Polonia sau Cehoslovacia; nu deţinem alte date.
972
Ioan Lupaş, Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini mai
ales din istoria Românilor crişeni 1930-1840, Arad 1935, în „A. I. I. N.", VI, 1931-1935, pp. 619-621.
973
Lucrarea a fost înscrisă, probabil la consiliul lui I. Lupaş, pentru premiul "Gheorghe
Asachi" din 1936 (25 OOO lei), însă a fost respinsă (premiul l-a primit un oarecare Preda Fundăţeanu
!), totuşi i s-a atribuit premiul "Neuschotz" de 3 500 lei (cf. ,,A. A. R.", Dezbateri, LVI, 1935-1936,
pp. 25, 203, 206), credem că datorită influenţei lui I. Lupaş.
974
În legătură cu problema succesiunii la scaunul episcopal de la Arad, vezi scrisoarea
următoare, expediată în aceeaşi zi cu această carte poştală.
970
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Cu frăţesc salut şi înc' odată mulţwnesc
[ss] G Ciuhandu
[Adresa]: P[rea] O[noratului] Domn
Dr. Ioan Lupaş
profesor univ.
Cluj

Arad: 3 Dec. 1935

[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan

Lupaş,

nr. 506]

10.
[Arad, 3 decembrie 1935]
P[ rea] C[ ucemice]

Părinte

Profesor !

Se apropie ziua alegerii de Episcop la Arad. În tot intervalul de la 15
Octomvrie încoaci, presa a avut atitudine caracteristică în cauză. Unele gazete dela
975
Bucureşti ne-au ţinut mereu sub focul apostrofărilor de "regionalism" . Altele,
976
între ele şi marele cotidian de propagandă naţională "Universul" - au ignorat
chestiunea şi şi-au închis coloanele de cătră cei care ar fi fost dorit să deie oarecari
lămuriri în cauză. E izbitoare atitudinea aceasta mai ales dacă o punem în alăturare
de cazul similar al alegerii pentru scaunul de episcop al Cetăţii Albe. Atunci marele
cotidian dela Bucureşti nu au văzut şi ne-au mustrat "regionalismul" basarabean,
care era de altfel o justă dorinţă, realizată mai apoi întocmai977 • Iar noi cei dela
975
Gazeta "Credinţa" din 21 octombrie 1935, prin pana lui Manea Popescu mai ales, îi acuza
pe ardeleni şi arădeni de "regionalism" (respectiv pe Mitropolitul Nicolae Bălan şi pe Andrei
Magieru), fiind de fapt vorba de un "lobby" mascat pentru Tit Simedrea (1886-1971), fost director al
cancelariei Sfântului Sinod ( 1923-1925), atunci arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor ( 19261935). Sub semnătura lui Gheorghe Ciuhandu s-a publicat în replică un comunicat al deputaţilor
arădeni ai Congresului Electoral Bisericesc, în care se respingeau acuzele, cerându-se presei să nu mai
găzduiască astfel de atacuri (lară.şi pentru scaunul episcopesc al Aradului. - Un comunicat - [datat 21
octombrie 1935), în "Bis. şi Şc.", LIX, nr. 43, 27 octombrie I 935, p. 6). Asociaţia clerului "Andrei
Şaguna", filiala Arad, s-a solidarizat cu poziţia deputaţilor eparhiali la adunarea din 25 noiembrie
1935 (Ibidem, nr. 48, I decembrie 1935, p. 5).
976
"Universul", ziar înfiinţat în 1881 de Luigi Cazzavilan, aflat la acea dată în propietatea şi
sub conducerea lui Stelian Popescu, care îi imprimase o linie naţionalistă, de dreapta, de care se
apropia şi opţiunea politică a lui Gheorghe Ciuhandu; avea cel mai mare tiraj în epocă şi influenţa
sensibil opinia publică.
97
La 20 octombrie 1933 Dionisie Erhan ( 1868-1943 a fost ales episcop de Cetatea Albă
lsmail. El fusese vicar al Arhiepiscopiei de Chişinău din 1918, apoi locţiitor de episcop al eparhiei
Cetatea Albă-Ismail (1932-1933). Alegerea a fost anulată de Sfântul Sinod, întrucât candidatul nu
avea pregătirea teologică cerută de noua lege de organizare a B. O. R. În urma sustinerii locale,
Dionisie Erhan a fost recunoscut episcop şi înscăunat la 15 mai 1934 (vezi "Bis. şi Şc.", anul LVIII,
nr. 44, 29 octombrie 1933, p. 8 şi Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a doua,
revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, pp. 173-174).
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Arad nu mai răzbirăm de a ne transpune peste cercul de fer al carantinei
cotidianelor bucureştene, - carantină care mâne poate fi aplicată altor rrovincii.
O singură dată şi numai în nrul dela 23 Noemvrie al "Luptei"97 am reuşit cei
de aici să ni-se primească informaţii, întregi şi autentice, despre starea de spirit din
Eparhie şi despre motivele noastre, cari ne-au strâns în jurul P[rea] Sf[inţiei] Sale
Andreiu Crişanul.
Nu ne rămâne deci, decât pe această cale, anexându-Vă nrul în chestiune, să
Vă rog din încredinţarea celor ai noştri [sic], să ne aveţi în toată dragostea pentru
ziua de 10 Decemvrie, sprijinindu-ne cu votul P[rea] C[ucemiciei] Voastre979 şi al
acelora, pe cari iaţi [sic] mai putea aduce alături de noi la vot dintre electorii de ori
unde.
Membrii localnici ai Adunării noastre eparhiale au hotărât azi, ca noi toţi să
ne întrunim Luni în 9 Decemvrie c[urent], la ora 18 şi 30' la "Modem"980 , pentru
conzultare.
Cu aceasta am onoarea să Vă rog tot odată cu toată încrederea: să binevoiţi a
participa la aceea consfătuire, întrucât sunteţi, cum şi credem, de acord cu noi.
Arad, la 30 Decemvrie 1935
Cu mult respect:
[ss] G Ciuhandu
P. S. Trimit un interview direct la Bucureşti.
[A. B. M. Sibiu, Fond Ioan

Lupaş,

nr. 507]

11.

[Carte poştală]

[Arad, 12 decembrie 1935]
Cinstite Părinte !

Aş dori să ştiu de a-i [sic] remarcat, sau nu, prezenţa - în reşedinţa
mitropolitului, de iarnă, dela Sibiu - a unei mici icoane de episcop, aflătoare în
camera din stânga a anteşambrei. Cred, că e unul din episcopii sibieni - resp[ective]

978
Ultime informaţii, în "Lupta", XIV, nr. 4228, 23 noiembrie 1935, p. 5, articol neutru,
informativ, despre viitoarea alegere de episcop din 10 decembrie.
979
Ioan Lupaş, în calitate de deputat în Congresul Naţional Bisericesc, era membru de drept al
Colegiului Electoral, potrivit Legii şi Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 6 mai
1925. Mai aveau drept de vot delegaţii eparhiei vacante, decanii/rectorii Academiei Teologice şi
câţiva înalţi demnitari ai Statului, cu condiţia de a fi ortodocşi. Dacă a fost prezent, probabil că Lupaş
a votat în sensul solicitat de Gh. Ciuhandu, fiind un apropiat al acestuia şi al Episcopului Roman
Ciorogariu, cei mai de seamă susţinători ai lui Andrei Magieru.
980
Sală de spectacole şi întruniri din Bucureşti.
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ardeleni - din veacul XVIII. Şi nu ştiu: care, anume ar fi episcopul acela: de e
Chirilovici981 ori Nichitici9 82 • Nu-mi găsesc notiţa făcută pe vremuri. Mă
interesează chestia, deoarece de tablourile, pictate, ale celor doi episcopi ardeleni,
am dat la o mănăstire din Banat, astă vară. Le şi am în copii fotografice şi-mi rezerv
să le utilizez la timp potrivit în vr'o lucrare. Nu-mi aduc aminte să fi văzut, cândva
şi undeva, reproduse, cele două înfăţişări, ale celor doi episcopi menţionaţi. Ai
bunătatea de a-mi face plăcerea cu ceeace mi-ai putea comunica în cauză, în special
despre icoana de la Sibiu.
Arad
12 Dec. 1935

Cu toată dragostea şi cinstea,
[ss] G Ciuhandu

[P. S.] Trimit interviu direct la Bucureşti.
[Adresa:] P[rea] C[ucemiciei] S[ale]
Lupaş

prof. universitar
Cluj
[B. M. Sibiu, Fond Ioan

Lupaş,

nr. 508]

XCI. Lupşa Ştefan983
1.

Wien IX, Pension Wiene Heim, Garhizonsg 7
P(rea) O(norate)

şi

23 Apr[ilie] 1929

Mult iubite Părinte Consilier

În preţioasa Dv. Scrisoare găsesc şi rândul în care se spune că sunt căutaţi
umerii tineri, căci poveri sunt de pus pe ei. Dar iată, sunt tocmai în căutarea ardentă
şi sunt cu frică în sân că n-o s-o iau pe cea mai potrivită.
981
Chirilovici Sofronie (17 - 17 ), cleric sârb, vicar ortodox de Buda, numit episcop ortodox
al Transilvaniei de Maria Teresia (prin rezoluţie la 12 ianuarie şi decret la I martie 1770), instalat în
1771, a ~ăstorit până în 1774, când a fost numit episcop de Buda.
82
Nichitici Ghedeon ( 1736-1788), cleric sârb, numit episcop ortodox al Ardealului de Iosif al
Ii-lea la 30 septembrie 1873, întronizat în 1784, a păstorit până la moarte. Cunoştea limba română,
fiind anterior protopop de Abrud, egumen al mănăstirii Sârba şi vicar al Bucovinei.
983
Lupşa Ştefan (1905-1964), născut în Miersig U- Bihor), a absolvit cursurile Liceului
„Emanoil Gojdu" din Oradea şi a studiat teologia la Cernăuţi, unde, în 1929, şi-a susţinut
doctoratul.Şi-a continuatstudiilc la Viena, under a efectuat cercetări în arhivele vieneze. A fost
profesor de istorie bisericească la Oradea, Arad, Timişoara şi Sibiu. Între 1946-1952 a predat istoria
bisericească la Sibiu.

447
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

Pentru mine, începător prea puţin versat, aceasta e teama cea mai grea:
fixarea temei şi limitarea terenului de lucru.
Îmi fixasem să culeg din Arhiva de aici documentele de la data de unde a
lăsat-o Reli 984 sau finea sec. 18 până la Şaguna, dar P. S. Roman mi-a atras atenţia
985
că acest teren a fost exploatat de Sădean • I-am cerut Dlui Dir(ector) Botiş
986
scrierea lui Sădean despre Gh. Lazăr şi anuarul 1916-191 7987 unde sunt utilizate
documentele din această epocă, dar încă nu le-am primit.
Actele vechi din care-i teza mea988 ce aţi primit-o, le-a copiat chiar anul
acesta Dr. A. Veress (prin martie) 989 . Acolo şi dealtfel nu mă bag fiindcă cele mai
multe s-au publicat deja şi eu nu prea cunosc colecţiile şi mai puţin literatura şi nici
n-o am la dispoziţie ca să pot controla. Iar să descifrez cu greutate acte pe care le
găsesc şi în ţară clar tipărite n-aş dori.
Despre această grije i-am trimis câteva întrebări d-lui Lupaş, dar încă nu mi-a
sosit răspunsul. Am început să copiez actele anului 181 O unde m-a interesat, e
dosarul lui Lazăr990 şi raportul lui Vulcan991 despre cler şi şcoale.
Apoi copiez 1809 şi voi merge aşa nu ştiu până unde înrărăt şi pe urmă voi
lua i&r de la 181 O înainte până la 1846.
Seara când vin din Arhivă sunt rupt de oboseală. Cursurile n-au început încă
de-abinelea, dar le şi neglijez. La teatru merge o seară 15 şilingi, la Operă şi mai
mult şi obosit cum rămân de peste zi nu mă duc. Aşa că mă puteţi considera un
băiat sârguincios.
În actele anului 1809 găsii în indice nişte treceri de Valahi uniţi la Ortodoxie.
Mâine capăt actele respective.
Vă servesc bucuros dacă îmi indicaţi că aveţi nevoie de vre-un an pentru
lucrările ce preparaţi.

Reli Simion ( 1882-1945). S-a născut în I 882 în Pătrăuţii de Sus (jud. Suceava), studii
superioare la Viena, doctor în Teologie ( 1928), profesor de Istorie bisericească la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi, iar din 1929 director al Arhivelor Statului din Cernăuţi. A publicat: Politica
religioasă a habsburgilor faţă de biserica ortodoxă română în sec. al XIX-iea (în lumina unor acte şi
documente inedite din arhiva Casei şi Curţii imperiale din Viena), Cernăuţi, 1927, 117 p.; Din viaţa
religioasă şi bisericească a Sucevei în secolele XVII-X/X, Cernăuţi, 1931, 38 p; Biserica ortodoxă
română din Maramureş în veacurile trecute, Cernăuţi, 1938, 254 p.
985
Este vorba de Sădean Avram (1880-1914).
986
Avram Sădean, Date nouă despre Gheorghe Lazăr, Arad, 1912, 32 p.
987
"Anuarul Institutului pedagogic-teologic gr. ort. român din 1916-1917", Arad, 1917, în
care Iacob Lazăr a publicat documentele rămase de la Sădean.
988
Ştefan Lupşa, Catolicismul şi românii din Ardeal şi Ungaria până la an11/ I 556, în
"Candela", an. XXXIX, 1928, nr. 11-12, pp. 352-396; an. XL, 1929, nr. 1-2, pp. 86-143 (extras,
Cernăuţi, 1929, XV+ I03 p.)
989
Vereş Andrei (1868-1953). A publicat Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei şi Ţării Româneşti, voi. I-XI, Bucureşti, 1929-1936.
990
Gheorghe Lazăr ( I 779-1 823 ).
991
Samuil Vulcan ( 1758-1839), episcop unit de Oradea.
984
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Vă mulţwnesc foarte mult pentru Patronatuf , fiind tot pe drumuri nu mi-o
cumpărasem încă. Am văzut o lucrare a Dv. Despre dezvoltarea unirii după Unirea
oficială din sec. 18. Mi-a plăcut mult concepţia.
Am fost înainte de Paşti la Marghita unde aveţi o rudă măritată după
primnotarul Ruj ea. Le-am promis că Vă voi vizita (şi aveam de gând să merg la Dv
nainte de a veni, aşa mă sfătuise şi P.S. Roman) dar acasă după Paşti am căzut întro gripă şi n-am putut să risc mai multe drumuri.
Cu respectuoase complimente
92

Lupşa

[B. A. O. R. Arad, Fond Ciuhandu, dosar 36, f. 27-28]

2.
[Viena]
Părinte

Referent

Vă

scrisesem că am cerut rezultatele muncii lui Sădean de la Dl Director
Botiş, care m-a şi satisfăcut promt; nu trebuia să Vă faceţi cheltuieli cu aceasta, mai
ales că anuarul trimis conţine sublinieri cari Vă sunt poate de folos.
Trecerea la ortodoxie e în Comitatul Huniedoara la 1809, Cancelaria
ardeleană cere pedepsirea judecătorului Sig Kenderesi care ar fi uşurat trecerea. E
actul 1672 St. R. Raportul lui Bob poate conţine mai mult, nr. 1927/808 încă nu-l
am.
Mi se pare că despre unirea din jud. Arad mijlocită de Vulcan la 1834 la
Minyad, Niagra, Igneşti, Szebezsanyi, Berindia, Kertes, Rossia, Revetiş, Boksig,
993
Gurba, Chereluş şi Keresztmenes aţi publicat ceva. Am aici un act 5142 St. R.
Actul lui Vulcan din Cabinet Arhiv. O să vi-l trimit. De-ale lui Vulcan am multe
acte. Am un voluminos raport scris cu mâna lui în latineşte cwn s-ar putea aduce
neuniţii la cultura din 1810. Acum copiez un act de 80 pagini folio (între care
cererea protopopoilor e în slavoneşte, nu ştiu ce-o să fac cu ea) despre încercarea de
unire din 1797. Ştiu că Lupaş a scris despre ea dar nu ştiu în extensiune a utilizat
acest dosar de aceea mi-l copiez.
Rescroptum Declaratorium din 1777 (paremi-se) e şi mai mare 85 pagini
folio, iarăşi ştiu că l-a publicat Tincu-Velia994 sau cine, dar iară din lipsă de
informaţii mai precise şi mai bine mi-l copiez şi acesta.

992

Este vorba de lucrarea lui Gheorghe Ciuhandu, Patronatul eclesiastic ungar în raport cu
drepturile Statului român. Studiu istoric-statistic şi politic bisericesc, Arad, 1928.
993
Vezi: Gh. Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă în anii
I 834-5. Pagini din istoria diecezei Aradului, Arad, 1924.
994
Nicolae Tincu-Velia (1816-1867), preot, notar consistorial şi profesor de teologie la Vârşeţ.
A scris Istorioara bisericească politico-naţională, Sibiu, 1865.
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Ca un neorientat

încă

mi-am luat o

metodă

de tot

primitivă:

copiez tot ca o

maşină.

Mi-am restrâns deocamdată timpul 1796-1846, dar dacă îmi va ajunge îmI
voi procura copia tuturor actelor 1761-1846.
Şi pe urmă acasă, dacă voi avea vre-o dată interesul să scriu ceva le voi
studia, resp(ectiv) voi studia literatura acestui timp., dacă nu, le voi folosi la curs.
Stau până şa 1 Aug(ust) aici. I-am scris P(rea) S(finţitul) Roman995 că nu
vreau să mă duc la apus, ci daici după o pauză de vară (1-15 Aug) să merg la
Budapesta. Nu mi-a răspuns încă. Nu găsesc rost să-mi pierd vremea şi forţa
învăţând englezeşte - într-o lună nici nu poţi - odată ce m-am înfipt - fără voie - în
studiul istoriei bisericii române, unde literatura engleză nu contribuie cu nimic, că
la Academie sunt silit să propun şi alte materii, nu înseamnă că mă specializez şi la
acelea.
Cazurile în legătură cu unirea le urmăresc cu toată cuvenita atenţie, ştiu şi eu
că acest capitol e cel mai important în ist. Bis. Rom. Si pentru ardeleni cel mai de
interes.
Deocamdată socotesc Staats Rathul, Cabinet Arkiva n-o cunosc, dar am să
cer actul Dv. Despre Vulcan şi Vi-l trimit.
Vizita mea o veţi avea la toamnă neîntârziat. N-am văzut încă Aradul şi nici
biblioteca Dv.
Respectuoase salutări
Lupşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 25-26]

3.
[Viena, 28 iulie 1929]
Părinte

Referent

Dacă aveţi posibilitatea să-mi indicaţi vre-o înlesnire cu privire la plasarea
mea la Budapesta, vre-un sălaş eftin curat şi în loc potrivit, Vă rog să aveţi
bunătatea să-mi daţi această informaţie. În Viena am făcut prostia să stau scump şi
incomod în pension,în loc să-mi fi luat, pentru aşa de lung timp, cameră cu luna.
Cu copierea documentelor nu mai am spor decând am isprăvit cu paralele, şi
nu mai pot da nimic la. copiat, ci mâzgălesc totul cu mâna mea. Astfel nici duplicate
nu pot face.
Mă bucur nespus de mult că-mi deschideţi speranţa să văd scumpele
documente publicate. Eu nu ţin să fiu autor şi dacă P. S. Episcop nu-mi va cere teza
de abilitare la Academie996 voi fi foarte bucuros, căci trebuie adunat şi dat la lumină
995
996

Este vorba de Roman Ciorogariu, episcop al Oradiei.
Este vorba de Academia Teologică din Oradea unde funcţiona ca profesor.
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cât mai mult material, să aibă la dispoziţie toţi cei ce vor fi siliţi, că eu acum trei
ani, să facă cursuri de istoria bisericii române la teologi după manualul Dlui prof.
Iorga, cum se face dealtfel şi la Cernăuţi.
Nu pomeniţi nimic de Dl. Prof. Lupaş în planul Dv. Dânsul are copia tuturor
documentelor ce le-a găsit demne de atenţie în Arhiva de aici până la 1848, numai
vremea de a le publica îi lipseşte. Multe documente nepublicate pare să aibă şi
Dragomir tocmai privitor la Arad.
Actele bihorenilor cu Vichentie Ioanovici pe cât ştiu şi le-a copiat din
Budapesta (spunea că dintr-o ladp unde erau aruncate ca netrebnice) Dl. Prof. la
Liceul Gojdu, Damaschin Ioanovici şi la Paşti mi-a arătat un vraf de caiete:
manuscrise spre a fi publicate într-o sinteză. 997
Am să caut însă şi eu în indicii anilor respectivi, şi Vă mulţumesc de
osteneala ce V-aţi luat de a-mi atrage atenţia asupra lor.
Am lista actelor ce şi-a copiat domnul prof. Lupaş de la 1761 până la 1800,
sunt însă puţine, dânsul a spicuit numai. A ales desigur acte interesante, dar
totodată a dat atenţie specială ţinutului Săliştei.
Unele din ele mi le voi copia şi eu pentru cursul meu, dacă voi avea vreme.
Anii câţi mi-am copiat până acum i-am copiat complet, nici un act n-am omis. Am
copiat astfel anii 1796-1834 tot ce se referă la bis rom. ardeleană şi puţine din
Bucovina (un dosar cu tema: Începuturile facultăţii de Teo!. Din Cernăuţi) şi
Muntenia (Dos. Filiti998 ) şi Dalmaţia (Unirea)999 •
Voi căuta acte despre Nestor Ioanovici, dar îmi pare rău că n-aţi binevoit a
preciza, până când să Vi-le trimit. În orice caz ce am găsit la Viena veţi avea încă în
Septemvrie.
Unul avui posibilitatatea să Vi-l alătur aici.
Conflictele cu catolicii am vre-o 20-30 de acte extrem de interesante, între
ele şi din dieceza Arad. Vi le voi pune la dispoziţie în octomvrie, după întoarcerea
mea în ţară. Eu nu ştiu dar cred că nu e mare defect ci de la o vreme încoace nu mai
copiez toate documentele întregi ci mai fac şi regeste. Cred că se pot publica şi aşa.
Primiţi Vă rog Părinte Referent salutul meu respectuos.
Viena 28 iulie 929

St.

Lupşa

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 29-30v.]

997

A publicat: Câteva momente din lupta pentru episcop român la Arad ("Rev. T.", 1916, nr.
9-20) şi Zile triste din viaţa lui Moise Nicoară ("Bis. şi Şc.", an. XLII, 1918, nr. I, 6-13, 17).
998
Dositei Filitti, episcop al Buzăului (1787-1793), din 1793 mitropolit al Ungrovlahiei, până
în 181 O când este înlăturat din scaun, sfărşind în surghiun la Braşov în 19 octombrie 1825. Despre a
publicat: Destituirea şi petrecerea în Ardeal până la moarte a mitropolitului Ungrovlahiei Dositei
Fili/li, în "R. T.", an. XV, 1930, nr. 7-8, pp. 318-326.
999
Documentele au fost publicate de Ciuhandu în lucrarea, Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (1830-40), Arad, 1935.
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4.
[Carte poştală]
Viena, 24 august 1929]
P(rea) O(norate) Părinte Referent
Am întrebat prin direcţia Arhivei de aici pe cea din Budapesta, dacă pot
consulta Laveltarul. Răspunsul e negativ. Comisarul de aici declară că arhiva din
Budapesta nu dă bucuros autorizaţie de a consulta actele supuşilor statelor
succesorale dar că dacă vreau pot să fac cerere.
Aşa stând lucrurile, rămân în Viena până la 20 Sept(embrie)şi B(uda)pesta o
voi vizita-o numai ca pasager.
Despre N( estor) Ioanovici St. R.4079-829 des ung Vklers Reviczky v 29
Iuly, Resoi.: Episcopis gr. n. u. St. Stancovici Max(im) Manuilovici, G. Chanislav
et N. Ioanovits percepţionen fructum ex eorum eppatibus provenientium a 1 Febr.
1829 concedo. Baden 9 Aug. 829 Eh. Ludwig.
St. R. 1166-1830 ...... [n. n. indescifrabil]
Respectuoase

salutări

Lupşa

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 27, f. 9]

5.
Viena [septembrie 1929]
Părinte

Referent

Vă scrisesem că până la 1 sept. Nici la un caz nu părăsesc Viena. După ce
îmi spusese Dl. Sassu de la Legaţie că la Budapesta n-au românii acces la Arhivă
mă hotărâsem să plec într-acolo abia la 20 sept. Acum după intervenţia şi
comunicarea Dv. Pentru care Vă mulţumesc foarte frumos, am rămas asupra dateiu
de 6 septembrie. Schimbarea la această dată se poate să fac doar, prin amânare, aşa
că până la ce veţi binevoi a-mi scrie tot la Wien, Minoritenplatz 1.
Prea Sfinţitul Episcop mi-a lăsat mână liberă să stau unde vreau, cu o singură
imunitabilă condiţie: nainte de 30 sept. 1929 n-am voie să măp reîntorc în ţară.
Acum e deschisă arhiva numai între 9 ½ şi 3. Aşa că în acest Urlaubzeit (5
Aug. - 31 Aug.) pot lucra numai 4 ore pe zi. Îmi reţinusem actul de peste 100
pagini coala din care vă trimit aici ceva despre N. Ioanovici 1000 să-l dau la copiat
după ce-mi va sosi leafa pe august, dar fiindcă leafa nu soseşte m-am apucat să-l

1000

Nestor Ioanovici, episcop al Aradului ( 1829-1830).
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copiez. Îmi răpeşte singur peste o săptămână. Eu nu ştiu despre Micoară 100I decân
că e patronul liceului din Arad. Istoria lui m-a emoţionat, e măreaţă face o jalbă aşa
de bogat amănunţită, cere ajutor pentru acoperirea cheltuielilor, dar în loc de ajutor
i se interzice şi să colecteze printre români, recalcitrând e închis în temniţă arătând
prea adânc mâhnire e declarat nebun.
Asemenea documente (cred că multe sunt publicate fără ştirea mea, dar n-am
încotro) sunt în stare să mă ţintuiască până la un nou surmenaj de masa Arhivei.
Planurile dumneavoastră de publicare, n-au nevoie să fie stimulent dar îmi sunt
mângâiere. Ca de altfel foştii colegi îmi trimit versuri că şoarecii de la arhivă i-au
ros pana cea activă şi desigur că e şi multă deşertăciune să te îngropi în hârţoage
prăfuite, când ai putea să-ţi vezi de treabă ca alţii mai practici.
Dumneavoastră însă Vă previn să nu puneţi mare nădejde în succesul muncii
mele din această vară, mai ales de acum înainte, cum nu vreau să mă întorc esofat
la jugul celor 14 ore săptămânal+ slujba de prefect foarte puţin voi putea scoate. Şi
nu va fi un regret căci nu o pot duce până la 1846 sau 48 decât cu K. A. Cu St. R.
trebuie să rămân la 1834. Aşadar conplet voi avea numa: 1796-1834. Duplicate vam scris că nu mai am, căci scriu cu mâna tot. Vă trimit unul mai vechi, pe care l-a
fuşerit Reli. 1002
Actele câte le am nu încap într-o geantă mare, fac un cufăraş.
Îndată de sosire la Oradea, aşdar, încă în prima jumătate a lunii oct. Vi-le
duc în persoană şi Vi le dăruiesc cu toată plăcerea şi fără reţinere decât ca după
Paşti să le pot folosi la partea respectivă din cursul meu de la Academie. N-am
pretenţii la nici o reţinere, pentru mine a fost un exerciţiu studenţesc copierea lor şi
mi face mare plăcere dacă Vă pot fi folositor.
Pentru începutul secolului XVIII există indice abia de la 1710 Staatskauley.
Restul numai acte legate ~u sfori, deţi vine să fugi de ele. Staatsk a răsfoit-o
Dragomir 1003 , cred.
După cât întrezăresc, e probabil că abia după completările din vara viitoare
veţi publica documentele, Dacă aţi putea trimite la Viena teologi arădeni, eu i-aş şti
îndruma (în cele materiale) nu ca Reli pe mine.
Lupşa

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 23-24v.]

6.
[Carte poştală]
Oradea 9 mai 1933
1001

Nicoară Moise ( 1786-1862), cunoscutul militant pentru emanciparea naţională şi
a românilor din aceste părţi.
1002
Se referă la istoricul Simion Reli.
1003
Se referă la istoricul Silviu Dragomir.

bisericească
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Prea Cucernice Părinte Referent
7899-34 e St. R. putui verifica aceasta pe baza Indicelor. Dar dacă se mai
vre-o nedumerire de aceasta, Vă rog să luaţi în considerare că K A n-are aşa
mari numere. În 34 cel mai mare număr e 922. Şi de altă parte şi eu am lucrat mai
mult la St. R. de aceea acelea sunt rară indicaţie. Şi asta numai în 1834 fiindcă acest
an l-am lucrat mai întâi pentru că îmi ceruse D. prof. Lupaş cererea lui V(asile)
Moga 1004 din acel an. Aşa că 834 e pârga activităţiii mele vieneze. Acel act mi-I-au
copiat copiştii arhivei aşa că de greşeală nu poate fi vorba Stiftbriefel e dta 5 Febr.
1834. Farcaş şi Pavel au greşit.
Dacă mai aveţi vre-o nedumerire, Vă rog să trimiteţi prin părintele Gherasim
Andru care merge Sâmbătă la Arad şi revine iar aici.
1005
Dacă sunteţi aşa bun, Vă rog să-i spuneţi lui Petreuţă
că îi trimit abia
Sâmbătă prin Andru cartea de Patrologie ce-mi ceru.
Primiţi Vă rog părinte referent cele mai respectuoase salutări din partea mea
şi a soţiei mele.
iveşte

Şt. Lupşa

9 mai 1933
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 22, f. 7-7v.]

7.
[Carte poştală]
Oradea 9 ian 1934
Vă mulţumesc, Părinte Referent că Vă gândiţi şi la mine. Aş fi foarte bucuros
scot sau să las pe alţii să scoată de sub obroc şi puţină lumină ce o ascunde
durarul meu de nici degrab hârţoage. Actele mele Vă stau la dispoziţie oricând.
Chestia e numai să le transport la părintele Papp Gh. 1006 Care le-ar împacheta ti
expedia cu talent special şi din bunăvoinţă faţă de Dv. Numai să dispuneţi. Î~
eparhia noastră nu se va face ceva, atât de mult progresează pauperizarea şi
paralizarea în ea.
Un lucru mă miră: De ce sârbii-s admişi în arhivele din Pesta şi noi nu ?
Cred că şi eu aş pătrunde, dacă pătrunde lvici. Numai că noi ne luăm după zvonuri.
să

1004

Vasile Moga, episcop ortodox al Ardealului cu sediul în Sibiu (1811-1845).
Petreuţă Ioan ( 1904- I 983), profesor de teologie (Oradea, Arad, Timişoara, Sibiu),
consilier cultural la Arhiepiscopia Timişoarei (1965-1974). A publicat studii şi articole de teologie
sistematică. Pentru amănunte vezi M. Păcurariu, Dicţionarul teologic/or români, pp. 333-334.
1006
Papp Gheorghe, absolvent al Teologiei din Arad, în 1888 este numit în postul de arhivar al
Consistoriului ortodox român din Oradea, post în care a funcţionat până la moartea sa întâmplată la 19
septembrie 1935. Era fiul preotului din Pociovelişte.
1005
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Dar oricum,

sfătuiţi-l

restrânsă şi să scoată

Respectuoase

pe Dl Prof. Ivici să lese Viena în pace
totul numai din Pesta.

dacă

n-are vre-o

teamă

salutări
Şt. Lupşa

[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 16.]

8.
[Carte poştală]

[Oradea, 29 ianuarie 1934 - data poştei]
Părinte

Referent

Actele mele conţin toate documentele privitoare la istoria bisericii româneşti
cuprinse în arhivele vieneze, Staatsrath şi Kabinetsarchiv între anii 1761 şi 1848
câte se mai aflau în 1929 şi pe câte n-am remarcat menţiunea că au fost copiate de
vreun Român.
Să fac o listă a lor, ar însemna muncă de câteva luni. S-o rezervăm celui ce sar angaja cu editarea.
Cu tot respectul
Prof. Dr. Şt. Lupşa
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 3v.]

9.
Oradea, 22 septembrie 1934
Părinte

Referent

Am ajuns cu istoria bisericii bihorene 1007 până la vremea lui Knezevici 1770831008. Cred că el sistă consistoriul la 1776. Nu ştiu precis anii păstoririi lui P.
Petrovici 1009 , nici începutul lui Avacumovici 1010 şi în general îmi lipsesc Părinte
Referent aveţi din belşug şi din arhiva arădană şi chiar din satele bihorene.
Istoria zidirii bisericii din Beiuş mi-am copiat-o de undeva, n-am notat însă
de unde şi acum nu ştiu.ştiri pentru epoca aceasta 1758-92. Mi se pare că de la 81 la
1007
Este vorba de lucrarea pe care o avea în lucru şi o puublică sub titlul, Istoria bisericească
a românilor bihoreni, voi. I {până la 1829), Oradea, 1935, 144 p.
1008
Este vorba de Pahomie Cnejevici, episcopul Aradului (1770-1783).
1009
Este vorba de Petru Petrovici, episcopul Aradului (1784-1786).
ioio Este vorba de Pavel Avacumovici, episcopul Aradului (1786-1815).
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92 (n.n este vorba de anii 1781 şi 1792) s-au zidit în special multe biserici. N-am
însă acte. Bănuiesc că O.Voastră,
Vă rog cu tot respectul, Părinte Referent sî-mi trimiteţi câteva date şi ştiri
privitoare la Istoria Bisericii Bihorene în periodul imediat precedent reorganizării
Consistoriului (1758-92) pe cari, dacă tipăresc, le trec ca ale O-Voastre.
Al O-Voastre cu devotament
Ştefan Lupşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 14]

10.
Oradea 2 octombrie 1934
Părinte

Referent

Exemplarul din Ist(oriei) Bis( ericii) Bihorene îl puteţi reţine în proprietatea
Dv. Întrucât noi mai avem aici 2 exemplare ţi încă corectate de mine. Zice
Tripon 1011 că l-a corectat şi pe cel trimis DV. Dar numai unde a văzut corecturi mai
mari. Geneza lui e: M-a tot silit să i-l dau pe 1 iunie şi neavând destulă vreme am
luat problema Ist. Bis. bihorene mai pe larg în cursul de Ist. Bis. la Academie şi
studenţii Frenţiu 1012 şi Ciocan 1013 l-au scris aşa cum îl vedeţi, eu am revăzut scriptul,
Tripon l-a bătut la maşină şi eu iar l-am revăzut.
Manuscris am despre primele 2 capitole, mai pe larg, cu mai multe precizări
dar şi cu hiaturi ce aştepta umplerea.
Revenind din vacanţă văzui că Tripon stă încă tot ca la 1 iunie, de aceea
continuai cu manuscrisul până la 1800.
Sper că săptămâna asta să Vă trimit această continuare sau dacă nu, atunci
măcar paginile 18-25 ce le am în curat şi cari merg la reorganizarea din 1793.
Notele Dv. Le-am primit cu mare mulţămită. Cele despre Miatovici 1014 şi
bisericile din Budureasa şi nu ştiu mai care, îmi sunt necesare ca aierul.

1011

Aurel Tripon, diacon şi publicist, ulterior directorul Tipografiei Diecezane din Arad. Din
lui, pe când era încă directorul tipografiei din Oradea, publică Monografia almanah a Crişanei (Oradea, 1936, 499 p.} cu o prefaţă semnată de Teodor Neş, pe atunci directorul
Liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea.
1012
Vasile Frenţiu, absolvent al Academiei Teologice din Oradea, a funcţionat în ultima parte
a vieţii paroh în Bocsig. Fost student al lui Ştefan Lupşa.
1013
Ciocan, fost student al lui Ştefan Lupşa.
1014
Ioan Miatovici, protopop, atras la uniaţie de episcopul Moise Dragoş. A murit preot unit în
Arad.
iniţiativa şi stăruinţa
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Nu ne puteţi găsi voi. I din Prilozi lui Radonicirn 15 , voi. II l-a găsit Firu 1016 ,
eu am tradus documentele dar textul fiind sârbesc e pentru noi uşă închisă.
Prihvatno unicu (Efrem la 1698 esmit un scuns (sic!) nu?
Ultimul capitol va fi mult mai completat (despre vechea episcopie şi
Consistoriul ei). Cred că voi tipări până la 1800. Almanahiştii dau pe grăbiţii, dar
cred că termenul lor e sine die, ad calendas graecas. Notatii subliniare am dar în
text. Aţi găsit undeva lipsă ?
[Lupşa]

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 15]

11.
Oradea (1934)
Părinte

Referent

Nu putui copia mai mult. M-a încărcat vlădica cu referat urgent asupra cărtii
Huszar A.: A magyarorszagi romanok Bizalrnos hasznalatra, B(uda)p(est) 1907. rnh
Cum vedeţi statistica lui Sinesiernis ar fi foarte bună de intercalat la pag. 21
naintea intercalării ce o făcui.
Despre bisericile din Budureasa şi Cărbunari încă ar fi foarte necesare date şi
despre altele, cum puteţi judeca.
Almanahiştii Vă dau răgaz 6 săptămâni.
Nu pot decât să vă felicit pentru marea lucrare ce o aveţi gata. Răgaz n-am
să-mi pot forma vreo părere.
Manuscrisul prezentat o să Vă rog să mi-l restituiţi. Copiaţi-Vi-I.
Restul pe curând.
Sărut mâna
Lupşa

iois Este vorba de lucrarea lui Ştefan Radonici, Prilozi za istoriju Srbai Ungarskoi u XV/XVIII vecu, voi. I, Neoplanta (Novisad), 1909.
1016
Nicolae Firu, unul dintre cei mai luminaţi dascăli confesionali. A publicat: Date şi
documente cu privire la istoricul bisericii ortodoxe din Oradea, Oradea, 1909; Biserica română din
Bihor în luptă cu unirea 1700-1750, Oradea, 1913; Urme vechi de cultură românească în Bihor,
Oradea, 1922; Monografia Bisericii Sfintei Adormiri (Biserica cu lună) din Oradea, Oradea, 1934.
1017
Titlul complet al lucrării este: A Magyarorszagi romanok. Bizalmas hasznalatre.
Munkatarsak kozremukodesevel. lrta Huszar Antal. M. Kir. Belugyminiszteri fordito. (Jelen munek
barmilyen formaban vaio nyilvanossagra hozatalat illetoleg a szerzoijogfentattatik), Budapest, 1907.
1018
Este vorba de Sinesie Jivanovici, episcop al Aradului ( 1751-1768).
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Mi-ar plăcea să mi-le restituiţi cu completări pe fişe intercalate din datele ce
s-ar potrivi şi le aveţi.

vedeţi că

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 36, f. 18]

12.
Oradea 17 octombrie 1934
Părinte

Referent

Am amânat răspunsul până la scrisoarea lui Petreuţă 1019 , din cauiza că în
epistola D. din 11 oct. scriaţi: "Remit şi manuscrisul împrumutat" adecă al
continuării Bisericii Bihorene (p. 18-23), iar eu nici până azi nu l-am primit.
Credeam că-l trimiţi prin Petreuţă. Poate V-aţi răzgândit şi puneţi pe cineva să vi-l
copieze (doar e lizibil scris şi aveţi impiegaţi destui). În caz că l-aţi încredinţat
poştei, Vă rog să reclamaţi căci poşta de aici e în mâna uniţilor, care ades dosesc şi
Legea Rommânească, de câteori are ceva anunţ urgent şi important.
Vă remit şi eu sumarul lucrării Dumneavoastră 1°20 •
Am impresia că v-a ieşi o lucrare ca a lui Dragomir. 1021 Ar fi şi bine să faceţi
istoria propagării unirii în întreaga zonă a părţilor ungurene, din Maramureş până-n
Banat. Din cât aveţi uşor s-ar putea completa.
1022
Dacă însă Bihorul, pentru care aţi avea nevoie de colecţia D-lui Ioanovici ,
l-aţi lăsa la o parte şi deasemenea şi părţile dinspre nord de el, atunci dece nu
utilizaţi complet măcar documentele privitoare la Unirea în Banat? Ţin minte vag,
că copiasem la Viena, teanc întreg de documente despre aceasta, anume despre
unirea unui Creţa 1023 din Caransebeş şi soţii şi urmările. Ştim, că erau atât de
bogate, complete şi interesante că mî apucasem să le redau pentru Rev. Teol 1024 •
Ori poate le-aţi utilizat ?
Documentele mele Vă stau la dispoziţie şi de aici înainte.
Altceva n-aş putea zice despre cartea ce o pregătiţi, decât că aştept cu
nerăbdare s-o pot citi.
Trimit prezenta prin Petreuţă, fiind mai sigur şi mai econom.
1019

Este vorba de Ioan Petreută
Se referă la lucrarea, Epi;copii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, pe care Ciuhandu o avea
pregătită gentru tipar.
10 1
Face referire la lucrarea lui Silviu Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din
Ardeal În secolul al XVIII-iea, voi. I, Sibiu, I 920, voi. II, Sibiu, I 930.
1022
Este vorba istoricul Damschin loanovici de la Oradea.
1023
Ioan Creţa (Creţul), preot în Caransebeş care trece la uniaţie şi despre care Ştefan Lupşa
publică în studiul Contribuţii la istoria bisericească a românilor bănăţeni În secolul XIX, în "B. O.
R.", an. LVI, 1938, nr. 11-12, pp. 768-809; an. LVII, 1939, nr. 1-2, pp. 43-54.
1024
"Revista Teologică" de la Sibiu.
1020
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Mă mai întrebaţi dacă am nevoie de indicaţii cu privire la Istoria Bisericii
Bihorene?
Fără nici o pretenţie de a tipări, mă simt obligat prin poziţia mea aici să adun tot
ce se poate cu privire la ea şi sunt dornic de date şi pentru curiozitatea mea proprie şi
pentru lecţiunile ce le fac cu studenţii, care la aceasta arată mai mult interes.
Am observat şi eu că despre cultura veche bis. în Bihor am prea puţin, dar
Tripon nu-mi cerea mai mult. În schimb însă, cum observaţi că a ieşit
disproporţionat capitolul despre protestantism unde m-a ajutat Csemay. Dar nici naveam de găsit aici în Almanah să le las sub numele meu, ci numai ca după
cursurile mele.
În privinţa culturii bis. mă sfătuia un coleg să cer izvoare de la Dl Drăgan. 1025
Cu mult mai bucuros aş fi să le capăt de la D-voastră.
Trimiteţi-mi Vă rog cu Petreuţă când se întoarce atât cartea despre
protestantismul bihorean cât şi indicarea izvorului despre dieci, care cred că ar fi ori
la bibl(ioteca) Mangra ori la Gojdu.
De când V -am trimis mss-ul, n-am mai pus mâna pe istorie. Mă distruge
compunerea cursului de Enciclopedie şi Metodologie pe care vreau să-l dau peste
cap acum pentru totdeauna cum făcui cu Patrologia.
De m-aş putea eu retrage, ca Dv. Numai la ce-mi place. !
Da parcă acuma ca să nu pot scrie îmi toarnă părintele Arhiereu 1026 la fiecare
început de an câte o materie nouă, fără a mai vorbi de suplinirile care tot pe capul
meu cel mai tânăr cad.
Cu toate acestea Vă promit pentru la vară şi la anul toate forţele mele pentru
Crişani.
Sărut

dreapta

Şt. Lupşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 19-21]

13.
[Oradea, 1934]
Părinte

Referent

Actele pe cât ştiu sunt toate din două secţii ale StaatsArchiv-ului (fostă pe
vremea imperiului: Hans-Hofund Staats-Archiv) şi anume: l. Din arhiva instituţiei
Drăgan Nicolae (1884-1939). Născut la Zagra (jud. Bistriţa Năsăud), studii secundare la
superioare la Universitatea din Budapesta. Doctor în filologie (1906). Profesor de liceu,
profesor la Universitatea din Cluj. Membru al Academiei Române ( 1939). A publicat: Românii în
veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti, 1933, 682 p.; Vechimea şi
răspândirea românilor pe baza toponimiei şi onomasticei, Vălenii de Munte, 1934, 58 p.
1026
Este vorba de Andrei Magieru (1891-1960), pe atunci arhiereu-vicar la Oradea şi rector al
Academiei Teologice.
1025

Năsăud,
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numite Staats-Rath, înfiinţată la 1761 şi desfiinţată la 1848, era, cred ceea ce e la
noi guvernul. Lorenz, de ex. Care iscălea multe acte şi întocmea proiectele de prea
înalte rezolutii e numit de Cândea în Concordate, 1027 ministru de culte. Actele
acestea le-am notat cu signatura St. R. no. Cutare din anul cutare. Atâta ajunge, cu
asta le găseşti oricând în Viena. A doua secţie consultată de mine, e arhiva
Cabinetului, care tot guvern îmi pare a fi, dar mai presus chiar decât Staats Rath-ul.
Mi-se pare că aici întâlneam des iscălitura lui Metternich. 1028 (Este o carte despre
aceste instituţii de Biderman şi Ilo, paremi-se cred că o citează Cândea).
Actele din Arhiva cabinetului le-am notat K. A. (KabinettsAkten), no. Cutare
din anul cutare.
Alte arhive n-am putut consulta căci ale Hof-Kanzlegelor e la Budapesta, a
Hofkriegstratului (sic !) era la ministerul de război, nu în palatul Staats Arhivei,
unde lucram eu, şi nici n-am mai avut vreme şi lipsă să consult altele, căci toate şi
de la comisia Ilirică şi de la Kanzlege şi de la Hofkriegsath veneau spre referat la
aceste 2: la St. R. şi la Kab. Şi acestea propuneau apoi Allerhochste
Entschlissungurile (sic !) pe care le iscălea împăratul sau din ordinul său arhiducele
Rames.
Prescurtările mele sunt mai ales la cele ce se repetau, cum e a. h. =
allerhochst, a.u,â. = Alleruntertanigste, Sth. = Atatthalterey (viceguvernul din
Budapesta mi-se pare), H. K. = Hotkanzley, V= Vortrag, Aus. = Ausserung, C =
cancelaria, HKR = Hofkriegsrath.
Confruntaţi-le cu cele bătute la maşină, unde nu-s prescurtate, tipicul tuturora
e acelaşi.
La St. R. Acten pe locurea (în cele bătute la maşină) sunt două numere.
Numai cel deasupra trebuie notat, celălalt n-are nici o îns~mnătate. Pentru eventuale
dificultăţi, Vă stăm bucuros la dispoziţie.
La sf'arşitul colecţiei ce V-am trimis (la anul 1840) am pus şi indicele ce le
scosesem din catalogul celor 2 Arhive consultate de mine. Actele peste cari am tras
cu cerneală le găsiţi copiate de mine, sau nu i le-a găsit servitorul. Unele sunt deja
cartate din Arhivă ,aşa că toată informaţia se reduce la ce era notat în Catalogul de
Indice, de aceea V -am trimis şi extrasul meu din Indice, poate că şi ştirea numai
despre existenţa până cândva a unui act să vă fie de preţ.
E mare mângâiere pentru mine, dacă unele din actele mele vor vedea lumina
şi din osteneala mea de 6 luni ca rezulta folos.
Nu pun nici o condiţie. Doamne fereşte, ci mă bucur că Vă pot fi de folos,
Părinte Referent şi Vă sunt recunoscător că nu-mi merge chiar pe nimic truda şi
cheltuiala din Viena. Eu de acum, legat de glie prin familie şi sărăcie nu mă pot
Este vorba de Romulus I. Cândea şi studiul său intitulat: Concordate. Un capitol de istorie
1921, 139 p.
1028
Metternich Klemens (1773-1859), om politic austriac, ministru de externe din 1809 şi
cancelar (1821-1848) al Austriei. După Congresul de la Viena şi formarea sfintei Alianţe (1815) a
devenit unul dintre arbitrii politici ai Europei.
1027

politică, Cernăuţi,
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gândi să tipăresc ceva, mai ales după contestarea ce am făcut-o cu teza de Dr. 1029 şi
cu broşura Sf. Nicolae, 1030 că nu se pot vinde.
O condiţie totuşi: Să binevoiţi a-mi trimite şi mie un exemplar din cartea ce
tipăriţi, 1031 o aştept cu nerăbdare.
Diacon Dr. Şt. Lupşa
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 7-9]

14.

Oradea 8 ian. 1935
Părinte
Iară şi iară mulţumiri

Referent

pentru o nouă carte bună cu care mă cinstiţi.

Vă pot recompensa doar cu o veste buni: Copiem de ne rupem trei inţi

1032

,

acte din arhiva episcopiei latine din Oradea. Splendide scrisori de la Ioaniţă
Martinovici 1033 , Isaia Antonovici, 1034 Sinesie Jivanovici în convulte cu făşia pe el:
Litterae a Valachicis Poponibus interceptae; sau cătră ei de la popii noştrii sub
fişicuri ca Gravanina Schismaticorum contra Chatolicos. Milioane de acte sunt şi
dinainte de 1556, despre vechii noştrii voievozi, nimeni nu le-a consultat de la
Bunytay 1035 (1892) încoace.
Eu numai o săptămână putui lucra în arhivă, pe urmă spuseră că se tem să nu
fiu în legăturăm cu Ghibu 1036 şi mă scoaseră de acolo. Mi-a fost destul să mă
orientez, acum ştiu care raft să-l cer şi cu aprobarea secretarului episcopesc pot
copia la ei în cancelarie. Am găsit şi modalitate mai comodă, dar despre aceea nu
mai scriu. Până nu am măcar tot atâtea câte din Viena, nu mă opresc.
Cu respectuoase salutări
Şt. Lupşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 10]

Este vorba de lucrarea intitulată: Catolicismul şi românii din Ardeal până la anul 1556,
1929.
1030
Sfântul Nicolae, mitropolitul Mirei (270-341). Prelucrare după "Les Saints", Oradea,
1930, 32 ~I
IO
Este vorba de Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, pe care Ciuhandu o avea
pregătită fentru tipar.
10 2
Ştefan Lupşa, Vasile Frenţiu şi Gheorghe Lupşa.
1033
Ioanichie Martinovici, episcopul Aradului (1710-1721 ).
1034
Isaia Antonovici, episcopul Aradului (1731-1748)
1035
Bunytay Vincze, Biharvarmegye olahjai es a va/las unio, Budapest, 1892
1036
Este vorba de Onisifor Ghibu.
1029

Cernăuţi,
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15.
[Oradea] 12 III 935
Părinte

Referent

Constat că lumea iscăleşte bucuros prenumerarea. Le-am pierdut eu, ori
numai 7 cărţi poştale mi-aţi trimis ? Vă rog să-mi mai trimiteţi. Şi şi apeluri. Firu
zice că ar fi bine să şi încasez de la prefect, primar şi alţii de ăştia banii. Zice că şi
de la Vlădica, să nu moară până iese cartea. Pentru Zaharie 1037 şi Evuţianu 1038 nu
avui c. poştală (una a dat-o nevastî-mea la şcoală la ea) şi ei prenumeră câte un
exemplar. Evutian îmi propunea să merg la el, să ne sfătuim ce ar fi de făcut să Vă
ajute mai mult: Încă n-am fost, dar nici eu nu ştiu altceva decât vom face cum s-a
făcut cu a lui Petran, o vom impune parohiilor mai bogate şi protopopiatelor.
Eu aş mai avea de mers la directorii de şcoale şi la autorităţi. La Chirilă la
subprefectură fusăi dar nu mă lasă la cuvânt ci.mi zise că "cu chestia asta să vii în April
când vom primi noul buget". Se vede el a gândit că cer subvenţie. Bine că mi-a dat
ideia. Trebuie să cerem şi de la prefectură şi de la Casa naţională şi de la prj.mărie.
Mai trimiteţi-mi vreo 20 de cărţi poştale şi vreo 10 apeluri.
Trimiteţi-mi ceva pentru istoria bisericii bihorene de la 1829 până în prezent
pentru almanah. Eu n-am nimic căci broşura aşa mi-am plănuit-o, numai până la
1829, dar bietul Tripon rămâne cu articolul pe jumătate-n almanah.
Şt. Lupşa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

16.
Oradea la 16 III 1935
Părinte

Referent

Am publicat în Legea Rom(ânească)
că eriscopia Orăzii Va răscumpăra
104
50 ex. Din S(amuil) V(ulcan) şi G(herasim) R(aţ)
şi îndeamnă pe toată lumea să
1039

răscumpere.

1037
Moga Zaharia, născut la 14 ianuarie 1881, în Rohani (jud. Bihor), din familie preoţească.
bacalaureat studiază teologia şi dreptul. A funcţionat ca învăţător confesional şi preot în mai
multe parohii, după care ajunge asesor eparhial la Oradea (din 1921 ), paralel a îndeplinit şi funcţia de
spiritual la Academia teologică. A predat administraţia bisericească şi citirea cu litere chirilice (19301935). A publicat articole şi predici în revistele eparhiale de la Arad şi Oradea. A întemeiat şi redactat
colecţia de predici "Biblioteca Amvonului".
1038
Evuţian Ioan, consilier eparhial la Oradea şi fost redactor al revistei "Legea Românească".
1039
"Legea Românească", organul oficial al Eparhiei ortodoxe române de la Oradea
1040
Este vorba de cartea lui Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad. 1935.

După
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Cartea mea iese în curs de o săptămână toată (până la 1829). 1041
Şt. Lupşa

Vlădica a scos Tribuna şi Tribuniştii. 1042
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. nenumerotată]

17.
[Carte poştală]
Oradea 1 VIII 1935
Părinte

Referent

La întoarcerea mea din Sângiorz-Băi găsii coalele ce a-ţi binevoit a-mi
trimite din monumentala monografie Vulcan-Raţ.
Am frunzărit-o încă atunci, dar Vlădichii nu 1-am putut refera, fiind la
Măderat.

Azi trecând prin Oradea, îmi spuse păr. Evuţian să-mi scrieţi iar ceva, dar nu
unde V -a pus scrisoarea.
Adusei pe cumnatul din Cluj de la Clinică şi-l duc la Şteiu, poşta Lunca, dacă
Vă pot fi de folos cu ceva până-n sept., Vă rog acolo să-mi scrieţi.
Restul de cărţi (de la pag. 288 înainte) mi-l veţi trimite, Vă rog, în Sept. La
Oradea, resp. Când veţi fi gata. Nu Vă puteţi închipui câtă mângâiere simt când văd
cum sporeşte munca Domniei Voastre atât de scumpă tuturor celor ce ţin la Biserica
ştiu

ortodoxă română.

La Sângiorz tot aşa îmi spunea colegul Neaga 1043 , că regertă că nu se poate să
fiţi D. Voastră episcop la Arad. Dacă pe el, ebraist, îl entuziastmează realizările
D_ voastre, Vă puteţi gândi ce sunt ele pentru cei apropiaţi de ele prin branşă.
Dumnezeu să Vă ajute.
Şt. Lupşa

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 43-43v.]

1041
Este vorba de cartea lui Ştefan Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, voi. I
la 1829), Oradea, 1935, 144 p.
1042
Roman Ciorogariu, Tribuna şi tribuniştii, Oradea, 1934.
43
io
Neaga Nicolae (1902-2002). Studii secundare la Sebeş (1914-1918), Braşov (1918-1919)
şi Orăştie ( 1919-1922), cele superioare la Facultatea de Teologie din Cernăuţi ( 1922-1926), care în
1933 i-a conferit doctoratul. Specializare la Facultatea de Teologie din Atena ( 1926-1927) şi
Strasbourg ( 1927-1928). Din 1928 până la pensionare (1973), profesor la catedra de Vechiul
Testament de la Institutul Teologic din Sibiu. A publicat mai multe lucrări din domeniul Vechiului
Testament.

(până
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18.
[Oradea, 3 ianuarie 1936)
Părinte

Referent

Vă mulţumesc din tot sufletul pentru atenţia de a-mi trimite felicitări. Mă
simt jenat că eu am întrelăsat aceastî datorie, dar Vă asoigur că sunteţi cuprins în
toate rugăciunile mele.
Vă trimit nu 2 ci 5 exemplare din cartea mea, V-aş trimite mai multe dar nu
le duce părintele Comel. 1044 Daţi Vă rog gratuit la care credeţi că le şi citeşte. Mai
am 300 la mine.
Cu documentele parcă Vă scrisesem că puteţi să le împrumutaţi şi Dlui
Meteş. 1045 Vă rog să nu cumva s-o faceţi, fiindcă nu mi-a restituit tot ce i-am
împrumutat. S-a prins chiar singur: în prima scrisoare îmi scrie că n-a reţinut nimic,
într-a doua, răspuns la a mea prin care-i scriam că am surprins lipsa unora,
recunoaşte că a reţinut un act. Îmi lipsise însă mai multe şi ceea ce m-a indispus, e
că exclusiv acte uşor de utilizat şi senzaţionale lipsesc, ca unirea lui Martinovici, 1046
pastoralele româneşti ale vlădicilor Isaia 1047 şi Sinesie 1048etc. cum am restabilit
după munca de o săptămână. Mi le-a refăcut şi nu-mi pare rău de experienţă, dar
nici n-aş repeta-o bucuros.
. Sunt după două călătorii şi o noapte nedormită, moartea fratelui celui mai
mare m-a silit sî-mi întrerupt vacanţa petrecută la Ştei. De aceea scriu aşa de prost.
Cu urările cele mai sincere şi salutări respectuoase
Ştefan Lupşa

Oradea 3 ian. 1936

[B. A. O. R. And,fond citat, dosar 36, f. 6)
19.

[Oradea 7 ianuarie 1936)
Prea Cucernice Părinte Referent
Givulescu Comei ( 1893-1969). Născut la 6 septembrie 1893 în Săvârşin (jud. Arad).
Bacalaureatul la Beiuş (1912). A absolvit cursurile teologice în Arad (1915) şi le continuă la
Academia de muzică şi la Universitatea din Budapesta (1916-1919), la Şcoala de canto din Roma
(1919-1920) şi la Universitatea din Viena (1920-1924). În toamna anului 1924 i se oferă o catedră la
Conservatorul din Cluj dar preferă pe cea de tipic şi cântare bisericească de la Academia Teologică
din Oradea, unde funcţionează până în 1948, când trece la Conservatorul din Cluj. În 1924 a fost
hirotonit preot.
1045
Este vorba de istoricul Ştefan Meteş ( 1887-1977).
1046
Ioanichie Martinovici, episcop al Aradului (1710-1721).
1047
Isaia Antonovici, episcop al Aradului ( 1731-1748).
1048
Sinesie Jivanovici, episcop al Aradului ( 1751-1768).
1044
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Scrisoarea P(rea) C(ucemiciei) V(oastre) din 6 X îmi făcu mare bucurie şi
dintr-un motiv care Vă va surprinde poate: Mă temeam de un termen prea scurt. Că
nu va vrea Academia să publice, de asta nu mie frică, ştiind ce material de preş am.
Şi fiindcă am răgaz de aici, adecă nu V-aţi luat nici un angajament precis, eu fixez
ca termen al prezentării manuscrisului privitor la Bihor 1 sept. 1937. Acum l-am
încolţit pe Glatz, 1049 singurul care ştie unde sunt dosarele 1080-1500 din A(rhiva)
E(piscopiei) Latine cu vizitaţia celor 100 de parohii în 1725 şi alte acte ce nu le
găsesc decât în indice; Glatz mă tot amână, da mi-a promis că-mi va da lămuririle
niercurea viitoare. Aşa încât, cum vedeţi, aş mai avea de copiat şi n-aş vrea să
public materialul de la ungurii de aici decât după ce-am pus mâna pe tot, căci îndată
ce încep publicarea, prevăd că mi-se vor închide uşile cu supărare.
Mai am apoi şi cărţi de citit; am auzit de Bunyitay postwnă, de cartea lui
Molnasi despre Csaky 1050 şi alteia, aşa cî-mi trebuie şi vara viitoare până să pot
finaliza. Până atunci ocupaţi !(nalt) P(rea) C(ucemicia) Voastră editura Academiei
în felul cum aţi proiectat, rezervând însă materialul potrivit pentru "Biserica
Bihoreană în sec. XVIII" care aş dori să iasă, ca Eppia unită de aici să se vadă pe
spini şi să-şi deschidă şi ea arhiva, pusă sub obroc până acum.
Cultura Creştină 1051 publică în nrul proxim actele lui Efrem 1052 aduse de la
Roma în urma instigării, unele din Bis(erica) Ort(odoxă) Rom(ână) iunie 1935. N-a
fost prin Oradea acel episcop niciodată.
Actele despre P(etru) Hristofor 1053 sper să-l fac pe Tăutu 1054 să le publice,
singurul mijloc de a ajunge la ele.
La Arad nu ştiu când voi merge. Se poate ca I.P.C.V. să veniţi mai nainte la
Oradea.
Cu cele mai respectuoase salutări

7 I 1936

Şt. Lupşa

Din Ist. Bis. a Rom. Bihorului mai sunt 8 exemplare la Gheorghe, fratele
meu.
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 35, f. 7-7v.]
Glatz, funcţionar al Episcopiei latine din Oradea.
Este vorba de episcopul latin Csaki Emeric de la Oradea, care la începutul secolului al
XVIII-iea a dirijat o puternică acţiune de prozelitism în părţile Bihorului prin mijlocirea vicarului său
Mihail Kebell şi a parohului latin Pavel Laszlo din Beiuş. Despre el a scris Bunytay Vincze, A varadi
kaptalan legregibb statumai, Oradea, 1886; idem, Biharvarmegye olahjai es a vallas unio, Budapest,
1892; Idem, Varadi puspokseg tortenete, voi. I, N. Varad, 1904;
1051
"Cultura Creştină", revista apărea sub egida Episcopiei greco-catolice din Blaj.
1052
Este vorba de Efrem Baniamin şi de studiul lui Ştefan Lupşa: Fost-a Efrem Beniamin
episcop al Orăzii ?, publicat în "B. O. R. ", an. LIII (1935), nr. 5-6, pp. 260-262.
w53 Este vorba de episcopul Petru Hristofor (I 711-1712) de la Oradea.
1054
Tău tu Aloisie ( 1895-1981 ), preot şi istoric greco-catolic, autor a unor studii de istorie
1049

1050

ecleziastică.
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20.
Sfănta

Episcopie Ortodoxă
Consiliul Eparhial
Oradea
P. C.

Oradea la 23 II 1936

Părinte

Referent

Colegul Dumitru Stăniloaie a găsit nişte documente din 1782-84 din arhiva
comandei militare austriece din Sibiu despre propagarea unirii în Ţara
Haţegului 1055 • Alătur o pagină prin care-mi cere să-i dau şi eu dacă am 1056 •
Vă rog - cerând iertare de deranj - dacă credeţi cauza vrednică, binevoiţi a-i
trimite ce este în colecţia mea.
Mai bine ar fi dacă aţi pune vre-un copist de la Sf. Episcopie să-i copieze
actele ce-i trebuie şi să-i-le trimiteţi pentru totdeauna copiile.
Adresa Academiei Teol. Sibiu.
Cu profund respect
Şt. Lupşa

[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 11]
21.

[Carte poştală]

[Oradea 30 aprilie 1936]

Înalt Prea Cucernice Părinte Iconom Stavrofor,
Permiteţi-mi, Vă rog a Vă atrage atenţiunea asupra unei prea frumoase
plângeri a Românilor ortodocşi "înjugaţi sub sârbi" la Arad, la Timişoara, la
"învechitele popoară" scrisă în versuri pe un octoih din sec. 18, publicată de Bârlea
în Însemnări din Bisericile Maramureşului, Buc. 1909, p. 189-91, foarte potrivită
pentru a fi înserată în istoria luptei lui Moise Nicoară.
În curând o să Vă trimit o nouă tipăritură de a mea, 20 oagini (4 documente).
Cu respect şi devotament

1055

Legat de acest subiect Dumitru Stăniloaie a publicat: Din urmările edictului de toleranţă
în voi. "Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu", Bucureşti, 1936, pp. 837-842; O
luptă pentru Ortodoxie în Ţara Haţegului, în "Anuarul XV al Academiei teologice Andreiene" 193839, Sibiu, pp. 5-76 (şi în extras).
1056
Scrisoarea lui Dumitru Stăniloaie către Lupşa: "Sibiu 19 II 1931. Dragă Lupşa, În primul
rând te felicit pentru însemnătatea contribuţiei ce ai avut-o la cartea Păr. Ciuhandu: Episcopii S.
Vulcan şi Gherasim Raţ. Văd că ai lucrat intens şi cu rezultate uimitoare în acele câteva luni de şedere
la Viena. Dacă mai ai ceva în legătură cu trecerile de la Haţeg, între anii 1784-1820, te rog comunică
mi." (B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 11 ).

în

Ţara Haţegului,
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Şt. Lupşa

Oradea 30 Aprilie 1936
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 35, f. 5v.]

22.
Oradea 30 IX 1936
P. C.

Părinte

Referent,

Vă remit tabloul cu observatia - întrebare: Nu cumva sunt unele publicate în
Cartea de Aur a lui Păcăţian 105 '? de ex. Regul(amentul) iliric, Decr(etul) de
toleranţă, dieta din 1791.
Nu pot merge la Arad din cauza diarei cu febră. Amân pe o dată ulterioară,
când voi avea şi încuviinţarea P.C.Voastre că putem publica ori să lăsăm totul pe
mai târziu.
Din documentele mele vieneze privitoare la Ardeal încă sunt unele publicate,
de ex. În Lupaş, Contribuţiuni la ist(oria) Rom(ânilor) ardeleni între 1780-92,
Mem(oriile) Sec(ţiunii) Ist(orice) 1915.
Aţi obţinut vol. XV Hurmuzachi ?
Scrieţi-mi, Vă rog, despre toate
Şt. Lupşa

D-şoara Bodea 1058 mi-a scris, dar am îndrumat-o la P. C. V.

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 35, f. 6]

23.
Oradea, 14 iunie 1937
Înalt Prea Cucernice Părinte Referent,
Am primit pachetul de documente trimis prin Dr. Vintilă Popescu. 1059 Am
luat act de avertismentul alăturat care spune să păstrez ordinea documentelor şi-l
voi respecta cu sfinţenie.
1057

Păcăţian Teodor V. (1852-1941 ), publicist şi istoric, fruntaş al vieţii politice a românilor
din Transilvania. Colaborează la "Tribuna" (Sibiu), "Familia" (Oradea), "Telegraful Român"(Sibiu).
Istoric militant, a strâns şi publicat un însemnat număr de documente privitoare la istoria politică a
românilor din Transilvania în monumentala sa lucrare în opt volume: Cartea de aur sau luptele
politice nationale ale românilor de sub coroana ungară.
iosâ Este vorba de Cornelia Bodea (1916-20IO).
59
10 Popescu Vintilă ( 1895-1971 ), licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cu studii de
Filozofie şi Teologie Ia Viena, Graz, Munchen şi Oxford. Profesor la Institutul Teologic din Arad
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Un lucru însă nu-mi spuneţi: până când îmi împrumutaţi colecţia ?
Acum nici n-o desfac fiindcă mâine dimineaţa merg la Cluj la clinică, după
Rusalii am examene, aşa încât abia în Iulie aţ putea sî-mi copiez din colecţia ce aţi
avut bunătatea de a mi-o împrumuta.
Vă rog deci să binevoiţi a-mi fixa un termen pe la 15-20 iulie când şi Vi-o
restitui, întreagă şi neschimbată.
Judecând-o după volum, e mai mică decât colecţia mea din Arhiva
Episcopiei Latine din Oradea.
D(amaschin) Ioanovici spunea că cedează Episcopiei noastre colecţia sa din
arhivele din Pesta. E foarte preţioasă, Vă atrag atenţia asupra ei, pentru cazul că eu
n-aş ajunge s-o utilizez.
Am voit să i-o cumpăr, dar zice că se jenează să ia bani de la mine, ci o
cedează eppiei.
Firu îmi trimite vorbe de mânie prin studenţi, că are documente multe, da nu
o să le văd decât după ce va publica dânsul o istorie bisaericească a Românilor
Bihoreni, bună nu ca a mea.
Desigur, că eu n-o să mai public aşa cum am publicat în Almanahul Tripon.
Prefer să rămână după mine o colecţie cum a rămas la dispoziţia Dlui prof.
Dragomir colecţia Rosenfeld etc.
Copiile ce mi-le voi copia din colecţia I. P. C. Voastre am să le notez cu
"Colecţia păr. Dr. Gh. Ciuhandu" şi le voi păstra aparte. Sper însă că I. P. C.
Voastră o să ajungeţi cât mai curând a le tipări, urmând astfel şi utilizarea lor
ulterioară.

Am de gând ca la orele de seminarul de Ist(oria Bis(ericii) Rom(ânilor), să
fac cu studenţii anului II ist(oria) bis( ericească) a Rom(ânilor) Bihoreni în sec. 18
de tot pe larg să se servească şi de iniţiere în metodă.
Permiteţi Vă rog I. P. C. Părinte odată cu mulţumirile mele asigurarea
devotamentului şi respectului meu desăvârşit.
Dr. Ştefan Lupşa
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 10]

24.
[Carte poştală]
[Oradea, 20 iulie 1937]
Inalt Prea Cucernice Părinte Referent

1926-1948). După 1948, a functionat conferentiar la Institutul Teologic din Bucureşti; preot al
Parohiei ortodoxe române din Lo°ndra ( 1964-1969). În urma sa a rămas o serie de studii,articole şi
traduceri din engleză. A redactat un timp ziarul"Aradul", apoi revista studenţilor teologi din Arad,
"Catehetul" ( 1940-1942).
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Vă mulţumesc pentru împrumutarea preţioasei colecţii de documente şi
pentru răgazul ce mi-l daţi. Cetind cu atenţie, voi face şi corecturi sau întregiri pe
unde voi avea inspiraţie norocoasă (De ex. într-un loc aţi notat cu 1..._cuvântul
kimattâr, eu adăugai ki tudtar (şi semnai).
Văd că aveţi unele publicate. Există colecţii din Biserica şi Şcoala, V-aş ruga
sî-mi procuraţi una, de la început până azi, cu preţ convenabil. Aici episcopia n-are
nici măcar anul trecut sau prezent, toate se pierd pe la bucătăriile Domnilor; Vasile Popovici 1060 (parohia) le are din 1904 încoaci, cu lipsuri. Abia-mi completez
şi legai Legea Rom. toată. Cultura Creştină la Cluj o consultai acum căci fraţii uniţi
fac ce fac şi nu mi-o împrumută. Peste studiile lui Tăşiedan 1061 nu se poate trece la
istoria uniaţiei bihorene. Cine a fost şi Şt. Tăşiedan ăsta şi ce s-a ales de rnssele sale
?
Dacă nu se găsesc colecţii întregi din Biserica şi Şcoala, se găsesc însă
numere sau anii în care e publicat ţi câte ceva de istorie, mai ales bihoreană, Vă rog
să mi-le trimiteţi măcar acestea.
I.P.C.Voastră şi ca actualul redactor sunteţi cel mai indicat ca să Vă molestez
cu aceasta rugăminte. Mi-le expediaţi până la 1 iulie pe adresa Str. Ciorogariu 6,
după 1 iulie mai bine la Academia Teol. Căci plec la Ştei.
Cu mulţumiri şi respectuoase salutări.
Şt. Lupşa

Oradea, 20 iulie 1937
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. nenumerotat]

25.

[Oradea 4 octombrie 1937]
Prea Cucernice Părinte Referent
Vă

restitui cu mulţumiri colecţia. Mi-am copiat-o. Pe alocurea am făcut şi în
copiile P.C.Voastre corecturi, însoţite de semnătura mea.
Am mai găsit, călăuzit de d-l prof. Ghibu, în arhiva judeţului Bihor un vraf
de acte din 1721-91, mai multe ale comisie din 1751-4 de fixarea hotarului spre
Popoviciu Vasile (1874-1970). S-a născut în satul Dineu (jud. Cluj), a unnat liceul la Cluj
iar Teologia la Sibiu. A unnat cursurile de artă dramatică a Conservatorului din Bucureşti
( 1898-1900). După absolvirea Conservatorului, a fost angajat tenor la Opera română din Bucureşti. În
anul 1902 a fost numit preot la parohia Trăznea (Sălaj), iar din I 907 preot la biserica „cu Lună" din
Oradea. Figură impunătoare, înzestrat de la natură cu o frumoasă voce de tenor, de asemenea cu un
remarcabil talent oratoric.
1061
Tăşiedan Ştefan, preot greco-catolic cu preocupări de cercetări istorice făcute în arhivele
episcopiei romano-catolice şi a judeţului Bihor, publicate în revista "Cultura Creştină" din Blaj. A
publicat: Icoane din viaţa poporolui român din Bihor (1726-1748), în "Cultura Creştină", Blaj, 1913.
1060

şi Braşov
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Zarand şi Cluj, acte cari interesează şi jud. Arad, am văzut de ex(emplu) ancheta
contra Aciuanilor 1062 cari făcuseră expediţie de jaf şi distrugere contra satului
1063
Călugări
pentru un islaz dat de comisie acestui sat. loanovici 1064 le-a consultat,
am găsit notiţe de ale lui. Am mai găsit de la Arsici 1065 , conscrierea sidoxiei din anii
70, etc.
Anul 1938 parese mi-se e termenul pentru restituirea arhivelor noastre din
Ungaria, prevăzută de Trianon. Aveţi vre-o încredere ?
Dl. Prof. Lupaş, cere să îi dau colectia mea Vieneză s-o publice împreună cu
a d-sale sub îngrijirea asistentului Moga. 1066
Aş fi dispus, întrucât eu văd că nu mai ajung s-o utilizez şi e păcat să senvechească-n sertar.
Prea Cucernicia Voastră mai aveţi nădejde să utilizaţi în curând partea din ea
ce Vi-ati oprit-o ? Dacă nu, trimiteţi-mi-o Vă rog, prin amicul Gh. Lupşa Păuliş 1067 , ca apoi prin colegul Tudoran 1068 s-o trimit la Dl. Prof. Lupaş toată.
Colecţia bihoreană cum vedeţi, o tot completez. Mai găsii şi la Ep(isco )pia
latină un vraf de acte de prin 1728-34 f(oarte) interesante, despre vlădicii
Vichentie 1069 şi Isaia 1070 • Mai am la Bodea 1071 câteva.
Dacă mi se restituie din Ungaria ceva, iar mai îmi vine lucru. De terminat,
generaţia viitoare.
Am început să privesc lucrurile bătrâneşte: nu mai umblu să forţez realizări,
ci mă mulţumesc să-mi întrebuinţez timpul şi puterea, împăcat şi cu ideea că voi
lăsa totul neterminat As longa, vita brevis.

Este vorba se locuitorii satului Aciua, astăzi Avram Iancu Uud. Arad).
Satul Călugări, judeţul Bihor.
1064
Este vorba de istoricul Damaschin loanovici.
1065
Sava Arsici, director şcolar la începutul secolului al XIX-iea.
1066
Moga Ioan ( 1902-1950), istoric, născut la 4 februarie 1902 în comuna Sălişte Uud. Sibiu).
Studii secundare la Sibiu, universitare la Cluj; specializare la Roma (1926-1928, Asistent,
conferenţiar, mai apoi profesor la catedra de istoria Transilvaniei şi a Europei Centrale ( 1942-1950) a
Universitătii din Cluj. A publicat mai multe studii de istorie.
106
~ Lupşa Gheorghe (1910-1989), parohul Păulişului, fost student al preoptului profesor dr.
1062
1063

Ştefan L~şa.

1 8
Tudoran lzidor (1906-1985), născut la 20 mai 1906 în !băneşti, jud. Mureş. A terminat
Liceul din Târgu Mureş, teologia în Sibiu, Cluj şi Chişinău unde ăşi ia şi doctoratul. La Cluj îşi ia
licenţa în filosofie. Profesor la Academia teologică din Oradea (1939-1952), Academia teologică din
Cluj ( I 939-1952) şi Institutul teologic din Sibiu ( 1952-1977). A publicat studii de Apologetică şi

Dogmatică.
1069

Vichentie loanovici, episcop al Aradului (1726-1731).
Isaia Antonovici, episcop al Aradului ( 1731-173 7).
1071
Bodea Dimitrie (1912-1986). Născut la 9 iulie 1912 în Săntandrei Uud. Bihor). Liceul în
Oradea ( 1930), licenţa în teologie la Cernăuţi ( 1934). În 1936, la aceeaşi facultate îşi ia şi doctoratul
cu teza, Luptele Bisericii Ortodoxe Române din Bihor împotriva unirii cu Roma. La Academia
Teologică din Oradea a funcţionat ca profesor ( I 935-1948). A publicat studii, articole, predici şi
recenzii în diferite recviste ("Legea Românească", "Biserica Bănăţeană", "Biblioteca Amvonului").
1070
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Vă

să mă iertaţi că din motive de economie şi sănătate evit şi de astădată
spre a Vă prezenta personal colecţia şi mulţumirile mele şi Vă rog să
primiţi asigurarea devotamentului meu nemărginit.
Oradea 4 oct. 1937
Şt. Lupşa

de a

rog

călători

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosae 35, f. 8-Sv.]

26.

[Oradea 16 octombrie 1937, data poştei]
Înalt Prea Cucernice Părinte Referent
După experienţa

ce o am de trecerea anilor şi zacerea documentelor în ladă,
în acelaşi sens a părintelui Lupaş, eu aş fi de părere să i-le
iunie actele de la Viena şi dacă nu le publică până atunci să Vi-le dau

adăugând şi ălângerea

dăm până-n

iar.
Eu sunt ocupat acum cu un studiu pentru anuarul Academiei Teol(ogice) de
15 ani, ce vrem să-l scoatem în iunie. Titlul: Din istoria cauzelor despărţirii bisericii
apusene de cea răsăriteană. Vreau să-i dau părintelui Tatu răspunsul cu care-i
rămăsese dator părintele Lăzărescu. În acest scop V -aş ruga chiar deodată cu
documentele vieneze să binevoiti a-mi trimite pentru scurt timp cartea: Hennecke,
Neutestamentliche Apokryphen 1b72 _
Cred că Vă va fi uşor să-mi trimiteţi documentele cu ocazia F.O.R-ului ce se
va ţine în Oradea cu ocazia venirii Majestăţii Sale în 24 oct. Cred că veniţi chiar
I(nalt) P(rea) C(ucernicia) Voastră. Eu le-aş trimite tot prin cineva de la F.O.R.
atunci dlui prof. Lupaş.
Opt ani au trecut decând zac documentele vieneze, neutilizate decât în cartea
S(amuil) V(ulcan) şi Ghe(rasim) Raţ. Şi mai zace o grămadă considerabilă la
Lupaş, îngerunând studiile trecutului bisericii ardelene.
Acuma dl. Prof. Ghibu tare ar vrea izvoare despre unirea în Maramureş
resp(ectiv) o scrisoare despre asta. Şi câte n-ar mai trebui ?! Sigur deci că nu
trebuie să-l refuz pe dl. Prof. Lupaş.
În iunie cu ocazia bacalaureatului ce a prezidat aici a stăruit să i-le dau să le
publice deodată cu ale O-Sale.
Am să-l rog să facă aşa cu coalele ce ies din tipar, precum binevoiţi a mă
sfătui.
Vă

doresc din tot sufletul

sănătate

putere de muncă

şi

noroc.
Ştefan Lupşa

1072

Dr. E. Hennecke, Neutestament/iche Apokryphen, Tubingen-Leipzig, 1904.
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[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 9]

27.

[Oradea, octombrie 1938]
Înalt Prea Cucernice Părinte Referent,
Am primit documentele şi broşurile pentru care Vă mulţumesc din inimă.
Nu pot să mă revanşez decât cu Sătmarul, 1073 căci Marcu s-a încurcat: îmi
scrie că n-a ştiut că ţinem aşa mult la extras în broşura, fiindcă comandasem prea
puţine ţi tipograful a spus că pentru atâtea nu ţine litera etc. Deşi mai mult ţineam la
Religia strămoşilor 1074 să am broşura.
De documente trebuie să mă apuc, deşi felul cum ne tratează strădalnicul
nostru Vlădică 1075 nu e prea îndemnător la muncă. Răsplata în cer ! Cred că ştiţi
cum merg lucrurile pe aici.
Proiectul de la Rezidenţă nu va să reuşească. La execuţie se poticneşte la
contabilitate.
Mă mir de unde mai aveţi atâta elan şi suflet ?
Eu mă las în voia sorţii şi nu mai am încredere în nimic.
De muncit muncesc, dar numai ca să omor vremea sau la comenzi. Cât se
poate munci f'ară bibliotecă, aici în sătucul nostru poreclit municipiu şi în sărăcia
unui slujbaş de al Vlădicului din Bertan. 1076
Cele mai călduroase salutări
Lupşa

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 12]

28.

Oradea, la 4 Nov. 1938
Î[nalt] P[rea] C[ucernice] Părinte Referent,
În ultima Dv. Scrisoare binevoiţi a-mi propune, să fac un tablou al copiilor
mele de documente.

1073
Este vorba de studiul lui Lupşa, Vechea Episcopie a Sătmarolui, Bucureşti, 1938, 14 p.
(publicat şi în "B. O. R", an. LVI, 1938, nr. 3-5, pp. 193-204)
1074
A apărut în "R. T.", Sibiu, nr. 7-8, 1938, pp. 341-355; nr. 9, pp. 397-410.
1075
Este vorba de episcopul Popovici Nicolae al Oradiei ( 1936-1950).
1076
Bertan, localitatea de naştere a episcopului Nicolae Popovici.
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Ce aş putea răspunde, decât, că: Fac, numai să ajute Dumnezeu ca s-o şi scot
la capăt. Pentrucă, pe cât mă cunosc, obişnuiesc să croiesc fund mare la ciubăr, şi
pe urmă n-am doage destule şi cercuri ca să-l cuprindă. Mă apuc chiar acum, îndată
ce termin cu articolul ce mi-I-a cerut "Bis(erica) Ort(odoxă) Rom(ână)" pentru
n(umă)rul închinat Î(nalt) P(rea) S(finţitu)lui Patriarh, pentru care folosii dosarul
Kiralyi 1077 şi Creţa. 1078 Partea despre Creţa parohul unionist în Caransebeş la 1816,
o scriu acum. N-aveţi despre el şi acţiunea lui ceva?
Mi-am cumpărat, cum puteţi observa, maşină de scris (marca TRIUMPH din
Nurmberg, 6 500 lei), aşa încât tabloul îl voi bate în 3 exemplare, unul pentru
prezentare mai marilor celor cu pâinea şi cuţitul, pentru publicare şi unul pentru
mine. (Nepotul Petru promite a vă călca pe urme, mi-a cerut izvoare despre
"Caterina Doamna Noastră" mai deunăzi).
N-am luat anul acesta nicio oră suplimentară (o putui face, fiindcă anul
acesta, excepţional, se plătesc), ca să pot lucra. Dar intrai în noul an obosit de o
lucrare (Primatul sfântului Petru şi Sfânta Tradiţie), pe care mi-o ceruse
P.S.Episcop încă acum cu un an pentru ANUARUL festiv, pe 15 ani, al Academiei
noastre Teologice. Era să-l scoatem în iunie trecut, dar n-au fost gata la vreme
lucrările. Acum încă tot nu e gata partea oficială, aşa încât mi-se pare că şi din acest
plan al strădalnicului nostru vlădică se aleg doar vorbele late şi repetiţia noastră
învătătură ca să nu ne mai luăm după ele. Şi fireşte, oboseala.
· Îmi scrieţi, să fac despre documentele ce mi-le-aţi trimis prin Gheorghe catastif,
şi că despre celea rămase la Dv. Veti face Dv. Ce documente mi-au mai rămas la Dv.?
L-am rugat pe Gheorghe(079 să-mi scoată de la Palatul Cultural cărţile
Greceanu: GENEALOGII 1080 şi Năsturel: BISERICA STAVROPOLEOS. 1081
Vă rog să binevoiţi a-i sta-ntr-ajutor în această chestiune, ca unul care
cunoaşteţi acea bibliotecă şi aveţi credit acolo. Am comandat la Bucureşti prin
episcopia noastră şi cărţile: Stoica Nicolaescu: Documente de la Mihai Viteazul şi
Stoica Nicolaescu: Documente slavo-române 1082 ( cărţi mai noi), dar vreo 2
săptămâni n-am nicio ştire de acea comandă, făcută de vicarul Dinu. 1083 Dacă le
aveţi eventual Dv., Vă rog, să binevoiţi a mi-le împrumuta pe 2 zile. Dacă se găsesc
la Palatul Cultural, Vă rog să binevoiţi a-i înlesni lui Gheorghe scoaterea şi a

1077
Kiralyi lgnaţie din Oraviţa, funcţionar ungur al judeţului Caraş-Severin despre care Ştefan
se ocupă în studiul intitulat: Contribuţii la istoria bisericească a românilor bănăţeni în secolul
XIX, publicat în "B. O. R.", an. LVI, 1938, pp. 786-809.
1078
Creţa Ioan, preot în Caransebeş, vezi scrisoarea XII de mai sus.
1079
Este vorba de Lupşa Gheorghe, avocat în Arad, fratele lui Lupşa Ştefan.
1080
Ştefan Dimitrie I. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, 3 voi.
Bucureşti, 1913-1916.
1081
P. V. Năsturel, Biserica Stavropoleos din Bucureşti, Bucureşti, 1906.
1082
Stoica Ştefan I. Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la realităţile Ţării
Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în secolele XV şi XVI, Bucureşti, 1905; Documente de la Mihai
Vodă Viteazul, Domnul Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Moldovei - 1600, Bucureşti, I 916.
1083
Arhimandritul dr. Dinu Ioan, vicarul Episcopiei Ortodoxe Române de la Oradea.

Lupşa
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acestora. Mi-le-ar putea aduce Luţu 1084 acum când se întoarce şi când ar veni
Gheorghe la Oradea le-ar restitui sau le-aş trimite prin poştă.
Dacă cunoaşteţi ceva în legătură cu înfigerea uniaţiei în Caransebeş prin
popa Creţia la 1816, tipărit undeva, Vă rog, să binevoiti a-mi semnala.
Trăim sub emoţia duelului Colan-Călinescu 1085 pe spatele Academiilor
Teologice. Cred că din rănile acestui duel la unnă tot noi cei vizaţi vom sângera.
Noi avem greutăţi enorme în plus şi vreau să ne mai taie din salar. De aş avea eu
numai Istoria Bisericii Române, fără cea universală şi patrologie, ca cei de la
Facultăţi, ce mai copii bătute la maşină aş trage de pe toată colecţia mea de
documente ! Şi barem de ne-ar da leafa celor secundari şi obligaţiile noi le avem de
la cei secundari (1 O ore) şi de la cei universitari (de scrie).
Permiteţi, Vă rog I. P. C. Părinte Referent, asigurarea deplinului meu
devotament şi respectuoase salutări.
Şt. Lupşa

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 4.]

29.
Oradea, la 1 noiembrie 1939
Înalt Prea Cucernice Părinte
Primii invitarea semnată de P(rea) S(finţitul) Nicolae Colan, de D(umitru)
de Gr(igorie) Marcu, să scriu ceva pentru aniversarea de 20 de ani a
!(nalt) P(rea) S(finţitul) Mitropolit..
Încă în volumul la 70 de ani ai I. P. S. Miron am promis să scriu despre
istoria învăţământului teologic ardelean.
Aş face-o acum. Cercetându-mi colecţia vieneză, aflu că actele din 1761
până la 1799 sunt la I. P. C. Voastră.
Vă rog să binevoiţi a mi-le trimite ca să pot culege din ele pentru subiectul
amintit.
Stăniloaie şi

84
I0
1085

Este vorba de Tripon Aurel.
În şedinta Sfântului Sinod din 18 martie 1938, Comisia sinodală pentru reorganizarea
învătământului teologic, a prezentat un proiect de lege în această problemă. În ziua de 19 martie 1938,
proi~tul a devenit lege, ministru al Educaţiei Naţionale fiind episcopul Nicolae Colan al Clujului. În urma
acestei legi absolvenţii Academiilor teologice beneficiau de aceleaşi drepturi pe care le aveau licenţiaţii
Facultăţilor de teologie. La începutul lunii noiembrie, apare aşa numita Lege pentru modificarea şi
completarea legilor privitoare la învăţământul superior în vederea raţionalizării, cunoscută mai ales sub
denumirea de "Legea de raţionalizare" a lui Armand Călinescu. Această lege cuprindea o seamă de
dispoziţii nefavorabile Academiilor Teologice, erau înlăturate din învăţământul universitar şi aşezate în
rândul şcolilor speciale iar profesorii erau încadraţi cu salarii de conferenţiari, catedrele fiind reduse.
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Dacă aveţi vreun plan cu ele
iar la dispoziţie.
Al I. P. C. Voastre devotat

(şi

cu cele din anii

unnători),

bucuros Vi-le pun

Pr. Dr.

Şt. Lupşa

Oradea, str. Ciorogariu 6

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 35, f. 13-14]
30.
[Oradea 12 aprilie 1940]
Înalt Prea Cucernice Părinte
Domnule Senator
Vă mulţumesc din suflet că aţi binevoit a-mi trimite un exemplar din ultima
Dv. Carte: Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, făcându-mi nu
numai cinste ci şi mare bucurie. Bucurie nu numai pentru primirea cadoului, ci şi
pentru înregistrarea unui triumf nou al istoriografiei clericale de la noi, în care mă
doresc şi eu pion şi bucurie că Vă văd cu aceeaşi putere şi dragoste de muncă,
Dumnezeu să Vi-le ţină.
La mine putere ar fi, căci lenevesc ca un crocodil, dar râvna a pierit de când
cu păţania "anuarul Academiei Teologice din Oradea pe anii 1923-1940". Toţi
suntem stupefiaţi de atitudinea ce se dezvăleşte încet, a părintelui episcop. În
toamna anului 1937 ne-a pus pe lucru, să scriem fiecare câte un studiu savant pe 1
martie 1938, iar Munteanu istoricul şi statistica. La 1 martie 1938 s-a arătat
indignat că consiliul profesoral a cerut amânare, nefiind gata toate manuscrisele. A
amânat pe 1 septembrie 1938, când Munteanu a declarat că nu poate face istoria
şcolii. Mi-a fost încredinţată mie, şi Munteanu pierdu rectoratul. La 10 Ian 1939 am
predat cu totii studiile noastre şi am stabilit de acord cu P.S.Sa să se culeagă ele
întâi ca eu ~ă pot termina până atunci istoria şi statistica Şcolii. Între timp am
adunat şi fondurile: Min(isterul) Cultelor din bugetul pe 1938 ne-a dat 6 OOO lei, al
Educ(aţiei) Naţ(ionale) din bugetul pe 1939: 10 OOO lei, iar al Propagandei 30 OOO
lei, Ac(ademia) Teol( ogică) a mai alocat din bugetul pe 1938, 80 OOO lei, aşa încât
calculând şi cu impunerea de exemplare la parohii, partea materială era aranjată.
Culegerea nu s-a început însă nici după ce am predat la 1 Aug(ust) 1939 şi
istoria şi statistica şcolii. A tot amânat P[rea] S[finţiaf 0 86 Sa fixând termen peste
termen, ultimul fiind 1 martie. Văzând că nu se ţine de cuvânt, ci se întârzie când îi
aduci aminte am lăsat treaba baltă. Am muncit însă la cele 2 manuscrise (1 la
studiul din specialitatea mea şi 2. La istoria şi statistica şcolii) peste 2 ani din greu.
Iar în Ianuarie 1940 a anunţat şi Stăniloaie la Dumineca Ortodoxiei că l-a Sibiu din
1086

Este vorba de episcopul Nicolae Popovici de la Oradea ( 1936-1950).
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teascurile arhidiecezanei, va ieşi în cursul anului curent un studiu cu titlul şi planul
exact ale studiului pregătit de mine şi predat P(rea) S(finţiei) Sale în 10 ianuarie
1939 însă sub numele părintelui diacon Cojocaru (sic !)
Să mai lucrei vreodată ceva?
Ferească Dumnezeu !
Al Î(nalt) P(rea) C(ucerniciei) Voastre devotat din tot sufletul
Şt. Lupşa

Oradea la 12 April 1940
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 81, f. 20-20v.]

XCII. Magieru Andrei 1087
1.

Oradea Mare la 18/III 1922
Iubite Dle Coleg !
Profit de ziua de azi, Sâmbătă, ca să mă achit de-o datorie care de-o bună
vreme îmi zace pe conştiinţă.
E vorba de răpsunsul la scrisoarea DV adresată P. Sf. Sale la 17 Febr. în care
cereaţi unele date şi care scrisoare P. S. S. mi-a dat-o mie să Vă răspund, dar
durere, eu abia mai am răgaz să mă corespondez.
De Duminică până Joi seara sunt gazetar, şi abia Vinerea şi Sâmbăta sunt
numai birocrat. În zadar aş căuta aăŢi descriu aici greutăţile de tot felul, care'mi
reclamă 5 zile din săptămână pentru scoaterea 1 număr din foaie, că poate nu m-ai
crede. Numai cine copiază însuşi manuscrisele şi face câte 3 corecturi înţelege
greutătile şi dacă nu le-aş face eu singur, nu ştiu ce-at ieşi de sub teasc.
1n scrisoarea cătră P. S. S. aţi cerut conscripţia poporului nostru din Bihor.
La prefectura judeţului am aflat că la finea anului 1920, în Bihor erau: 266
551 români, din aceştia după datele noastre statistice bisericeşti /de puţină încredere
!/: 214 766 ort. rom.:
Anume în ppiatul Orade: 37 988
Peştiş: 39 996
Tinca: 33 413
Beliu: 32 048
Magieru Andrei (1891-1960). S-a născut în 27 iunie 1891 la Satu-Rău (judeţul Arad),
unde tatăl său era preot. Şcoala primară în satul natal, apoi în Timişoara, liceul în Arad şi Beiuş, iar
studiile teologice la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1909-1913), unde, în 1916 îşi ia doctoratul.
În anii 1913-1914 a studiat literele la Universitatea din Budapesta. A funcţionat ca profesor şi rector la
Academia Teologică din Oradea ( 1923-1936), apoi arhiereu-vicar la Oradea, iar din 1936 episcop al
Aradului.
1087
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Beiuş:
Vaşcău:

39 216
32 105

214 766
Cifra nu e fidelă fiindcă în realitate sunt mai mulţi ortodocşi îndeosebi
Români din Regat. La tot cazul diferenţa de 52 ooo nu se poate trece în favoarea
unitilor. Doar datele noastre sunt.
' În Ungaria au rămas 9 prohii din dieceza Orăzii. Apateul unguresc, Cartţag,
Darvaş, Zaca, M. Peterd, Săcel, Vecherd, din tractul protopopesc al Orăzii, SarcadCristur, Micherechiu din Tractul Tinca.
În datele noastre bisericeşti nu aflu în care parohie de-a noastră este şi
parohie unită, deci nu Vă pot comunica aceasta.
Nu ştiu întrucât Vă puteţi servi de cele de mai sus, dar dacă mai aveţi nevoie
de ceva, rog indicaţi precis ce să Vă mai trimit.
Conscripţia specificată după comune nu se află nici la prefectura judeţului,
iar de parohii mixte eu nu prea ştiu să fie, afară doar de: Beznea (pp. Peşteş), Giriş
(pp. Oradea Mare), Pocola, Beiuş (pp. Beiuş), Băiţa (pp. Vaşcău). În aceste parohii
sunt şi preoţi gr. catolici.
Articolul cu „păcate" sau „greşeale" l-am primit abia în săptămâna trecută.
Am şi început să-l public. Din Nrii indicati în scrisoarea Dv. O să Vă trimit după
cum aţi cerut. Mulţumesc pentru preţio,asa colaborare. Îmi place să cred că
înţelegeţi şi apreciaţi bunele intenţiuni, ce le-am avut cu scoterea revistei. Abia am
obişnuit preoţimea să citească. A trebuit să li-o impun oficial. Dar am nădejde că
vom putea face lucruri bune şi din părăginitul Bihor. La tot cazul, dragostea de
cauză şi însufleţirea nu ne lipseşte
Vă sărut

cu drag
Mager
asesor consist.

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 72, f. 159-160]

2.
[Oradea, 14/27 martie 1922]
Iubite Domnule Coleg !
Te rog să mă ierţi pentru întârziere. Eu nu pot scrie când vreau, ci când ajung
mai răsuflu. Adunarea datelor şi baterea lor la maşină a reclamat câteva zile.
Alăturat cred că ai ceea ce ai cerut. Tabloul parohiilor ·după protopopiate cu
numărul sufletelor la 31 Decembrie 1921. Deaoerece în scrisoare mi-ai cerut
să
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numărul

sufletelor de la 31 Dec. 1917 ori 1918, neştiind eu cu adevărat dacă-ţi sunt
datele de la 31 Dec. 1921 sau cele mai vechi, în paranteză la rubica:
Numărul credincioşilor am indicat şi starea de la 31 Dec. 1917, ca să ai şi o
mai

preţioase

comparaţie.

Lui Ioanovici 1088 i-am comunicat cele despre mecenatele „in spe" Constantin
& Cocişu şi a rămas să ia contactul cu el.
Din „Legea Românească" îţi voi trimite şi al 2 lea ex. din nrii cu articoli lui
Ioanoviciu.
Cu Teodor voi vorbi. Sunt şi eu de aceeaş părere şi doresc să-l văd protopop.
Pe rând vom îndeplini încă 8 tracte protopopeşti.
Dorindu-Vă mult spor la muncă, Vă salută
Magier
Oradea Mare la 14/27 Martie 1922
P. S. Datele noastre bisericeşti sunt în puţină valoare. Am notat la margine cu
creionu vânăt cazurile în cari îti sare în ochi diferenta între anii: 1917 şi 1921. Cum
se poate ca în unele comune· să piară oamenii cu· sutele ? În altele nici nu s-au
născut nici n-au mai murit de atunci? Şubredă temelie e statistica bisericească ca
toată administraţia protopopească.

M
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 72, f. 158-158v.)

3.
[Arad, 7 aprilie 1936)
Prea Sfinţite

Părinte,

Pentru a indica de la început substratul acestui memoriu, ţin să Vă comunic
respectuos, că el priveşte problema scrierii istoriei eparhiei Aradului, în care
privinţă există o serie întreagă de dispoziţii ale autorităţilor eparhiale, între cari şi
hotărârea Nr. 54 a adunării Eparhiale din 1931, prin care, problema de sub întrebare
este pusă în strânsă legătură cu secţia culturală, al căreia consilier referent am
cinstea să fiu.
Problema aceasta apreocupat oficialitatea eparhială de peste jumătate de
veac, dar fără rezultat efectiv. Evoluţia problemei am înfăţişat-o în recenta mea
lucrare "Episcopii S. Vulcan şi Gherasim Raţ" la pag. VII-XVI. Din aceea expunere
se vede limpede infructuositatea măsurilor oficiale luate, din două puncte de vedere
că nu există mijloace băneşti necesare şi, mai ales, nu avem oameni în condiţii de
1088

Damaschin Joanovici istoric.
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realizarea unei opere istorice aşa de grele, lipsind şi începuturile monografice,
necesare, în prealabil pentru a se scrie istoria eparhiei.
Străduinţele mele de refemt consistorial, pentru crearea condiţiilor necesare
în acest scop, n-au putut duce la rezultat. Mijloacele materiale pentru cercetări
istorice spre acest scop d'abia dau suma de 15 OOO lei, în cursul celor din urmă trei
ani /1933-5/. Ele n-au fost sporite nici după ce a intervenit hotărârea Nr. 54 din
1931 a adunării eparhiale, care a crezut de bine să lege - în mod forţat - de "cadrul
de activitate" al Secţiei mele culturale o problemă specifică istorică, adică "să
îngrijească de colectarea documentelor, cari privesc istoria eparhiei şi în special să
strângă materialul care se fereră la activitatea regretatului Moise Nicoară, publicăm
şi un anuar sub titlul: Trecutul eparhiei Aradului". Ca unul care am militat cu toată conştiinţa pentru realizarea condiţiilor
necesare de a ne avea scrisă istoria eparhiei, în cele din urmă mi-am tras
consecinţele /op. cit. XXIV/: m-am apucat pe socoteala proprie de lucru: cât am
putut am cercetat arhive locale; am achiziţionat, cum am putut, material istoric din
Viena şi Oradea; m-am apucat de lucru, confecţionând lucrarea, cu caracter
centenar "Episcopii S. Vulcan şi Gher. Raţ"; în lipsa de ajutoare, cari nu mi-au fost
acordate din nici o parte de unde le cerusem, am făcut şi pe editorul pe cont propriu
a acestei lucrări,cari şi până aci a fost împărtăşită de măgulitoare aprecieri din
partea celor competenţi, dar în aceeaşi vreme rămâne o grea grijă în sarcina mea, so şi desfac, pentru a-mi scoate cheltuielile de tipar şi pentru a mă bucura şi
materialiceşte de rodul îndelungatelor mele osteneli.
Prin urmare, Va trebui să mi-se recunoască de a fi trecut binişor departe
dincolo de bariera îndatoririlor mele strict oficiale, în domeniul specific al
istoriografiei eparhiei Aradului, nu numai prin menţionata lucrare întocmită din
material arhivistic neconsultat până acuma ci şi prin alte lucrări ale mele, cari se
văd din anexatul catalog % monografii şi broşuri istorice şi de propagandă scrise şi
publicate fără ajutorul material al cuiva şi când mai am şi alte materiale istorice
adunate şi gata de a fi prelucrate, mă văd constrâns să abandonez modestia de până
aci, care m-a făcut să nu cer pentru a nu fi rău înţeles - nici măcar concediu pentru
studiile mele privitoare la trecutul eparhial şi şi mai puţin vr-un ajutor, de nici un
fel, de la eparhie. De aceea supus P. Sf. Voastre în primul lor, totodată şi organelor
eparhiale, spre binevoitoare apreciere, rezultatul străduinţelor mele de până aci,
precum şi gândurile şi materialele istorice pe care le am în legătură cu problema
istoriei eparhiei Aradului.
I.
Dacă m-a învrednicit Dumnezeu de zile şi sănătate nădăjduiesc să mai pot
pregăti cu privire la trecutul eparhiei Aradului, alte câteva volume, ca cel menţionat
mai sus. Dar la nici un caz în condiţiile în care am muncit până aci, cu propriile
mele mijloace materiale . şi nu odată cu riscuri la unele lucrări, pentru vare mai am
datorii tipografice la tipografia diecesană, căreia i-am dat prin condeiul meu, o
circulaţie de peste 300 OOO lei - şi mai ales n-aş putea să-mi continu activitatea de
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cercetări istorice jertfindu-mi şi pentru mai departe ca şi până aci, odihna de
noaptea, de care am de aci încolo neapărat trebuinţă.
După planul provizor, ce am întocmit în baza materialului istoric de care
dispun deja, aş putea conta la următoarele volume:
Vol. I: Despre începuturile episcopiei Aradului şi până la 1728.
Vol. II: Chestii bisericeşti şi culturale, până pe la 1750.
Vol. III: Statisticile despre judeţul Aradului, dintre anii 1743-52, cu apărarea
populaţiei locuitoare - cu numele iobagilor, etc. - şi a referinţelor economice ale
ţăranilor noştri de atunci.
Vol. IV: Epoca episcopului arădean Sinesie Jivanovici (1750-68).
Vol. V: Epoca reorganizărilor politice, bisericeşti şi economice inclusiv
revoluţia lui Horia (sub eppii Pahomie Cnezevici şi Petru Petrovici) 1768-1786.
Vol. VI: Epoca episcopului arădean Pavel Avacumovici (1786-814 ).
Vol. VII: Ş coalele de la Arad şi Epoca lui Ţichindeal şi Nicoară ( 1812-30).
Vol. VIII: e gata: Episcopii Vulcan şi Raţ.
Vol. IX: ar fi: Zece ani din urmă în viaţa episcopului Gherasim Raţ (184050).
Adevărat că unele grupuri de materiale din categoriile arătate prezintă unele
lipsuri, cari ar cere şi alte cercetări şi complectări; - da la aşa ceva este imposibil şi
numa să mă gândesc; câtă vreme stau singur şi fără ajutor material care să-mi poată
asigura şi colaboratori la achiziţionarea de material nou. În special ar fi de consultat
arhiva din Carloviţ, spre care scop, pentru a-mi asigura un eventual acces, am
călătorit în anul 1934 şi la Belgrad, pe cont propriu Io. c. pag. :XXIIl/. 1089
Problema achiziţionării de material - care este mai dificilă când este vorba de
achiziţionarea de documente din străinătate, cari trebuiesc plătite pentru a fi
copiate, s-ar putea uşura în măsură mică prin aceea, dacă de ex. materialul
arhivalic, mi-s.ar da voie să-l încadrez în volumele mele de documemnte şi să-l
utilizez direct ca să nu mai pierd vremea cu copierea lui. După utilizare, asemenea
acte - pe cari le-aş ştampila cu sigiliul Consiliului eparhial - ar pute fi recunoscute
şi reaşezate cu înlesnire la locul lor în arhiva eparhială.
Ţin să fac aci o menţiune bucuroasă despre marele ajutor ce l-am avut şi până
aci şi-l voiu avea şi de aci înainte de la pr. prof. de teologie din Oradea, P. C. Sa Dr.
Ştefan Lupşa care mi-a pus la dispoziţie colecţia sa de documente copiate de la
Viena.
Materialul ce-l avem împreună, eu şi Păr. Şt. Lupşa mai poate fi sporit pe
măsura condiţiilor şi posibilităţilor cari mi-ar fi date de a munci unul şi altul, să fie
orânduit pentru a se tipări ca volum sau volume de documente, în care caz, fireşte,
lucrarea îşi va avea preţul său pentru istoria eparhiei şi a vieţii româneşti.

1089
În primăvara anului 1934, Gheorghe Ciuhandu la vitzitat la Belgrad pe episcopul Vikentie
Vujic, vicar patriarhal, un contemporan mai vârstnic de la Universitatea din Cernăuţi, pentru a primi
permisiunea de a efectua cercetări istorice în arhiva mitropolitană din Carloviţ. Motive financiare l-au
oprit a efectua cercetările propuse.
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Din punct de vedere istoriografic românesc general, că şi din punct de
vedere, că trecutul românilor din Crişana mai ales nu este cercetat aproape de loc şi
că nu avem colecţiuni de documente tipărite cu privire la noi cei de aici, - ţin de a
mea datorie să subliniez necesitatea de a se publica - la anexele monografiilor
viitoare - cât mai multe documente. Dar problema aceasta nu e la fel de actuală; ea
însă merită să fie semnalată de pe acum.
După aceste lămuriri, Vă rog să credeţi Prea Sfinţite Părinte, că neavând la
dispoziţie nici mijloace necesare şi nici răgaz fizic corespunzător unor lucrări aşa
de întinse şi dificile stau ca şi cu mîinile legaz aşteptând soluţia mântuitoare, care,
fireşte, nu poate veni ca din senin. De aceea, îngrijorat şi dornic de realizarea
acestor gânduri - spre cari am fost mânat de împrejurările vieţii mele şi pe cari aş
dori să le văd duse la capăt cel puţin în parte, - Vă rog respectuos să binevoiţi a
aprecia situaţia, de ceea ce nici nu mă pot îndoi.
II.
Nu pot trece mai departe, Prea Sfinţite Părinte, fără să fac şi unele constatări
de un caracter mai personal, încât ele mă privesc pe mine.
Bursier al eparhiei, trimis la Cernăuţi în vederea unei catedre la Institutul
teologic de aici de pe atunci, am ţinut să rămân în serviciul eparhiei şi după ce mi-sau închis cărările spre catedra teologică aici, spre directoratul institutului teologic şi
spre postul de asesor-referent bisericesc. Am ţinut să rămân în serviciul eparhiei şi
supă ce mi-se oferise o catedră la Cernăuţi şi mai apoi un rost de seamă la
Academia teologică ort. din Cluj şi nu m-am lăsat ispitit de nici una din multele
posibilităţi deschise, prin reântregirea Statutului român, de a-mi fi căutat plasarea
nouă aiurea.
Rămas deci aici, în mediul pe care-l cunosc acum de peste trei decenii
petrecute în acelaşi serviciu bisericesc de astăzi şi legat aici şi prin cercetări şi
studii istorice privitoare la acest ţinut, - la vârsta mea, nu mă mai pot gândi la alte
lucruri sau realizări mai de seamă, în alte domenii.
Rămân, fireşte, întâiul datornic de a sta la dispozitia P. Sf. Voastre cu tot ce
as putea să fac si în altă privinte.
De aceea, aprecierea situaţiei o las cu deplină împăcare a cugetului, în
chibzuinţa Prea Sfinţiei Voastre înainte de toate şi înainte de toţi
Cu sărutarea Dreptei arhiereşti
Prot. Dr. Gh. Ciuhandu
consilier-referent eparhial 1090

Arad 7 Aprilie 1936

[B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 39, f. 8-10)
Pe documenul păstrat în A. A. O. R. Arad, grupa IV, dosar 115/1932, , în 17 octombrie
1939, episcopul Andrei magieru a scris următoarea rezoluţie: ,,Istoria Eparhiei Aradului trebuind să fie
scrisă pe bază de documente, mai înainte va fi nevoie de a se cerceta întreaga arhivă istorică aflătoare
la Consiliul eparhial. Îndată ce vom avea personalul şi mijloacele materiale necesare ne vom apuca de
adunarea materialului". Cf. Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică /9/8-/948, p. 385.
1090
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4.
[Arad, IO octombrie 1936]
Prea Sfinţite Domnule Episcop,
Venerat Consiliu Eparhial !
De şasesprezece ani de zile de când tipăresc o seamă din lucrările mele la
Tipografia diecezană am făcut Tipografiei Diecezane o circulaţie de peste 320 OOO
Lei, neavând alte resurse de acoperirea speselor de tipar, decât foarte mici ajutoare
băneşti şi desfacerea în cercul citirorilor cari au ţinut să încropeze şi să sprijinească
condeiul meu. Pe lângă aceea, Librăriei diecezane, de unde mi-am procurat cea mai
mare parte din manualele şcolare şi rechizite de scris pentru patru copii de liceu, precum şi compactoriei diecezane, unde am lăsat multe mii de Lei, li-am făcut
circulaţie de cel puţin 30-40 mii de Lei.
Acum, după ce pe risc propriu, am dăruit istoriografiei româneşti şi Bisericii
mele vasta monografie despre "Episcopii S. Vulcan şi Gh. Raţ", premiată de
Academia Română mai mult moraliceşte decât băneşte cu cele 3 500 Lei "premiu"
ce mi-.a acordat, - şi după ce de o serie de vro şepte ani îmi merge greu cu
desfacerea tipăriturilor mele din anexata% tipăritură, mi-am dat seama de realitatea
lucrurilor şi a prospectelor ce-mi stau deschise, atunci când la Tipografia diecezană
mai am o datorie tipografică de circa 9 118 Lei şi vreo 2 500 Lei la Librărie şi la
Compactorie, a cărora achitare mi-o poate cere, cu drept cuvânt, oricând.
Ţin să adaug de astfel, ca de orientare, că în loc de beneficiu după lucrările
mele, am o seamă de broşuri din cari nu am încasat nici măcar cheltuielile de tipar,
dar a trebuit totuşi să le plătesc, din ceea ce mi-a venit din vânzarea altor tipărituri
ale mele.
În asemenea împrejurări, ştiind că datoriile mele tipografice, nearanjat, pot să
apese vr-odată asupra mea şi asupra intereselor materiale ale familiei; - şi având în
vedere şi aceea că nu m-am bucurat şi nici nu mă pot gândi la favorul unei desfaceri
oficiale a lucrărilor mele, mai ales acum, când împrejurările amteriale ale clerului
sunt aşa de mizere: am socotit că este just să încerc o aranjare a datoriilor
menţionate, cerând iertarea sumei de 11 616 Lei. Ea face de altfel, d-abia 3,2 % din
circulaţia ce am făcut-o numitelor instituţii diecezane.
Şi îmi place să cred, că aceasta o merit nu numai în vederea serviciului
moral-cultural adus Bisericii mele prin străduinţe absolut personale, nesprijinite
băneşte de autoritatea bisericească, ci şi pentru că, nu odată, tipărind pe credint şi
neavând temeiu de multă târguială, m-am angajat cătră Tipografia diecezană la
preţurile cari mi-le-a cerut, până ce, într-o vreme, am reflectat pe lângă preţl!ri mai
convenabile, tot pe credit, la tipografii străine: Bucureşti, Cernăuţi, Sibiu. In cele
din urmă apo am revenit iarăş la Tipografia diecezană, unde mi-am tipărit
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monografia menţionată, pe lângă un credit condiţionat de împrumutul de 50 OOO
Lei, ce mi-s-a acordat în primăvara anului trecut, în contul salarului meu.
Dar şi în afară de aceste motive ale mele, este notoriu, ca Tipografia
diecezană mai ales, a avut şi debitori - persoane şi chlar comune politice şi alte
legături cari n-au dat prin comandele şi lucrările lor, vr-un echivalent cultural şi de
propagandă, că eu prin scrisul meu - şi totuşi s-au bucurat de reducerea datoriilor
mari cu câte 50 %, ori chiar li-au fost şterse datoriile.
În condiţiile mele personale, restrânse la singura mea leafă şi fără de nici o
slujbă şi plată secundară şi fără să fi fost sau să fiu beneficiarul eparhiei sau al
oricui altcineva, în nici o formă, în nici o comisie şi la nici un alt isvor de câştig
personal decât cel al condeiului meu - mă văd strâmtorat de greutăţi mari cu
creşterea familiei mele - o fată la Universitatea din Cluj şi băiatul la Politehnica din
Bucureşti - aşa, încât a trebuit să iau un recent avans de 24 OOO Lei în contul
salariului meu.
De aceea, ţi în vederea serviciului făcut Bisericii mele prin condeiul meu şi
pentru a-mi feri numele de ruşinea de a fi păgubit şi cu instituţiile diecezane, ca
alţii, socotesc că P. Sf. Voastră şi Ven. Consiliu Veţi binevoi a aprecia situaţia mea
dată şi-mi veţi îndemna, generos, ştergerea datoriei mele pomenite.
Al Prea Sfinţiei Voastre şi al Ven. Consiliu Eparhial
Arad, 1O octomvrie 1936

Plecat serv
Icon. Stavr. Gh. Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 68, f. 12-12v.]

5.
[Arad, 13 noiembrie 1936]
Nr. 7118/1936
Prea Cucernice Părinte,
Consiliul eparhial apreciind motivele invocate de P. C. Ta în cererea de la 10
octombrie c. a dispus Librăriei diecezane, ca restanţa ce o ai pentru tipărirea
lucrărilor în sumă de cca 9 116 lei şi cca 2 500 lei la Librărie şi compactorie, să se
radieze.
Arad, din şedinţa Consiliului eparhial de la 14 Nov 1936
Andrei
Episcop
(B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 68, f. 6]
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6.
[Arad, 20 mai 1939]
SFÂNTA EPISCOPIE ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ARADULUI
CONSILIUL EPARHIAL
Nr. 3216/1939
Prea cucernice Părinte,
La cererea P. O. D. Tale de data 14 Aprilie a. c. pe ziua de I iunie 1939 Te
absolvim de la redactarea organului eparhial ,,Biserica şi Şcoala".
Cu acest prilej ţinem să-ţi mulţumim pentru felul cum ai ştiut să redactezi
organul eparhial de la data de I ianuarie 193 7 până astăzi.
Cu arhierească binecuvântare
Arad în 20 Maiu 1939
Andrei
episcop
P.O.D.
Iconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier referent consistorial
redactorul organului eparhial „Biserica şi ,5coala"
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 433]

7.
[Arad 24 martie 1940]
SFÂNTA EPISCOPIE ORTODOXĂ A ARADULUI
CONSILIUL EPARHIAL
Nr. 1660/1940
Prea Cucernice Părinte,
P. O. D. Ta eşti invitat a lua cunoştinţă că crucea pe care Ţi-am oferit-o
cu hirotesia întru Iconom Stavrofor, este proprietatea fondului

deodată
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Stavroforilor,

înfiinţat

de Noi în scopul de a procura cruci pentru

această

distincţiune.

Drept aceea, vei binevoi a şti că poţi să o porţi întreaga viaţă, iar după moarte
P. O. D. Pale o vor restitui fondului.
În acest scop eşti poftit a Ne da un revers, încă de pe acum, despre această
cruce, pe care, pe lângă semnătura P. O. D. Tale, să-l semneze şi Stimata Doamnă.
Cu arhierească binecuvântare.
Arad în 24 martie 1940
Andrei
Episcop
urmaşii

P. O. D. Sale
Iconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier ref. Eparhial pensionat
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 72, f. 434]

8.
[Arad 24 iunie 1940]

[Concept]
P. Sf.

Părinte

!

După

cum se vede din tipăritura anexată % m-am străduit să port un condei
destul de variat în domeniul scrisului bisericesc şi cultural-românesc.
Am lucrat, susţinut de un cerc de cititori - cărora le sunt recunoscător pentru
sprijinul lor - şi mai ales din partea câtorva P. C. Protopopi din Eparhia Aradului,
în prim loc, dar şi din restul mitropoliei noastre.
În lucrările mele am urmărit reale probleme de cărturărie românească şi
bisericească ocupându-mă şi de probleme de interes politic-bisericesc, în special în
direcţia lămuririlor ce se impuneau în legătură cu problema catolică, cu dublu
aspect: desbinarea religioasă a românilor ardeleni (ce tinde să se furişeze şi în alte
părţi ale Ţării) şi marile privilegii, politice, materiale, ale catolicismului în general,
şi mai cu seamă a celui unguresc în raport cu starea Bisericii "dominante" a Ţării.
Concluziile studiilor le-am expus în parte şi în Senatul Ţării încă la valoarea Legii
Cultelor în a. 1928. Tot aşa, mai ales că eram, până la pensionarea din vara trecută
şi consilier-referent cultural în Arad, mi-am dat silinţa să activez cu condeiul meu şi
în direcţia propagandei religioase şi a profilacticei noastre în faţa eterodocşilor şi a
sectarilor.
Iar acum, ca pensionar - trecut la alt domeniu de cercetări istorice, cărora
doresc să le rămân credincios şi nemaiavând unde să-mi păstrez tipăriturile şi nici
preoţesc

485
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
posibilităţile

morale deopotrivă de a mi-le desface - m-am gândit, înainte de a mă
debarasa pe orice cale de grija lor, să încerc, pentru ultima oară, a le valora. Nu
numai pentru că aceasta este un interes îndreptăţit al meu, ca autor şi ca om cu mari
griji familiare ci şi din motivul că, după ce unele broşuri sunt scoase în exemplare
puţine, n-aş vrea să le lichidez sau nimicesc, fără a încerca să le fac cunoscute şi
utile şi în afară de cuprinsul mitropoliei noastre.
De aceea, am onoarea să Vă rog, cu fiiască încredere, să binevoiţi I. P. Sf.
Voastră de a aprecia: în ce măsură ar putea să se plaseze din ele, oarecare număr de
exemplare, prin bibliotecile eparhiale, protopopeşti şi parohiale, iar altele şi în
slujba zidirei sufleteşti a credincioşilor.
În catalogul anexat mai sus am marcat lucrările din care am mai multe
exemplare, cari îmi fac grije mai mare şi le-aş da cu reducere de 50 %.
Ţin să anexez şi două sumare despre cele mai cuprinzătoare lucrări ale mele:
a. ) Monografia Episcopii S. Vulcan (gr. cat.) şi Gherasim Raţ (ort. de la Arad),
demascând aprigele prigoane catolicizante din veacul XIX (1834-9), lucrare
voluminoasă (730 pag.), premiată de Academia Română, şi b. ) Românii din
Câmpia Aradului de acum două veacuri, o lucrare de interes istoric şi politic
naţional nu mai puţin şi bisericesc, având 576 pagini mari.
Pe cea de sub a. ) ce avea preţul original de 500 Lei, o ofer cu reducere de 50
%, adică 250 Lei, iar pe cea de a doua cu 350 Lei.
Fac reducere şi la alte lucrări arătate în catalog, din cari am prea multe
exemplare. Dacă aş putea fi cinstit şi încurajat prin oarecari comenzi aş dori să se
facă aceasta pe calea Arhiepiscopiei respective Eparhiei şi a protoiereilor, din
motive bine întelese.
Îngăduiţi-mi Vă rog I. P. Sf. Părinte, după toate acestea, să Vă rog cu
profundă veneraţiune: să binevoiţi a dispune aceea ce veţi găsi de cuviinţă şi de a
primi anticipatele mele mulţămiri şi prea respectuoase închinăciuni.
Iconom Stavrofor
Dr. Gh. Ciuhandu

Arad, 24 iunie 1940
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. 13-13v.]

9.
România
Eparhia Oradea
Parohia Roşia
P. Sf.

Părinte

Episcop,

Sunt foarte bucuros că, de pe urma unei conversaţii incidentale asupra
chestiei arhivei eparhiale, pot să fac, la dorinţa P. Sf. Voastre, comunicarea de mai
jos.
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eram în serviciu, m-a preocupat problema unei bune rânduieli la arhiva
din motivul special al cercetărilor mele istorice, precum şi din cel al
ordinei culturale şi administrative.
De data aceasta, nu aflu necesar o expunere mai vastă, deoarece în scriptele
mele de pe vremuri se găsesc suficiente informaţii cu privire la starea arhivei, şi
chiar şi un vast proiect concret, care n-are decât să fie pus în lucrare pe de-antregul.
Astăzi, n-aş putea spune nimic mai potrivit, decât ceea ce se găseşte în
rapoartele mele înregistrate, în anexatul ./. dosar ce am consultat, şi anume la
numerele 4759/1925, nr 5217/1927 şi nr. 5303/1931.
În special ţin să remarc proiectul ce am prezentat unei comisii speciale· în
cauză, care l-a primit pe de-a-ntregul, şi se află înregistrat la nr. 4100/1929,
cuprinzând indicaţii cu privire la îmbunătăţirea procedurei de urmat într-o arhivă
bine orânduită, precum şi la organizarea arhivei eparhiale, inclusiv selecţionarea ei.
Unele măsuri de prea mică importanţă au fost luate de către conducerea de pe
vremuri a eparhiei, dar lucrările esenţiale, ce propusesem, nu s-au făcut încă. Ele,
însă, se pot face.
Cât priveşte un lucru ce s-ar cere făcut - pe care l-am subliniat şi anterior - ar fi:
a.) să se aşeze într-o cameră specială, în dulapuri potrivite, procesele verbale
ale şedinţelor consistoriale mai vechi, începând din veacul XVIII şi până la 1918,
dimpreună cu registrele de esibite şi cu indicele lor, inclusiv protocoalele
Sinoadelor eparhiale, pentru a sta mai la îndemână pentru cercetătorii de istorie;
b.) registrele de acelaşi fel, cari sunt ruinate sau defectuoase pentru că nu ar
fi fost compactate sau pentru că li s-a dat compactare prea slabă, să fie trecute pe la
compactoria eparhială, pentru a le face reparaţiile necesare; mai ales celor de la
începerea războiului (1914) încoaci, când s-a folosit material mai slab- şi apoi, atât
pentru registrele din vremea războiului, cât şi pentru cele de mai apoi, cari sunt în
întrebuinţare curentă, să se gătească etajere proprii şi potrivite, în locul acelor de
astăzi, nepractice pentru scopul în chestiune.
O mare problemă, în aceeaşi vreme foarte importantă este şi aceea a
selecţionării arhivei eparhiale, începând cu cea mai vache. Aceasta nu ar putea-o
face decât un om cu orientări şi în ale istoriei, pentru a înţelege ce se poate înlătura
şi ce trebuie păstrat. Selecţionarea, fireşte, ar implica şi o catalogare nouă a actelor
ce rămân. Aceasta însă ar fi o lucrare dificilă şi de lungă durată, la care ar trebui să
se angajeze în prim loc profesorul de istorie de la Academia Teologică eparhială.
eparhială,

Al P. Sf. Voastre
Plecat serv,
G. Ciuhandu
consilier ref. ep. În retragere
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[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, pp. 417-

418]

10.
[Concept]

[Arad, 8 aprilie 1942]

P. Sf. Sale Ep. A. Magieru, Arad
În chestiunea arhivelor arădane, de care mi-am luat voie a Vă grăesc, am dat
Onoratei Prefecturi din loc răspunsul anexat în copie. Ţin să Vă comunic acest
răspuns, pentru binevoitoare orientare, cu rugămintea: binevoiţi a fi de acord şi a
lua contactul şi cu reprezentanţii celorlalte două autorităţi, pentru o consfătuire
urgentă în cauză, cu obiectivul: înfiinţarea la Arad a unei Secţii a Arhivelor
Statului.
Primiţi ...
[Ciuhandu]
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 429]

XCIII. Mangra Vasile
1.

[f. d.]
Magnificenţa Voastră

Îmi iau libertatea de a Vă informa într-o afacere cu atât mai vârtos, căci am
despre dânsa cunoştinţă imediată şi sunt convins, că informaţiile mele sunt corecte.
E vorba, Magnifice Domnule, de îndatorirea ce s-a pus comunelor parohiale
de a escrie concurs pentru îndeplinirea staţiunilor învăţătoreşti cu învăţători
cvalificaţi şi de felul cum această dispoziţie se eludează în detrimentul cauzei şcolii
şi învăţământului, pentru interese de a doua mână.
Astfel, s-a escris concurs pe 25 aug[ ust] v[ echiul] c[alendar] pentru staţiunea
învăţătorească din S. Lazuri şi pe 8 august v[echiul[ c[alendar] pentru Cădeşti, două
comune învecinate cu noi.
Premit că aceste comune simt sarcina susţinerii şcolii cu un învăţător, pe
lângă salariu sitematizat la 300 fl, dar că în urmă totuşi, această sarcină le este
suportabilă şi în viitor, se face evident încât în special pentru Căbeşti de acolo, că
această comună şi-a organizat salariul învăţătoresc cu ani mai înainte, la peste 300
fl[orini].
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Încât pentru S. Lazuri, de mai mulţi ani a fost substituit un om fără a avea
barem absolutor pedagogic, instigării căruia e a se mulţumi că în ziua alegerii atinse
mai sus, deşi s-a prezentat şi recurent calificat, poporul a fost câştigat să rămână tot
pentru dânsul, din cauză ca nu cumva, ales fiind cel calificat, să se sistemizeze
salariul. Pe de altă parte, mai e de remarcat că, contrar concursului, a fost pus în
candidaţie, alături de recurentul calificat şi candidatul necalificat al poporului
ademenit. Nu mai voiesc să scot la iveală păcătoşia instigatorului şi inconsecvenţa
dintre baza concursului şi candidare, ci numai atâta să mă adaug ce lumea vorbeşte,
că graţia venită peste recurentul necalificat, a fost cumpărată.
Iar cât pentru Căbeşti, în anul 1898/9 eram eu acolo ca învăţător provizor la
salariu sistemizat. La anul însă, şcoala a fost încredinţată d[ornnu]l[ui] protopop,
unui fost învăţător necalificat, Ştefan Papp, care, în urma unui proces ce l-a avut
tocmai d[ornnu]l protopop contra acestuia, a fost suspendat numitul pentru
totdeauna. Şi dacă va fi şi fost respectivul vreun fel de favorit al protopopului,
precum se zicea pe atunci, nu înţeleg de ce a denumit d[ornnu]l protopop pe un
atare om, când procesul acestuia a fost întâi de toate chestie de oficiu pentru
protopop. Nu acuz, magnificenţa Voastră, ci sulevez numai faptul pentru sine, ce se
poate erua şi din actele ce sunt la Yen[ erabilul] Consistor din Oradea. Lumea însă
pretinde şi în acest caz a ştii dezlegarea tainei şi vorba despre sumuliţă e secret
public.
Ceea ce eu ştiu cu pozitivitate e, că:
1. La alegerea escrisă prin concurs, publicat după depărtarea mea din
Căbeşti, nu numai nu a fost ales unul din cei mai buni învăţători din districtul
orădan, Ştefan Tulvan din Peşteş, care încă din părinţi se bucura mai înainte de
simpatii în Căbeşti, dar nici alegerea nu s-a putut ţine, pentru că poporul era
ademenit de sus-atinsul Şt[ efan] Papp cu scăriţarea salarului;
2. Sub învăţătorul interimar Şt[efan] Papp factice s-a redus salariul şi, între
atari condiţii a funcţionat numitul doi ani după olaltă.
3. La termenul de concurs din această vară, tot din cauza acestei persoane sau ivit aşa tulburări în popor, că nu s-a putut deloc ţine alegere.
Magnificenţa Voastră, eu cred că şi din aceste două cazuri rezultă destul de
clar, că să fie cât de înţelepte şi salutare dispoziţiile ce se dau în jos pentru
promovarea cauzei şcolii şi învăţământului confesional, dau în jos pentru
promovarea cauzei şcolii şi învăţământului confesional, dar dacă organele
subalterne nu îşi fac faţă de aceastea datoria cu conştienciozitate şi demnitate de
oficiu, apoi la alt rezultat nu am ajunge decât că tocmai drepturile garantate prin
constituţia bisericească, îndată ce nu sunt uzate moraliceşte, pot să devină un izvor
de demoralizare.
Negoţul cu staţiunile învăţătoreşti există, negocierea în staţiuni cu salarele
odată organizate, de asemenea şi foarte e demult că, date fiind aceste stări, dacă ele
se vor tolera în aceste părţi, în loc de a se lecui de cu vreme, vom ajunge într-un
rău, care se va extinde pe câtă vreme poporul, altcum destul de sărac, zilnic se
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de sărăcie şi tot cu aceasta pretextează nesprijinirea cu puterea dată nu vor
calea instigatorilor şi târgoveţilor şi răul acesta restrâns deocamdată în aceste
părţi la puţine cazuri, pe cât de bine s-ar putea acum suprima fiind în germen, pe
atât de adânci rădăcini va putea prinde în viitor, dacă poporul va face experienţa că,
în faţa dispoziţiunilor superioare îşi poate valida capriciile şi preocupările sale.
Poporul însă nu e rău, decât sau îi lipseşte uneori conducerea înţeleaptă sau
nu-i lipsesc instigatorii şi, la tot cazul că decizie de la Ven[erabilul] Consistor ar
împăca spiritele.
Pentru cazul când, cele expuse le-aţi lua Magnificenţa Voastră la cunoştinţă,
mi-aş permite, de nu mi s-ar lua în nume de rău, a Vă spune şi părerea mea cum sar putea aranja afacerea acestor două şcoli.
La ordinul Venerabilului Consistor s-au escris concursuri pentru îndeplinirea
posturilor cu învăţători calificaţi şi, deoarece într-o comună nu s-a procedat corect
la candidare, iar în cealaltă nu s-a ţinut deloc alegere, Venerabilul Consistor, din
partea sa, în S. Lazuri, după a mea credinţă, pentru a-şi apăra autoritatea ordinului
dat odată, să îndeplinească postul vacant prin substituirea recurentului calificat,
care încă a obţinut voturi, iar în Cădeşti, prin substituirea vreunui învăţător
calificat, în disponibilitate şi numai din motivul de a împiedica poporul în această
păguboasă pornire, care ar putea mai târziu servi şi îndemn şi pentru alte comune în
atari cazuri.
Din parte-mi, Magnifice Domnule, dacă nu s-ar ajunge deocamdată la alt
rezultat, mă voi mângâia că pentru orientare V-am servit cu nişte informaţii în
aceste două cazuri concrete.
Al Magnificenţei Voastre
devotat serv.
George Ciuhandu
tăia

[Vasile Mangra, Corespondenţă, voi I, (Ediţie, Studiu introductiv şi note de: Marius
Eppel), Cluj-Napoca, 2007, doc. 30 I, pp. 398-401]

2.
[Arad, 14/27 august 1900]
Nrul 5575/1900
D-Sale George Ciuhandu
în
Loc.
Consistorul îţi conferă stipendiul de 800 cor. cerut pentru completarea
studiilor la facultatea teologică din Cernăuţi sub condiţiunea să Te promovezi la
gradul de doctor în Sf. Teologie şi să faci serviţ de cel puţin 5 ani la institutul
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nostru ped.-teologic din Arad, - în cas contrar vei restitui sumele stipendiare
ridicate.
Despre acest deobligament vei da reversal.
Arad, din şedinţa consistorială din 14/27 August 1900
Vasile Mangra
vicariu epitropesc
[Timişoara

-Arhiva familie Ciuhandu]

XCIV. Marriot George L. 1091

[Carte poştală]
FROM THE REV. G. L. MARRIOTT South Newington
VICARAGE Baubury, Oxon.
Feb[ruarie] 1935
Gratias tibi ago, vir doctissima arque revendissima, pro opere valde
magnifico; et cujus maritis duo praecipue mihi arrident, primum eruditis tua et
labor indefessus, deinde caussa ortodoxiae quam caussam Oei esse arbitrar.
Navabo operam ut notitia hujus libri ephemeribus theologicis inseratur
In Christo tuns
George L. Maniott
[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 33, f. 22v.]

XCV. Mateescu C. N.

[Râmnicu Vâlcea, 17 aprilie 1933]
Prea Cucernice Părinte

1091
George Leicester Marriot, preot anglican. În anul 1937, Gheorghe Ciuhandu a tradus, din
limba latină, cuvântarea: Despre Unirea Bisericii Anglicane cu Bisericile Ortodoxe, ţinut de
reverendul anglican la Oxford, în Biserica sfintei Fecioare Maria, în Dumineca li după Botezul
Domnului în anul 1935 (Arad, 1937, 14 p.).
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Din Revista istorică a dlui Iorga, am luat cunoştinţă că Cucernicia Voastră aţi
publicat o carte: Călugării Visarion Serai, Sofronie şi mucenicii ortodoxiei din
Ardeal.
Făcându-mi trebuinţa, am căutat să mi-o procur căutând să o procur cerând-o
şi librăriei din Bucureşti şi la Sibiu, dar mi s-a răspuns că nu o au în depozit.
Aşa fiind, mă adresez Cucerniciei Voastre rugându-Vă să-mi trimiteţi un
exemplar.
Neştiind cât costă, să dispuneţi a mi se trimite cu ramburs.
Cu tot respectul
C. N. Mateescu
Profesor
Str. Căpitan Simionescu
Nr. 5, Râmnicu Vâlcea
17 aprilie 1933
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 35]

XCVI. Matei Dimitrie

[Oradea, 22 august 1924]
Stimate Părinte,
Vă mulţumesc pentru broşurile ce mi-ai trimis. Le-am citit şi am putut să mă
edific mai mult încă, cu această problemă specifică Ardealului.
În adevăr, am găsit date interesante, unele chiar pentru juriătii de aici.
Am trăit cu răndurile sf. Tale, acele vremuri grele cum le descria acel biet
preot ortodox căruia i se sfărtica,- prin puterea împrejurărilor de pe atunci - parohia
căreia îi cerea atât de devotat duhovniceşte.
Am trăit şi eu, acele vremi mai grele pentru ortodocşi - vremurile episcopilor
baron Erdely sau Samuel Vulcan - cari mi-au părut a fi fost cei mai estremişti în
catolicism.
Se pare că acuma s-a mai îmblânzit acea ardoare de propagandă - pentru
papa - şi m-au impresionat trecerea cu scrisorile publicate a celor doi fruntaşi preoţi
gr. cat. la biserica băstinaşă a neamului nostru.
În orice cas, rândurile documentate ale sf. Tale, sunt unelte puternice ale
clopotelor ortodoxismului, chemare şi tresărire a celor înstrăinaţi de căldura dulce
şi mângâietoare pe care au raspândit-o în toate vremile şi în cele grele şi de
primejdie şi în cele tihnite - biserica şi cuviincioşii arhierei ai neamului nostru.
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Dorindu-vă si mai multă izbandă în munca ce o
asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.

depuneţi, vă

rog

să primiţi

Matei Dimitrie
Consilier la C. de Appel
Oradea Mare
22 August 1924
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f.

nenumerotată]

xcvn. Matei Ioan 1092
1.

DIRECTORATUL GENERAL AL INSTRUCŢillNII
PENTRU ARDEAL
CABINETUL DIRECTORULUI GENERAL
Cluj 30 IX 1922
Dragă

Domnule Ciuhandu,

Îţi mulţumesc pentru recensie. Văd, că vrei să-mi faci proces de intenţii,

anticipând asupra părerilor ce le voi fixa în vol. II sau III. Eu n-am tăcut decât să
constat părerile lui Şaguna fără a trage vr-o concluziune personală. De altfel pot să
mţi spun de pe acuma că în nici un caz nu sunt partizan al absolutismului ierarhic.
Chestiunea soţiei Dtale am rezolvat-o favorabil, anunţând despre aceasta
directoratului regional din Timişoara. Ieri s-a expediat, aşa că poţi fi liniştit.
Cu privire la băiatul Gh. Toader îţi spun sincer, că nu ştiu cum l-aş putea
aşeza într-un internat străin de şcoala lui. E o problemă grea, căci nu admit
regulamentele. În tot cazul o să mă mai gândesc la vr-un expedient.
Apropos. Spuneai că recenzia se publică în Revista teologică, şi o văd în
Biserică şi Şcoală. N-ai fi aşa de bun să mă lămureşti; ori poate iese şi acolo?
Cu prietenie
al Dtale
I. Mateiu

1092

Matei Ioan (1884-1946). Studii la Liceul de Stat din Sibiu (1895-1903), la Institutul
Teologic din Sibiu ( 1903- I 906) şi la Facultatea de Drept a Universitătii din Cluj, care i-a conferit
doctoratul în 1911. Profesor de Drept civil la Academia de Înalte Studii 'comerciale şi Industriale din
Cluj; membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. A publicat lucrări
de istorie locală şi Drept canonic.
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[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 104-105)

2.
[Arad, 30 septembrie 1922]

[Concept]
Iubite Dle Mateiu,

Întîi de toate mulţumesc din inimă pentru rezolvirea chestiunei cunoscute.
Ce priveşte „recenziunea" ,n-aş vrea sa rămîă cu o nedumerirea cu privire la
intenţiile mele .Iată ce am de zis.
Cetindu-Ţi cartea, m-am îtârziat şi mai mult în convingerea, că Statutul
organic trebuie reformat, chiar şi din anumite motive ierarhice, cari trebuie să se
afirme în constituţia şi în viaţa bisericii. Şi mă temeam că reliefarea proiectului lui
Şaguna v-a duce la concluzii de absolutism ierarhic în felul, că hotarârile organelor
constituţionale să trebuiască a-şi primi vigoarea prin aprobarea ierarhiilor numai.
După lămurirea Dtale, însă, văd că suntem acelaşi ogaş de idei şi, prin
urmare, aştept cu o şi mai mare nerăbdare să văd volumele următoare ieşite din
tipar. Ar fi chiar foarte necesar apariţia lor grabnică.
Eu cunosc absolutismul ierarhic şi în teoria lui zis canonică, cit şi din puţina
istorie ce o cunosc, dar şi din viaţa practică a constituţiei noastre actuale şi n-aş
vrea ca acel absolutism să poată oareşicum primi fiinţă cu prilejul frământărilor
pentru o nouă constituţie unitară bisericească. Eu, ce e drept, vreau mai mult
ierarhism în biserica noastră, dar nu în sensul absolutistic şi negativ, faţă de viaţa
organelor constituţionale, ci în senzul apostoliei, rezervate exclusiv ierarhiei,
superioare şi inferioare deopotrivă, deoarece aceasta este partea cea mai neglijată la
noi şi tocmai aceasta este „partea cea mai bună" o Marie pe care trebuie să ni-o
alegem în viitor, alăturea de funcţiunea organelor constituţionale.
Dacă, totuşi, crezi că Ţi-am făcut „proces de intenţii", Te rog să mă înţelegi
prin prisma celor de mai sus. Aveam o teamă şi nu voiam ca aceasta să poată prinde
şi la alţii tocmai pe urma lucrării Dtale în paguba cauzei publice, pe care, cum
constat din scrisoarea Dtale, o privim amîndoi cu aceiaşi ochi şi în acelaşi senz.
Putem zice, dară: clară pacta ... ?
Voisem să public articolul meu informativ (eu nu-i zic recenziune) în Rev.
T". Dar l-am revocat fiindcă numărul de curând apărut era deja gata de tipar. Altul
d-atunci încoaci n-a ieşit; nici nu ştiu când va ieşi astfel ţineam să-l public în „Bis.
şi Se.".
Încă şi în acest chip am ieşit din numărul de publicare, pe care-l doreai DTa
la întâlnirea din Bucureşti şi nu voiam să întârzii şi mai mult.
Am trimis la „B. Ort. R." cîteva observaţii cu privire la unele modificări în
Statutul organic. Vor apărea în numărul pentru septemvre. Mi-a plăcea dacă a-i găsi
în ele ceva bun şi pentru lucrarea Dtale, decumva nu-i i-ai fi dată încă forma
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deja. Regret că eu n-am răgaz să lucru ceva sistematic şi unitar, ci numai
fragmentar.
Ai bunătatea de poţi să-mi trimiţi şi celelalte broşuri ce le-ai scris în chestia
de drept bisericesc, la care te provoci în cartea Dtale. Nu ştiu cum ajung la ele în alt
chip.
În curând isprăvesc cu cetirea „Vacanţelor mitropoliei". Îmi convine foarte
mult materialul nou adunat în cartea Dtale.
Dzeu Ţi-ajute să dai înainte, sănătos şi spornic la lucrul bun ce-l faci.
Cu

frăţeasca

dragoste
Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 106-107]

3.
DIRECTORATUL GENERAL AL INSTRUCŢIUNII
PENTRU ARDEAL
CABINETUL DIRECTORULUI GENERAL
Cluj 9 X 1922
Dragă

Dle Ciuhandu,

Am cetit cu plăcere scrisoarea Dtale. Văd că mi-ai înţălesc. Sunt hotărât
adversar al absolutismului ierarhic, dar în acelaşi timp imi dau seama şi de
inconvenientele unei democraţii bisericeşti rău plasate pentru vremile noastre. Eu
văd cum astăzi unii ierarhi de.ai noştri se prezintă în opinia publică drept apărători
ai democraţiei bis. Pe când acasă fac pe tiranii, disconsiderând Statutul organic.
Astfel de duplicităţi sunt primejdioase şi condamnabile. Trebuie să vedem
înlocuind sinceritatea constituţională, practicată mai întâi de arhierei.
Şaguna era sincer în Proiectul său de constituţie şi de aceea a căutat să fixeze
precis atât atribuţiile clerului cât şi ale mirenilor, stabilind că în afaceri pur
bisericeşti, laicii n-au cuvânt, lăsându-le în schimb drepturi mult mai mari decât
clerului în afacerile administrative şcolare şi financiare. Bineînţeles, că şi
principiile fundamentale fixate de Şaguna au astăzi altă valoare determinată de
evoluţia culturală a timpurilor noastre. Ele suportă anumite modificări, potrivit cu
concepţiile modeme şi cu nevoile de azi ale bisericii. Statutul organic a organizat
biserica după idei laice deşi putea zice politica, de aceea cred, că Proiectul lui
Şaguna să constituie baza de discuţie pentru unificarea de azi. El păstrează ideea
bisericească de la care nu ne putem depărta conduşi de lozinci laice.
Aprobarea hotărârilor de către Episcop, nu-mi convine nici mie. Aşa ar vrea
basarabenii dare primejdios.
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În tot cazul sunt chestiuni fundamentale, cari socotesc, că nu pot fi discutate
serios, decât de către specialişti. Şi vai ce puţini sunt aceştia Noi am trăit numai
prin Biserica, ne lăudăm mereu cu ea, dar e trist, că ardelenii noştrii cari vreau să
unifice nu cunosc lucrurile măcar aşa, cum le-am urmărit eu în lucrarea mea.
De aceea mulţi dintre dânşii ar trebui să fie mai modeşti şi să vorbească Dta,
Lupas ... alte nume nu pot cita, cari au mai multă cultură profesională, decât aceea
ce ţi-o dau ziarele sau bunul simţ propriu.
Apropo. Scrisoarea Dtale am predat-o lui Ispir 1093 . Mă miră că nu-ţi dă
1094
răspuns. Azi vine d. Banu
la Cluj; o să-l rog să dea soluţia.
Al Dtale cu
prietenie
I. Mateiu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 76-77v.]

4.
DIRECTORATUL GENERAL AL INSTRUCŢIUNII
PENTRU ARDEAL
CABINETUL DIRECTORULUI GENERAL
Cluj 25 XI 1922
Iubite Părinte Ciuhandu,
În chestiunea nepotului Dtale am făcut mari încercări. Chiar a venit la mine
stăruind să-i

fac loc în vrun internat. E aşa de greu din motivul că internatele din
Cluj sunt mici iar elevii foarte numeroşi şi astfel anevoie poţi plasa băieţi de la alte
şcoli. Acum l-am rugat pe Ceontea să cerceteze internatul şcolii de arte şi meserii,
spre a vedea dacă nu-l putem vârî acolo. Aş dori aşa de mult să-ţi pot da un ajutor.
Observaţiile Dtale din Bis.ort. le-am cetit cu deosebit interes şi-ţi spun sincer
că toate le-am găsit întemeiate. Văd cu bucurie, că accentuezi întoarcerea în multe
privinţe la proiectul lui Şaguna. Eşti cel dintâi cleric ardelean, care spui acest
cuvânt mare, fiindcă ţi-ai dorit osteneala să studiezi acest Proiect cum am încercat
şi eu s-o fac, dar cum n-au făcut-o atâţia teologi de-ai noştri.
E o plăcere pentru mine, că stărui asupra problemei spirituale în organizaţia
noastră viitoare. Fără această parte fundamentală, unificarea bis. Nu înseamnă mare
lucru. De aceea în sinodul eparhiei noastre de astă primăvară, discutând
regulamentul sinodal, am cerut să se introducă un articol, care să facă obligatorie

Dr. Ispir Vasile (1886-1947), profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti (19201947), Secretar general al Ministerului Cultelor şi Artelor ( 1922-1927).
1094
Banu Constantin, ministru al Cultelor în anii 1922-1923.
1093
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pentru deputaţi mărturisirea şi cuminicarea înainte de şedinţe. Alţii au protestat şi
atunci am văzut că reprezentantele noastre bis. Nu se adună în nwnele lui Iisus, că
ele sunt simple adunări laice, cari n-au nimic din căldura Evangheliei.
Iată unde trebuie să reformăm!
De aceea aprob cu toată inima observaţiile dtale juste. Dar oare se vor găsi
codificatorii lor ?
Cu dragoste frăţească
I. Mateiu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 75-75v.]

5.
Cluj 5 III 1923
Dragă

Domnule Ciuhandu,

Iartă-mă te rog că sunt aşa de neglijent la scrisori şi nu ţi-am răspuns până acum.
Cu d. Ministru Banu n-am vorbit anume de planul meu, fiindcă dta mi-ai
scris, că nu te-ai putea deplasa la Bucureşti deşi eu spuneam, că numai pe 2-3 luni
până la terminarea lucrărilor privitoare la raporturile de avere ale confesiunilor,
spre a se şti în ce proporţii să se facă subvenţionarea.
Acum văd, că pare că vei fi răspuns să acceptezi pe timp mai scurt o
însărcinare, din care repet, Biserica noastră ar avea cel mai mare folos.
Eu astăzi plec la Bucureşti, şi am să discut cu d. Banu, urmând să-ţi comunic
de acolo răspunsul meu.
Îţi mulţumesc de Protocolul trimis, care-mi este necesar la voi. II.
Propunerile Dtale sunt juste, dar necazul e, că nu sunt Consistoarele atât de
luminate spre a înţelege subtilitatea lor. Evoluţia noastră merge încet ţi ne trebuie
foarte multă perseverenţă spre a nu renunţa la o acţiune ireală, care odată va ajunge
să fie înţeleasă şi sprijinită.
Al Dtale cu prietenie
I. Mateiu

[B. A. O. R. Arad.fond citat, _dosar 74, f. 73-74]

6.
Cluj 7 Dec. 1923
Iubite Părinte Ciuhandu,
Dacă
săptămâni

n-am răspuns numai decât la scrisoarea Dtale, cauza e că de 4
sunt bolnav şi n-am putut părăsi odaia. Abia de câteva zile m-am sculat

din pat.
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Îţi mulţumesc pentru cartea cerută, ce-i drept scrisoarea oficială mi-a venit,
dar cartea încă nu ... sper că nu s-a rătăcit.
Ce priveşte vechea problemă ce te frământă şi care mă interesează direct şi pe
mine, fi sigur, că îndată ce voi putea merge la Bucureşti, am să-i expund dlui
Ministru Lăpedatu necesitatea ei naţională şi sunt convins că dânsul care e om
înţelegător va face apel la serviciile Dtale preţioase.
În tot cazul eu nu am voiu linişti până când guvernul nu va stabili - prin
studii temeinice la faţa locului - raporturile de avere dintre Bisericile Ţării, în baza
cărora să urmeze acordarea proporţională a subvenţiilor de stat.
Mă întrebi de voi. II al lucrării mele. Deocamdată sunt încă tot la strângerea
materialului, care este foarte vast şi migălos. Mai uşor aş face voi. III, dacă n-aş
ţinea să fiu metodic şi riguros ştiinţific.
Cu dragoste frăţească
al Dtale
I. Mateiu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 102-103]

7.
ROMÂNIA
ADUNAREA DEPUTAŢILOR
Noiembrie 1928
Iubite

Bucureşti

Părinte

6

Ciuhandu

Am primit cartea Dtale despre „Patronat"

şi ţin să-ţi mulţumesc

pentru ea.

Încă n-am citit-o - suntem în pripurile crizei - dar am răsfoit-o puţin. Văd cu
plăcere, că şi

de astădată ne-ai dat o lucrare merituoasă, scrisă cu răbdare şi cu
precizie pentru a lămuri o problemă importantă, aşa de puţin cunoscută în cercurile
noastre bisericeşti de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. O voiu studia cu interes,
recomandându-o studenţilor mei din internat.
Mulţumiri şi pentru cuvintele desprinse despre lucrarea mea.
Cu drag al Dtale prieten
Mateiu
[Ciuhandu notează cu stiloul, în josul paginii: ,,Pun în vedere Patronatul a 90;
Desb. Relig. A 10, Discurs a 10".]
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 125, f. 169-170]
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XCVIII. Medeleanu loan 1095
[Caransebeş,

20 mai 1925]

Prea Onorate Părinte,
Cu grăbire de adevărat fiu credincios, vin în urma permisiunilor făcute a Vă
servi cu informaţiunile şi datele de mai jos.
Diferitele broşuri le-am trimis pr. Nostru Romul Suciu din Ticvanul-Mic, ca
să le distribuie printre credincioşii noştrii din Ticvanul-Mare, trecuţi de la uniţi.
Pentru acoperirea preţului acestor broşuri, atât de însemnate, am făcut o mică
coletă, pe care Vi-o trimit aici alăturat, iar suma colectată am trimis-o cu mandat
poştal.

Pr. Petru Bemaz din Secaş sub Nr. 35/925, precum şi proteiereul Virgil
Musta din Oraviţa sub Nr. 114/925 raportează, că în comuna Ticvanul-Mare - pur
unită - s-a făcut treceri de la bis. G.c. la bis. Noastră, în două rânduri. Prima dată
93 şi altă dată 36 capi de fam.
La Florii proteierul susnumit cu încă 4 preoţi şi cu mult popor ort a coborât
cu litia în mijlocul credincioşilor din Ticvanul-Mare, trecuţi la noi.
Ven. Censis. Diec. Sub Nr. 1935/1925 a cerut de la proteiereul Musta un
tablou şi un raport detaliat, despre capii de familie trecuţi la noi, precum şi despre
membrii lor din familie.
Îndată ce vom primii şi vom cunoaşte mai bine situaţia trecerilor de la
Ticvanul-Mare, numai decât voiu căuta să Vă servesc cu informaţiuni mai precise.
Cu privire la persoana episcopului g. c. Nicolescu 1096 , am câştigat vre-o
câteva date din Lugoj şi de la Părintele Dr. St. Pop.
Tatăl ep. Nicolescu s-ar fi născut ort. în Comlesul Bănăţean, de unde a mers
în Ardeal la Tulgheş şi aici s-a căsătorit cu fata unui negotitor g. c.
Fratele acestuia, respective unchiul ep. - lui, cu numele Vasile Nicolascu a
fost învăţător ort. în Lugoj.
Un unchi mai are ep. Şi în Băile Herculane, ca antreprenor al Hotelului
„Severinul" şi acesta poartă numele de Nicolescu şi este ort; iar în Lugoj are ep. o
verişoară pe Dşoara înv. Ort. Rusu; se mai zice, că şi preotul ort. Rusu din corn.
Şag/lângă Timişoara/ar fi verişorul ep-ului Nicolescu.
Episcopului Nicolescu foarte adeseori face vizite pe la credincioşii noştrii din
Lugoj; nu ştiu de dorul sau dragul lor, ori că are prea puţini de ai P.S.Sale.

Medeleanu Ioan ( 1900-1981. Studii la Academia Teologică din Caransebeş; diacon în
Caransebeş ( 1923-1925); preot în Răchita ( 1925-1978) din protopopiatul Făget. În I 981 a trecut la
cele veşnice fiind înmonnântat în cimitirul parohiei Răchita.
1096
Dr. Nicolescu Alexandru, episcop greco-catolic la Lugoj ( 1922-1935), apoi mitropolit la
Blaj ( 1936-1941 ). A murit la 5 iunie 1941, fiind înmonnântat în cripta mitropolitană din Blaj.
1095
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La Ticvanu s-a născut ep. Frenţiu 1097 , a crescut în Recita, unde tatăl său a fost
pr.g.c.
Oare ce va zice fanaticul episcop, de trecerile din comuna sa natală.
În urma acestora, ep. Frenţiu este născut la Ticvanu şi nu Nicolescu, precum
credeam noi, când am fost la Arad.
Cu Dl. Dir. Barbu şi cu Dl. Ancuşa am vorbit în privinţa datelor şi actelor
aflatoare la dânşii şi mi-am premis, că îndată ce vom primi informaţiuni noui de la
Ticvan, Vă vom servi cu ele.
Prea On. Părinte, îmi iau îndrăzneala a Vă comunica şi următoarele
împrejurări nefavorabile pentru mine.
După sfatul Prea On. Dvoastre, de la Arad am mers la Belinţ, ca să cer actele
de la protopop şi să vin din nou cu ele la Arad. Pe dânsul nu l-am găsit acasă, fiind
plecat în vizitaţiune pe vreo 1O zile, aşa, că a trebuit să plec fără nici un rezultat.
Poporul din Răchita este foarte nemulţumit, în urma acestei atitudini de
trăgăneală a protopopului, pentru că sunt aproape 1O luni de când m-au cunoscut
aceşti buni romani şi luminaţi creştini şi totuşi dorinţa lor nu se împlineşte încă.
Dânşii cer, ca cel puţin pe Înălţarea Dlui, care este şi ziua „Eroilor" să fiu hirotonit.
Vă rog, Prea On. Părinte, ca această a mea rzgăminte s-o consideraţi ca
fiiască şi întrucât s-ar putea face ceva, ori s-ar găsi vre-o posibilitate ca totuşi pe
Înălţarea Dlui, să pot servi în corn. Răchita, unde sunt ales de şase săptămâni, să fiu
încunoştiinţat de cu vreme.
Cât pentru cauza timpului, care poate fi cea mai creştinească şi românească,
Vă promit că voiu căuta totdeauna, a Vă servi cu ce-mi va sta la dispoziţie, pentru
ca Prea On. Dv. Să izbutiţi a trage dunga roşie peste aceia cari din istoria noastră
bis. Au tras cea mai neagră dungă şi-au comis cea mai mare fărădelege naţională.
Cu acestea Vă rog
al

să primiţi călduroasele

mele

salutări

de reverinţă, semnând

Dvoastră
Caransebeş

în 20 Maiu 1925
Cel mai devotat fiu:
Ioan Medeleanu
diacon episcopesc

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 94, f. 79-83]

1097
Frenţiu Valeriu Traian ( 1875-1952), doctor în Teologie de Viena, episcop greco-catolic la
Lugoj ( 1913-1922), apoi la Oradea ( 1922-1948).
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XCIX. Meteş Ştefan 1098
1.

[Carte poştală]
Cluj, 20 Iulie 1935
(Str. Stiescu, 14)
Iubite Părinte,
Am primit toate coalele trimise (26) şi-ţi mulţumesc.
Ai făcut un mare serviciu ştiinţei istorice prin amintita şi deosebit de
valoroasa carte 1099 a Sfinţiei Tale, pentru care istoricii îţi vor fi foarte recunoscători,
că le-ai pus la dispoziţie un vast şi inedit material care aruncă o lumină puternică şi
foarte favorabilă bisericii ortodoxe. Te felicit din toată inima pentru opera publicată
şi Dzeu să-ţi ajute să ne poţi da cu aceleaşi amănunte nouă şi istoria bisericească a
eparhiei Aradului înainte şi după 1830-40.
Te rog, pentru utilizarea uşoară şi cu folos al cărţii, să faci necondiţionat şi
tabla analitică a cuprinsului, a numelor şi locurilor, precum şi a lucrărilor.
Cu mulţumire

şi

dragoste frăţească
al Sf. Tale

rămân

Meteş

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 45-45v.]

2.
[Carte poştală]
Cluj, 8 oct. 1935
Iubite Părinte,
Am primit în întregime cartea 1100 Sf. Tale. E frumoasă, foarte amănunţită în
date şi deosebit de preţioasă. Nimeni nu va mai putea scrie istoria epocei fără
consuiltarea la fiece ps a lucrării atât de vastă a Sf. Tale.
Mcteş Ştefan (1887-1977), s-a născut în lovalitatca Geomal (Alba). A studiat istoria la
Universitatea din Bucureşti ( 1912-1914). A fost director al Arhivelor Statului Cluj (1922-1947). Autor
al unei valoroase opere istorice.
1099
Este vorba de cartea Episcopii Sam11il Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1935.
1100
Este vorba de cartea Episcopii Samuil V11lcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1935.
1098
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Îţi mulţumesc din toată inima pentru contribuţia valoroasă ce ai adus pentru
cunoaşterea trecutului bisericii şi neamului din ţinutul Aradului şi Bihorului. Îndată

ce ocupaţiile îmi permit voiu scrie despre ea o dare de
valoarea cărţii şi sacrificiul bănesc al Sf. Tale.
Cu mulţumiri

seamă, relevăm
şi

munca,

dragoste frăţească

Ştefan Meteş

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 33, f. 18v]

3.
[Arad, 8 aprilie 1942]

[Concept]
Păintele Ştefan Meteş,

directorul Arhivele Statului Sibiu

Prefectura judeţului Arad oferise arhiva sa veche Academiei Române, care
mi-a cerut părerea şi i-am dat-o prin anexa ./. Propunem preluarea în primire a
arhivei, ca să nu se risipească ca altele. După ce Ministerul Culturii Naţionale a
ajuns să iee dispoziţie de preluarea ei la Academia Română, m-am trezit cu o adresă
a Prefecturii - care avea răspunsul meu dat Academiei Române - cerându-mi
opinia asupra cedării şi propunerii cu privire la cedare.
Am răspuns la anexata 2 militând pentru ideea ce o pusesem şi în răspunsul
către Academia Română, că, din arhivele de la Arad să se constituie o Secţie a
Arhivelor de Stat.
De la Arhivele Statului - Direcţiunea generală - pe care încă o informasem
la vreme - am primit răspunsul nr. 944 din 11 octombrie 1941, după care Vi s-a
solicitat să intraţi în legătură cu Prefectura Aradului, pentru a se ajunge la soluţia
unei Secţii de Arhive arădene. Nu ştiu ce veţi fi primit ce veţi fi făcut. De aceea, Vă
rog acum să luaţi act de faza nouă a chestiei, solicitând Episcopiei, Prefecturii
judeţului şi Primăriei să cază de acord asupra unui termin proxim de după Sf.
Sărbători, pentru într-unirea oficialităţilor arădane în cauză şi cu asistenţa DV. În
vederea unei consfătuiri efective.
Să nu pierdem prilejul şi nici să amânăm realizarea.
G. Ciuhandu
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 429]

C. Meţianu loan 1101
[Arad, 21 mai 1896]
1101
Meţianu Ioan (1828-1916), episcop de Arad (1875-1898), apoi mitropolit ortodox al
Transilvaniei (ales în 1898, instalat în martie 1899).
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Înalt Pre Sânţite Domnule Episcop !
În înţelesul resolutiunei consistoriale, după carea eram indatorat a mi cere
ertarea dela Rv. Domn Director ofensat prin imputata mea nesupunere având în cas
contrariu a fi considerat de relegat dela prelegeri şi respective a suporta
consecintele pentru absentiile, cari din acestă causă nu mi se scuseză - în vederea
acestei r~soluţiuni consistoriali, vin Înalt Pre Sântite Domnule Episcop! A Ve
descoperi cu fiască supunere următoarele:
Cu dto de 20 Maiu a. c. am mers la Reverendisimul Domn Director
seminarial a-mi cere ertarea, cea ce incuviinţându-mi se, am făcut-o protocolar in
chipul următoriu:
„În legătură cu resoluţiunea consistorială înainte de tote declar, că îmi place
şi vreu se rămân om de cinste. Cu intentiunea nu vatăm pe nimeni. Şi cu atât mai
vârtos me simţesc obligat a declara serbătoresce, că n-am avut intentiunea se vatem
pe Reverendisimul Domn Director. Dacă înse pote din nepricepere aş fi vătimat, şi
încât Rvds. Domn Director se sâmte ofensat prin purtarea mea din 12 I. C. Eu cu
supunere îmi cer ertarea."
Aceste cuvinte luate la protocol le am subscris. La aceste mi s-a respuns, că
acesta nu e de ajuns, acesta rugare de ertare nu involvă in sine recunoascerea
faptului, şi deci că pe acesta basă nu mi se pote da deslegarea, despre cea ce n-am
cunoscinţă din resolutiunea amintită ca ar decide in causă faptul că primesc ori ba
deslegare din partea Rvds. Domn Director, căci resolutiunea amintită m-a obligat ami cere ertarea pentru faptul de nesupunere pur si simplu. Si cu acesta am fost in
inţelesul resolutiunei amintite declarat din partea Dlui Director de relegat dela
prelegeri.
Şi pentru ca se nu mi se impute de nou penitenţă, m-am supus şi cu diua de
adi incepând pănă la alte dispisitii ulterioare nu pot cerceta prelegerile.
Cunoscând însă că positiunea acesta me îngreunează si mai mult, resolut de a
implini tot ce mi permite demnitatea de om, am mers de nou, adi la orele 8
demineţa la Rvds-1 Domn Director pentru a me insinua, că de eri m-am schimbat şi
de nou voesc a-mi cere ertarea. Sub cuvânt însă că Dsa acum are prelegeri, nu mi-a
dat ascultare, ci mia făcut atent la urmări şi in chipul acesta am fost nevoit a-i părăsi
casa.
Aşa acum Înalt Pre Sântite Domnule Episcop ! Am ajuns in o positiune si
mai grea de a me aştepta încă la o nouă pedepsă, carea ar pute se fie - pote si
eliminarea pentru absentiile mele, cari nu din voia mea ar putea ajunge la numerul
orelor de prelegere din o săptămână prin o eventuală trăgănare a causci mele in
forma ei de adi.
Ce vor fi urmările ? Nu stiu. Semţesc însă un lucru şi anume durerea-n suflet,
că m-aş ruga de ertare şi n-am de cine, numai ca se nu ajung a fi nefericit pe o viaţă
întregă şi numai ca se nu intristez <lilele bătrâneţelor părintilor mei, de cari me dare
mai mult decât de mine.
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Înalt Pre Sântite! Numai în Ddeu Bunul şi în Pre Sântia Voastră mai am
dovedit faţă de mine o îngrijire părinţescă şi o specială bunăvoinţă.
Recurg şi acum deci cu supunere şi fiască încrederea la acel părintesc scut al Pre
Sânţiei Vostre, decă voiu fi vrednic şi Vă rog, de nu am satisfăcut de ajuns
datorinţei mele, a me mustra şi îndrepta, dând dispositiune specială cum am şi ce
am se fac in acest punct, căci - dic a doua oră - n-aş vre că pentru păcatele mele se
suferă bunii mei părinţi.
Serutându-Vă Sânta Dreptă sum
Arad la 21 Mai 1896
nădejde. Aţi

al Înalt Pre Sântiei Vostre
cu încredere şi fiască
supunere:
Georgiu Ciuhandu
cleric de c. III
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

CI.

Micluţia

Sabin

[Alioş, 12 ianuarie 1935]
Oficiul parohial ort. Român Alioş
Nr. 211/1934
Prea Onorate Domnule Consilier !
În conformitate cu Circularul Ven. Consiliu Eparhial nr. 4072/1934 m-am
ca să fac ceva pentru a Vă putea ajuta la tipărirea opului Dvoastră prelucrat.
Mi-a succes să obţin de la comuna politica prin biserica pentru Dvoastră
suma 1.000 până la 1.800 lei - după împrejurări.
Când vei obţine - cred, că în 30-40 zile - aceea sumă imediat o vei espedia
pe adresa Prea On. Dvoastră.
De la biserică nu am putut face nimic, fiind banii ei blocaţi în bancă, de unde
ştie Dzeu. Când şi câţi îi va putea căpăta.
Voi insista însă, ca să obţin cât mai mult pentru Prea On. Dvoastră, care vă
interesaţi de trecutul nostru atât de obscur, ca să-l aduceţi la lumină.
Al Prea Onrat Dvoastră
străduit

Alioş

la 12 Ianuarie 1935
cu tot respectul:
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Sabin Mieluţa
paroh ort. român
Prea Onoratului Domn
Dr. Gheorghe Ciuhandu protopop, consilier eparhial
Arad
[B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 61, f. 43]

CIi. Ministerul Afacerilor Străine
1.
[Bucureşti,

[Telegramă]

1O iulie 1940]

Gh. Ciuhandu Senator Arad
Rugăm veniţi imediat la Bucureşti pentru şedere trei săptămâni cu material
necesar spre executarea urgentă însărcinarea domniei voastre.
Cheltuieli deplasare şi şedere vor fi suportate de minister.
Rugăm răspundeţi.

Oficiul de studii ministerul Af[acerilor]

străine.

1O iulie 1940
[A. N. D. J. Arad, Colecţia de documente, dosar 86, f. 4]

2.
[Arad, 16 septembrie 1940]
Domnule Ministru,
Subsemnatul, fost Senator, participând la lucrările Oficiului de Studii al
Ministerului Afacerilor stărine şi îndeletnicindu-mă şi cu cercetări istorice, am
ajuns la convingerea că studiile ce au fost pregătite aici sunt de o importanţă
covârşitoare, nu numai din consideraţia la necesitatea poilitică a Istoriei României,
mai ales a aceleia care priveşte părţile alipite la Ţara-Mamă, rămase în mare parte
fără cercetări istorice mai de semă.
Dea aceea, îngăduiţi-mi Vă rog, Domnule Ministru, o nepreţuită sugestie pe
care însă o cred utilă nu numai în vederea scopului politic urmărit în acele studii, ci
şi din interes de istoriografie românească şi anume ca lucrurile în chestiune să fie
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necondiţionat tipărite,

eventual şi cu concursul Academiei Române, care desigur va
avea tot interesul şi toate temeiurile morale şi academice de a sprijini şi înlesni
publicarea lor, prin vreo subvenţie.
Dacă nu s-ar publica ele în tipar, foarte uşor s-ar putea răzleţi şi dispărea în
dosare, spre paguba dublă - politică şi istoriografică - a Neamului.
Aş adăuga şi o rugăminte îndreptăţită: ca din lucrurile tipărite să primească
toţi autorii câte o serie, la vremea sa.
Primiţi Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea devotamentului meu,
Arad 16 septembrie 1940
Gh. Ciuhandu
fost senator, Consilier episcopesc
în retragere (domiciliul Arad)
[A. N. D. J. Arad,

Colecţia

de documente, dosar 86, f. 2]

CIII. Mitropolia

Ortodoxă Română

a Bucovinei

Cernăuţi,

MITROPOLIA BUCOVINEI
CONSILIUL EPARHIAL
Nrul 13033/37

la 15 Octombrie 193 7

Prea Cucernice Părinte Consilier,
Confirmând primirea cărţilor trimise şi a scrisorii, vă comunicăm că Înalt
Mitropolit vă mulţumeşte pentru cele trimise.
În legătură cînsă cu reînfiinţarea eparhiei maramureşului, părintele Mitropolit
doreşte câteva broşuri populare care să trateze, nu academic, ci pe scurt şi pe
întelesul tuturora chestiunea desbinării religioase de acolo.
'
De aceea, Înalt Prea Sfinţia Sa vă roagă să binevoiţi a răspunde dacă Frăţia
Voastră, care cunoaşteţi în măsură mai mare această chestiune, aţi putea alcătui
asemenea broşuri sau ati da îngăduirea altei persoane să le alcătuiască pe temeiul
lucrării ample a Sfinţi~i Voastre. Acelaşi lucru Înalt Prea Sfinţitulk doreşte şi
pentru satele ucrainene unite de acolo pentru care, cândva ar trebui făcută
propaganda cuvenită de întoarcere la ortodoxie.
Prea

Sfinţitul

Consilier
Preot Dr. Orest Tarangul
Secretar
Protos. Nicodim
Prea Cucerniciei Sale
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Părintelui

Iconom stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier referent cultural eparhial
Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 126, f. 18]

CIV. Morariu Demctriu
[Găvojdia,

28 august 1926]

Prea Onorate Domnule Asesor !
Referitor la chestiunea ce doriţi, cu plăcere vă trimit aici un comunicat al dlui
Dr. Barbu publicat într-un calendar diecezan. Dar ceea ce ar interesa mai mult, ar fi
procesul pentru depărtarea crucii despre care comunicatul - probabil din
considerente politice, nu vorbeşte mai pe larg.
În scopul acesta am cercetat ieri pe familia Huzi - Barbu din Lugoj, care mia spus că în privinţa aceasta s-ar afla un document în arhiva oficiului protopopesc.
Am fost şi la oficiul protopopesc dar fiind dl protopop încă suferind, a trebuit să
amân chestiunea. Îndată ce voiu afla însă că dl protopop e bine, voi căuta să obţin
documentul, dacă este, - îl voi copia şi cu informaţiile ce mi le va mai da şi dl
protopop V-il trimit fără amânare.
Primiţi Vă rog, expresiunea sentimentului de respect şi profundă stimă ce vă
păstrez.

Demetriu Morariu
preot
Găvojdia,

28 August 1926
(jud. Severin)

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 94, f. 44-44v]

CV. Moroianu Ghcorghe 1102

Cluj 26 nov. 1930
Strada Minerva 9
Venerabile Domnule Protopop,
Am primit cu o adevărată bucurie sufletească colecţia de cărţi din domeniul
bisericii noastre ortodoxe, toate publicate de Dv. şi ţin să Vă mulţumesc în mod
deosebit pentru ele. Le voiu ceţi pe rând.

1101
Moroianu Gheorghe ( 1870-1945). A fost profesor şi rector al Academici Comerciale din
Cluj. Autor de valoroase studii de istoric a economiei româneşti şi a luptelor pentru realizarea unirii.
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Azi am citit înduioşetoarea Dv, cuvântare de la congresul preoţilor noştri de
anul trecut de la Alba Iulia.
O recunoaşteţi şi Dv. cu dovezi cît a picrsut romantismul nostru din cauza
fraţilor noştri din cealaltă biserică. Este incontestabil ca din cauza unaţiei s-au
maghiarizat mulţi români d-ai noştri, mai ales în Maramureş. Deci să luptăm cu
energie ca să vedem vechea noastră episcopie ortodoxă din Maramureş aşezată
acolo în străvechile ci drepturi cât mai curând.
Vă trimit odată cu aceasta discursul meu de la Braşov în întregime în
„Patria" 1103 şi „Gazeta Transilvaniei". Este totuşi un câştig cunoscând rentabilitatea
unora din ai noştri. Regret însă f. Mult că n-am putut face să apară şi frumosul Dv.
Discurs de deschidere. Eu am fost în Bucureşti şi când m-am înapoiat era deja
târziu. Se înţelege că ei nu l-au publicat din cauza unor aluzii la nenorocirile din
trecut, cari nu le-au plănuit. Dar în timp frumosul Dv. Discurs apare în broşura ce
sper că veţi publica cu toate discursurile de la Braşov şi rezoluţiile congresului.
Sper că în acea broşură va avea loc şi al meu ... al participării mirenilor la aceste
manifestaţii.
Saptămâna trecută

am vizitat pe I.P.Sf. Patriarh Miton care s-a bucurat de
iniţiativa ce am luat şi m-a felicitat. Sper că nu ne vom opri aici. Şi aceasta va
depinde de prea cinstitele feţe bisericeşti.
În acest înţeles regret că Telegraful Roman nu a publicat discursul meu - cu
toate că Dl. Asesor Dr. Proca 1104 mi l-a cerut în acest sens la Bucureşti.
Odată cu aceasta Vă voi trimite şi lucrarea mea: Luptele de emancipare ale
Romanilor din Ardeal în lumina europeană, care este prevăzută sau mai bine zis
împletită puţintel şi cu munca mea curată şi desinteesată pentru neam de peste 30
de ani. La îndemnul Ministrului de Externe (actualul Prin Ministru Dl
Mironescu 1105 ) eu am tradus în franţuzeşte această carte făcându-i mai multe
completări şi modificări (va fi mai puţin un volum de memorii persoanale cum e
ediţia în româneşcc şi mai mult un tratat de istorie politica).
Aş vrea să anesaz în ediţia franceză şi câteva eepisoade din suferinţele
românilor ortodocşi din Ardeal. Poate - că un mare cunoscător al trecutului nostru
bisericesc - nu aţi putea indica 2-3 episoade demne de a fi anunţate şi care să fie
cunoscute sau inspirate de intenţii mai mult politice ale duşmanilor noştri din
trecut, cum a fost de pildă dărâmarea morminţilor şi bisericilor noastre ortodoxe cu
tunul. Partea aceasta aş putea-o pune la începutul lucrării înainte de revoluţia lui
Horea pe care în ediţia franceză o voi dezvolta încă pe vreo I 0-15 pagini ca şi

1103

„Patria", organul politic al Partidului Naţional, întemeiat în 1919 la Sibiu şi transferat apoi

la Clij.
1104

Proca Gheorghe, doctor în Teologic la Cernăţi, profesor la Arad ( 1896), apoi la Sibiu
( 1901-1902). Protopop la M icrcurca ( 1902), apoi secretar consistorial la Sibiu. A publicat studii,
articole şi predici.
I IO Mironcscu George G. ( 1874-1949), om politic, profesor universitar, ministru de Externe,
apoi prim-ministru ( 1930-1931 ).
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revoluţia

din 1848 de altfel. Cele două sau trei portrete ce le dau acolo le mai
ele nu mai au o deosebită importanţă.
Mă iertaţi de a mă coborî în aceste detalii, dar un sfănt bun îl, primesc
călduros de la oricine şi l-aş mai ales de la Dv.
Vă rog să primiţi venerabile Domnule Protopop consideraţiunea mea cea mai

restrâng

căci ... străinătatea

deosebită.

Prof. G.
Moroianu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 38-41]

CVI.

Moţiu

Ilie
[Chesinţ,

Oficiul parohial ort. rom.
212/934

12 februarie 1935]

Chesinţ

Prea Cucernice Părinte !
Apreciind munca neobosită ce-o depuneţi cu atâta competenţă întru apărarea
ortodocsiei şi a bisericii noastre contra metehnei uniate, contra ipocriziei şi a
fariseismului catolic ce ne-a făcut atâta rău de 2 veacuri şi jumătate, şi vrând şi noi
a contribui într-o cât de mică măsură la opera ce-o realizaţi cu atâta demnitate - cu
to respectul Vă avizăm, că parohia Chesinţ, vă ajută pentru tipărirea valoroasei cărţi
cu suma de 300 lei. Vă rog a dispune, când să expediez banii.
Chesinţ

la 12 Februarie 1935
devotat
Ilie Moţiu
paroh

Prea Cucerniciei Sale Domnului
Dr. Gheorghe Ciuhandu
protopop, asesor şi referent al Conz. Eparhial
Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 42]
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CVII. Munteanu Mihai1 1106
1.

Sighet la 20 Iunie 1930
Prea Cucernice Părinte Cinsilier,
Am pnm1t scrisoarea Prea Cucerniciei Voastre şi ţinem să Vă aducem
pentru frumosul articol ce ne-aţi trimis şi pe care l-am publicat în nr. 2 al
gazetei, a fost cel mai interesant articol publicat de noi şi de aceea vă rugăm ca
pentru numerile viitoare să ne trimiteţi noi articolele documentate aşa cum ştiţi a le
alcătui şi cu care lupta noastră contra catolicismului capătă un nou avânt. Dealtfel
ţinem să observăm că articolul referitor la trecerea Sighetenilor a produs o
înfrigurare în cercurile preoţilor catolici de aici şi era o vreme când ân orice ocazie
se întâlnia un ortodox cu doi sau trei catolici le punea întrebarea dacă sunt şi ei
nepoţi ai celor ce au făcut trecerea la ortodoxie în anul 1869.
De altfel acest document le va mai face sânge rău catolicilor de pe aici,
pentru că noi îi considerăm în adunări la Prfectură etc. ,,ca trecuţi legal la ortodoxie
cerând să facă şi ei dovada dacă au trecut înapoi la catolicism. Şi ea să le facem şi
mai mult sânge rău nu e exclus ca să nu primim şi un proces pentru revendicarea
averilor bisericeşti, lucru pe care ei n-o să-l poată să-l dovedească şi ar fi destulă
lovitură dacă am putea provoca un plebiscit în Sighet. Intenţia noastră în acest caz
ar fi ca să-i demoralizăm şi puţină şansă pentru câştigarea procesului.
Gazeta noastră „Ţara Voievozilor" apare în două mii de exemplare şi va avea
darul să trezească solidaritatea ortodoxă şi odată acest scop ajuns victoria este
câştigată. Luptăm însă cu greutăţi pe cari încercăm cu toată puterea să le învingem
şi cu cât vedem pe uniţi disperaţi mai mult cu atât primim puteri noi. Ne bazăm însă
pe puţini oameni de inimă cari nu vor înţelege.
Aşa Prea Sfinţitul Episcop al Clujului ne-a impus gazeta spre abonare tuturor
preoţilor din Eparhie. E singura gazetă ortodoxă care a început lupta fătişa contra
catolicismului distructiv de neam unitar românesc. Nu ştiu Prea Onorat Domnia
Voastră dacă ne-aţi putea ajuta şi anume în felul următor:
Noi am făcut o adresă cu Nr. 21 O aici alăturată tuturor protopopilor din ţara
în care am cerut să ne dea sprijin abonând această gazetă prin preoţii de acolo.
Răspunsul din foarte multe părţi e negativ, din foarte multe părţi nu ne răspund de
loc, iar din altele ne vin răspunsuri cu încurajări neasşteptate. Ne-am gândit la Prea
Onor. Domnia Voastră care cunoaşteţi şi aţi ridicat cel dintâi steagul luptei ca să ne
ajutaţi propunând Veneratului Consiliu Eparhial din Arad ca să ne dea o circulară
preoţilor din Eparhie ca să ne aboneze această gazetă plătind-o personal sau din
bugetul parohiei.
mulţumiri

1106

Munteanu Mihail, protopop din 1927.
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Alăturăm şi cartea „Inscripţii Maramureşene" 1107 pe care o puteţi consulta
până la 1 sept. Văzând de la P. O. Dv. că nu aţi primit-o de la Dl. dr. Stanca 1108 • Vă
trimitem şi un număr oarecare de gazete din „Gazeta Maramureşeană" din care veţi
vedea că catolicii sunt alarmaţi şi îngrijoraţi. Ceea ce priveşte desfacerea broşurilor
Dv. ne vom nizui că până la 30 sept. să le desfacem. Peste câteva zile vă vom
trimite rezultatul bănesc al desfacerii până acuma circa 2000 lei.
Vă rugăm foarte mult a ne trimite un Şematism bisericesc ca să avem
adresele preoţilor şi a ne comunica dacă Veneratul Consiliu Eparhial poate face
ceva pentru ajutarea gazetei noastre în felul arătat de noi şi în acest caz noi vom
face o adresă cu rugămintea pentru a fi abonată de preoţii din Eparhie.
Primiţi asigurarea deosebitei noastre stime şi mulţumiri
Protopop
Mihail Munteanu

Cartea „Fenyes" se găseşte în catalogul liceului Reformat însă până acum cu
munca de zile întregi a fost imposibil a o găsi biblioteca fiind în grozavă
dcsordine. Sperăm că Dl. prof Puşcă cu mai mulţi elevi v-a reuşi s-o găsească după
examen.
toată

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 391,408]

2.
Protopop(iatul) ortodox al Maramureşului
Nr. 287 din 27NI 1930
Prea Onorate Domnule Consilier,
Pentru a putea cunoaşte până unde merge cutezanţa fraţilor de aici, am fost
rugat de profesori ortodocşi de aici să vă aduc cazul următor la cunoştiinţă:
La liceul de fete din Sighet a fost destinată o sumă de 6.000 lei pentru
cumpărare de cărţi ca premii şcolare.
Profesorul nostru de religie îndemnat de mine şi profesorul Pusca, a cerut
partea ce se cuvine din această sumă pentru a cumpăra cărţi pe seama
elevilorpoemiante de religia ortodoxă, ridicând de la acest protopopiat cărţi în
valoarea sumei de 600 lei cât i-se votase de o comisie formată spre acest scop (în
care figura şi profesorul de religie gr. catolică).
Cărţile prezentate pentru premiere de profesorul nostru au fost respinse de
directorul acelei şcoli, pe motivul că propagă venin şi ură confesională.
Au fost primite cărţile următoare spre a fi distribuite ca premii:
1107
1108

Ioan Bârlca, Însemnări din bisericile Maram11reş11/11i, Bucureşti, 1909, 245 p.
Sebastian Stanca ( 1878-1947), preot şi istoric.
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2 broşuri Frământări româneşti şi Episcopul Ioanovici 3 broşuri, iar broşurile
1. Belgradule românesc, 2. Doi Ioanovoco, 3. Patronatul, 3. Discurs la legea
Cultelor, 4. Unirea la Ohaba Forgaciu, 5. Desbinarea religioasă, 6. Cei ce strică
sufletul poporului românesc, 7. Propagandă catolică la Macău au fost respinse pe
motiv că toate, adecă 1-7 inclusiv propagă ură confesională la şcoală.
În locul acestor cărţi respinse profesorul nostru i-a prezentat cărţi de
rugăciune ( deşi fiecare elevă ortodoxă are asemenea cărţi de la catolici) şi
monografia Episcopiei Cluj.
Formarea Societăţii „Marianum" cu elevele acestui liceu, la întrunirea cărora
i-au parte şi elevele ortodoxe, instalarea capelei greco-catolice în acest liceu de stat
(vezi „Ţara Voievozilor") şi care capela este cercetată chiar şi în pauză şi de elevele
ortodoxe, toate acestea sunt admişi în liceul de stat, dar ai da o broşură unei eleve
ortodoxe, conţinând o conferinţă ţinută în Belgrad la lumina zilei, ai da broşuri cu
adevăruri crude - nu este admis în statul român.
Toate acestea am ţinut să vi-le aducem la cunoştiinţă P. O. Dvoastră pentru a
ne cunoaşte fraţii de aici.
Primiţi asigurarea deosebitei noastre stime.
Protopop Munteanu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 392-392v.]

3.
[Sighet 26 VIII 1930]
Protopop ortodox al

Maramureşului

Prea Cucernice Părinte Consilier,
Desele frământări din cauza mişcărilo antisemite în care luase parte şi un
preot de al noastru, plecarea dlui profesor Puşca din localitate, lupta de reacţiune
zadarnică, dar tot mai îndârjită a unităţilor m-a împiedicat a Vă răspunde la
scrisoarea din urmă, deşi noi Prea Cucerniciei Voastre avem să vă mulţumim mai
mult de sprijinul dat.
An parantez să fie zis, - o faţă bisericească sus pusă ne-a încurajat foarte mult
pe motivul că hazeta noastră este unica care a început o luptă fătişă contra
catolicismului, dar atunci când am cerut să ne scrie ceva, ne-a refuzat în scris sub
pretext că încă nu a sosit timpul ca să-i iasă din rezervă. Noi scrisoarea o păstrăm şi
atunci când primim lovituri din partea catolicismului fără scrupule, - o cetim şi o
recitim. Nu este mirare că noi nu suntem în stare să ne apropiem mirenii apărându-i.
Directorul Stânjoan este omul care a înţeles situaţia şi a căutat să cânte cum îi
fluieră catolicii.
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Pentru a cunoaşte mai bine Vă anexez în copie declaraţia dată inspectorului
gen. Mitru şi inspectorului gen. Enache Ionescu. Azi credincioşii au temere de a
face parte din corporaţiile noastre bisericeşti. Profesorul Puşca, directorul gazetei
„Ţara Voievozilor" este acuzat că face confesionalizm. Sunt informat că chiar
episcopul de la Gherla a mers împotriva lui la Ministerul Instr.
Profesorul de la Şcoala Normală, Simion Laşita a fost tranferat la Dorohoi,
cu toate că face politică naţionalistă de 23 de ani şi cu toate că este sprijinit de
organizaţia din acest judeţ. Acest eminent profesor de pedagogie a trebuit în
interesul catolicismului să plece ca să facă loc unui preot unit de la Gherla, care
popa unit este de altfel liberal. Profesorul Laşita mai are şi păcatul că i-a fost cetită
scrisoarea în congresul naţional bisericesc de profesorul Silviu Dragomir / în 29
nov. 1929 / şi această vină nu poate să i-o ierte niciodată iezuitul Borza.
După cum vedeţi uniţii recurg la acte desperate, lovindu-ne fără cruţare. 1n
adevăr, au de ce să teme.
Am anunţat în numărul din urmă al gazetei noastre trecerea la ortodoxie a
724 familii din Vişeul de Jos. Partea interesantă că afară de rudele preotului catolic
toţi locuitorii au trecut la ortodoxie, iar preotul nostru a făcut cunoscut prin tobă că
cine este împotriva ocupării bisericii şi a averilor ctolice de către ortodocşi să se
anunţe la primărie în termen fixat. Neanunţându-se nimeni a cerut instrucţii
îndrumări dacă este cazul ca să ocupe biserica.
Până să-i raspundem noi a trimis prefectul afară procurorul şi 30 de jandarmi
ca s·ă-le păzească biserica şi casa parohială.
Sperăm să avem o nouă izbândă. Să frământă CUHEA, pretinsul loc al
naşterii lui Dragoş vodă. In grădina unui ţăran exusta o cruce şi să afirma cu tărie
de popor că aceasta este crucea lui Dragoş.
Avem toată nădejdea ca să facem cât de curând cu mare pompă sfinţirea
crucii lui Dragoş în Cuhea. Dacă nu puteţi lua parte Vă rugăm a ne scrie un articol
de fond ca să-l avem cu această acazie.
Acum să trec la alte chestiuni. Cartea de Fenyes am găsit-o în catalog însă ân
bibliotecă este imposibil a o găsi. Am fost cu trei băieţi trei zile de-arândul însă
fiind o disordine în biblioteca liceului reformat este o imposibilitate a o găsi.
Ceea ce priveşte cartea de Bârlea „Incripţii Maramureşene", aceastăa
bineînţeles Veţi reţine-o Prea Cucernicia Voastră, urmând ca eu să-mi trag
socoteala cu şcoala.
Ceea ce priveşte cărţile luate spre desfacere, situaţia se prezintă în felul
următor:

1.) Cartea intitulată: Belgradule Românesc, au fost desfăcute 20
2.) Propaganda cat. la Macău au fost desfăcute 15 broşuri
3.) Unirea de la Ohaba F. au fost desfăcute 10 broşuri
4.) Patronatul eclesiastic au fost desfăcute 8 broşuri
5.) Ep. Nestor Ioanovici au fost desfăcute 7 broşuri
6.) Legea cultelor au fost desfăcute 10 broşuri
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7.) Doi Ioanovici au fost desfăcute 5 broşuri
8.) Frământări româneşti au fost desfăcute 5 broşuri
9.) Desbinarea religioasă a Rom. au fost desfăcute 5 broşuri
De broşura „Belgradule ... ", avem lipsă încă de circa 100 bucăţi. Conform
scrisorii Prea Cucerniciei Voastre am să predau directorului liceului de fete câte un
exemplar.
După ce am scris şi în rândul trecut cu finea lunei Septemvrie am să desfac
toate cărţile pe la ofiţeri şi alţi intelectuali caari de prezent sunt în concediu.
Cu desfacerea cărţilor în librării nu am putut face nimic. Am depus câte 5
exemplare din fiecare expunându-le în vitrină. Spre surprinderea mea am observat
la 2-3 zile că au fost luate de acolo şi dosite. Dealtfel tot aşa am păţit şi cu gazeta
,,Ţara Voievozilor" pentru a nu-şi face duşmani.
Societatea „Agrul" desvoltă o activitate lucra din răsputeri şi nu este zi să nu
ţină adunări la sate pentru înscrierea dea membrii, iar la aceste adunări noi suntem
consideraţi ca rătăciţi, sectari. Chiar azi îmi spune Dna învăţătoare Constantinescu
că luând parte la adunarea lor din Comeşti a auzit pe vicepreşedintele societăţii
Agrul, susţinând că ortodocşii sunt rătăciţi, sectari şi că legea strămoşească este cea
gr. Catolică. Astfel pun ei lucrurile la cale ca să iea parte şi credincioşii ortodocşi la
adunările lor.
Cu toate acestea din credincioşii noştri odată trecuţi nici unul nu se
reîntoarce.
Gazeta „Ţara Voievozilor" ne face reale servicii.
Am cetit articolul de fond cu privire la această gazetă în ,,Biserică şi Şcoală".
Vă mulţumim din suflet. Până acum a fost abonată pe preoţii din Pecica şi de
preoţimea tractului Lugoj.
Numărul viitor o să-l trimitem tuturor preoţilor din dieceza Arad. Dacă am
putea sta noi în legătură cu cei din Banat prin organul nostru multe lucruri bune am
putea face, pe lângă că am asigurat apariţia gazetei, o icoană veche din podul unei
biserici, prapori vechi, cărţi rituale în aprohii trecute, toate acestea ne prind bine,
atunci când noi nu avem nimic.
Vă mulţumim pentru calendarul trimis, rugându-vă să contaţi preţul în
socoteala mea.
Să revin la directorul Stănijan, care după apariţia gazetei „Ţara Voievozilor"
nu a mai vorbit cu mine. În zilele trecute a căutat să se apropie de cercurile
ortodoxe arătându-se că nu este supărat. Din convorbirea ce am avut cu el am
înţeles că ar dori să nu mai apară articolul intitulat „De vorbă despre lucruri din
Sighet" şi poate şi teama de o situaţie schimbată îl îndeamnă la această apropiere.
Omul acesta este bine caracterizat în declaraţia alăturată în copie. Ca să vedeţi cât
neajuns a făcut, alătur declaraţia adv. Dr. Edemburg. O unealtă servilă în mâna
catolicismului. Cu toate cele făcute de el având în vedere imediata lui schimbare la
faţă şi de multe ori îmi vine să cred că în adâncurile sufletului lui este bun ortodox.
De altă parte după apariţia articolului amintit, Stanijan, recunoaşte că profesorul

514
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
Laşita

este transferat în urma uneltirilor catolicismului de la Gherla, stăruind pe
directorul Ministerial Moldovan ca să intervină pentru anularea transferării.
După această atitudine ulterioară a lui am promis că voi stărui de Prea
Cucernicia Voastră că să renunţaţi la publicarea articolului din urmă.
Directorul gazetei „Ţara Voievozilor", dl. Puşca este de părerea că
necondiţionat să fie publicat articolul amintit.
Dacă în curs de 5 zile nu primim nici un răspuns de la Prea On. D-voastră îl
vom publica.
Am trimis 2 broşuri intitulate: ,,Contribuţii la istoria Maramureşului".
Am primit 5 broşuri gratuit de la autorul pr. I. Bârlea.
Cărţile „Papism şi Ortodoxism ... " le am primit cu multă mulţămire fiindu-ne
de mare folos. Dl. profesor Puşca încearcă să culeagă date cu privire la situaţia
averilor bisericeşti catolice din Maramureş. Am ţinut să vă informez mai pe larg
asupra situaţiei noastre din Maramureş, mai ales după ce a-ţi îmbrăţişat cu mai
multă dragoste chestiunile noastre bisericeşti ca oricine altul.
La noapte plec la Cluj să văd cum pot aranja având lipsă de cel puţin 5 preoţi
în parohiile ce vor să treacă la ortodoxie.
Lipsa de preoţi şi casa parohială dar mai presus de toate ne mulţumim şi de
tăceastea dacă am avea de fiecare parohie un ajutor de 50.000 cincizeci mii lei, am
rade catolicismul din Maramureş.
Recurgem la ultima soluţie: profesorul Puşca a organizat o trupă teatrală care
va da reprezentaţii în diferite oraşe în acest scop. Va începe la Focşani. Trupa este
compusă din tineri absolvenţi ai şcoalei normale de aici. Speranţă mare nu nu am,
dar sunt datori a o încuraja. Îmi scrie profesorul Puşca că cea dintâi reprezentaţie va
fi în 7 septembrie.
Dacă nu vom reuşi vom deschide lista de subscripţii în gazeta noastră Ţ. V.
pentru fiecare parohie care va trece de azi înainte. Vom începe cu Cuhea.
Mulţumindu-Vă încă odată pentru dragostea, sprijinul ce aţi acordat bisericii
noastre.
lângă

Cu deosebită
Protopop
Munteanu

stimă

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 3976-398]

4.
[Sighet, ianuarie 1931]
Prea Cucernice Părinte Consilier,
În săptămâna înainte de Crăciun, am fost la Cluj şi am vorbit şi în cauza
tinerii congresului la Sighet.
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Prea Sfinţitul Nicolae Ivan i pare foarte bine de fixarea acestui congres, chiar
în punctul unde se dau luptele cele mai mari cu catolicismul. A declarat că va căuta
să dea şi El un ajutor de cel puţin 20.000 lei. Va trebuii să stau de vorbă cu
Comandanţii Batalioanelor din localitate ca să vedem dacă aceştia ar putea să ne
pună la dispoziţie două sale pentru donnit.
Directorii şcoalelor secundare fiind toţi uniţi, la puţin ne putem aştepta din
partea lor, dacă până atunci situaţia nu se va schimba radical. În tot cazul voiu lua
contact cu fruntaşii Bisericii noastre de aici, pentru a aranja în aşa fel, ca să fie
acest congres reuşit deplin.
Eu cred că Prea Sfinţitul de la Cluj, după o nouă stăruinţă ce voiu depune, va
fi aplicat ca să majoreze contribuţia la suma îndoită.
Timpul fiind îndepărtat până la congres se pot aranja amănuntele.
Deocamdată hotărârea luată de a se ţinea la Sighet este de cea mai mare importanţă.
Nici azi nu pierd nădejdea că vom avea prilejul să sfinţim cu ocazia
congresului un monument pe ruinele Voievodului Bogdan de la Cuhea.
În numărul nostru „Ţara Voievozilor" din 1 Ianuarie s-a publicat hotărârea
comitetului pentru ridicarea acestui monument. Acest lucru l-am făcut pentru a
preîntâmpina o eventuală surpriză ce ne-ar fi pregătit uniţii ca să sidice ei acest
monument.
În chestiunea expropierii locului pe care se află ruinele reşedinţii voevodului
Bogdan, am avut o desbatere şi la această desbatere evreul proprietar a dat o
declaraţie că este aplicat să cedeze de bună voie locul, dacă noi îi vom da un
teritoriu de egală suprafaţa în apropierea comunei. Declaraţia o am la acest
protopopiat. Locul încă n-a fost cumpărat pentru al da în schimb ş ne va costa 1OOO
de stânjeni pătraţi circa 30.000 lei.
Ceea ce priveşte broşura pentru propaganda ortodoxă, Vă rugăm să nu luaţi
în nume de rău, dacă ne arătăm părerea noastră:
Am cetit articolele din „Cuvântul" de d-l Dr. Lupaş, Mucenici şi eroi - care
apoi au fost reproduse în calendarul Eparhiei Cluj. Alăturăm acest rezumat scris de
profesorul Lupaş. Unirea este prezentată în adevărata ei lumină. Suferinţe
necunoscute până acuma. Toată greutatea este că nu-i scris pe limba poporului. O
reproducere textuală a acestui rezumat nu ar avea rezultatul dorit nefiind accesibil
poporului de jos, tratat cum este povestea coroanei de oţel tipărit într-o broşură
mică, care să nu coste mai mult decât câţiva lui şi această broşură, răspândită ca să
ajungă în mâna fiecărui ţăran, credem că ar putea să aducă roade năbănuite de noi.
În tot cazul şi o reproducere textuală a alăturatului rezumat încă ar putea să ne fie
de mare folos. Toate acestea sunt părerile mele individuale, iar O.Voastră, care
aveţi experienţă Veţi şti ce este de făcut.
Vă mulţumesc pentru răspunsurile date agriştilor. Unul din ele a apărut în 1
Ianuarie, iar celelalte în numărul din 15 Ianuarie vor apare.
Am primit pachetele cu ornate şi cărţi atât de la Prea Cucernicia Voastră cât
şi de la Înalt Prea Cuvioşia Sa Arhimadritul Moruşca. Cântecul bisericesc a fost
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trimis la Parohia Vişeul de Sus. Un rând de ornate la Cuhea. Un rând în Borşa
Rotundă. Azi îi aduc mulţumiri Păr. Arhimandrit şi Păr. Sora. Vă mulţumesc pentru
dragostea cu care îmbrăţişaţi chestiunile noastre. Confirm scrisoarea de la 27
Noembrie şi 16 Decembrie.
Protopop Munteanu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 402-402v.]

5.
[Sighet, 24 ianuarie 1931]
Prea Cucernice Părinte Consilier,
durere în suflet am aflat ştirea comunicată nouă confidenţial că aţi
fost tăiat în buget de actualul parid criminal al bisericii noastre. Sperăm că nu le
ajută Dumnezeu.
Răspunzând la scrisoarea Prea Cucerniciei Voastre, alăturat restituim
articolul ce a fost publicat în nr. 2 din 15 ianuarie. Ne miră faptul că nu aţi primit
numărul I al gazetei „Ţara Voievozilor". Ştiam noi că ni se fură, şi chiar pentru
aceea, că precauţie le expediem prin gara Sighet. Nr. I Vi-l alăturăm în acest plic.
Corectura articolului publicat în numărul 2 pe lângă toată bună voinţa nu am putut
să vi-l trimitem, din cauza tipografiei, unde avem de lucru cu evrei, care habar nu
au de limba românească, aşa că a trebuit să facem numeroase corecturi şi revizuiri
şi tot se mai strecoară greşeli.
Am primit felonul pentru care Vă mulţumesc, şi l-am rezervat chiar pentru
Sighet. Am trimis scrisoarea de mulţimire şi Părintelui Arhimandrit. Sper că în
curând să pot trece pe la Arad şi nu este zi în care în discuţiile noastre, să nu Vă
amintim, cât de bine ar fi dacă aţi fi mai aproape de noi.
Lupta uniţilor împotriva noastră, a început sistematic şi c-o îndârjire
Cu

multă

nemaipomenită.

Atacurile au pornit în aceeaşi zi: ,,Unirea" (Blaj), într-o gazetă politică locală
de un aventurier politic anume Ilie Lazăr (azi deputat) şi gazeta catolică
,,Dumineca".
Asupra chestiunilor acestora, vom scrie noi cu alte ocaziuni.
Amintim cu această ocazie, că de la anul nou începând, gazeta noastră a fost
trimisă tuturor preoţilor din toate cele 5 Episcopii, care au un număr de suflete de la
I .OOO în sus. Nu a fost refuzate decât vreo 50.
Primiţi asigurarea desosebitei noastre consideraţiuni şi mulţumiri.

redactată

Sighet 24 ianuarie I 931
Munteanu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 132, f. 404]
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6.
Sighet 25 octombrie
1931
Prea Cucernice Părinte Consilier,
Apăsaţi de prea multe greutăţi şi neajunsuri tot mai multe, nici răgaz nu mai
avem să scriem, deşi P.C.V. sunteţi unicul care aţi dat cauzei noastre bisericeşti cel
mai mare sprijin. Dacă aţi fi mai aproape multe lucruri ar putea fi puse la cale spre
folosul bisericii noastre de aici. Apelul lansat de ,,Asociaţia Clerului", gazeta „Ţara
Voievozilor" a mai trezit cercurile bisericeşti din nepăsare, îndreptându-le privirile
asupra mişcării ortodoxiei din Maramureş. Din cauza mizeriei în care ne sbatem
deocamdată stăm pe poziţiile vechi. Succese nu avem de înregistrat, decât trecerea
celor 3500 suflete reteni din Poenile de sub Munte cărora le-am dat un preot rutean
care să anfajat fără leafă de la stat, parohia nefiind bugetară. În zilele viitoare
trimitem un alt preot pentru o parohie ruteană, Ruscova care cere primirea la
ortodoxie. Această parohie are peste 3000 suflete şi am speranţa că va putea susţine
preot şi fără ajutor de la stat. De prezent lucrăm la întăriirea parohiei Vişeul de Sus
şi Vişeul de Jos. În cea din urmă zidim o biserică măreaţă făsă ca să fi primit nici
un ban de la episcopie sau Culte. Alăturăm o fotografie.
Gazeta „Ţara Voievozilor" nu a murit ci doarme. Interesul bisericii noastre
din Maramureş ar fi ca să cauată tot posibilul să o reînviem.
Un bun preot al nostru de aici fiind plecat acasă în Basarabia şi stând de
vorbă cu preoţii din Chişinău, îmi spuneau că numai în Chişinău ar fi putut aduna
1OOO abonamente pentru gazeta „Ţara Voievozilor".
Vom încerca şi acest drum poate mai practic: întâi abonamente şi apoi
gazeta. Cu scoaterea gazetei de până acum personal am o pagubă de 20.000 lei. Mă
gândesc că pe acest preot/Leontin Gazia, fost redactor/ să-l las pe o lună să plece,
dar aşi vrea să vă am părerea.ar mai putea face şi alte isprăvuri.a fost la
Metropolitul Gurie care a dat o circulară către toate parohiile ca să ajute bisericile
din Maramureş cu tot ce au de prisos. A adus păritentele Gazia 4 rânduri de ornate
colectate în curs de ½ de zi. Ar lua o astfel de apel sau circulară şi de la alţi
episcopi şi eu cred că ar face treabă. Pentru Ardeal un apel făcut de P. C. V. dat
fiecărui protopop şi preot ar putea avea oarecare rezultat.
Planul nostru din Arad de a cere fiecărui Prea Sfinte să patroneze o parohie
trecută de la uniţi a eşit foarte bine. Fiecare episcopie s-a obligat să dea o anumită
cotă pentru Maramureş. Este drept că noi nu am prevăzut din acel ajutor. Apelul
lansat de Asociaţie până acum nu a dat rezultat mare dar totuşi a fost foarte bine
venit. Noi aici am primit 1.500 lei dar sunt informat că episcopia de la Cluj a primit
pentru noi sume mai mari.
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Episcopul Rusu cu viitaţia lui nu a prea făcut ispravă. Uniţii să aştepte că
acea vizită toată ortodoxia să clatină, dar tot aşa am rămas ca şi când nu ar fi
fost. Intelectualii au devenit mai sălbateci, administraţia mai înverşunată în slujba
catolicismului.
,,Universul" de azi, de altfel dă o lecţie bună.
Cărţile P. C. V. le am şi acum aici la mine şi îndată ce putem şi noi răsufla
mai uşor vi le desfacem. Am preoţi care de la 1 mai nu au primit leafa. Am noi
veniţi cari nu au ce să o ducă de azi pe mâine.
În Borşa am făcut o vizitaţie înapoiată şi am văzut la preotul nostru turta din
vas în loc de pâine. Aceasta nu a primit salar de la I mai. Tot norocul e că-i călugăr,
dedat cu sarcinile.
Pentru ca să aveţi o icoană asupra greutăţilor cu care ne luptăm vă anexăm o
jalbă a unui epitrop al parohiei a III Borşa, înfiinţată de curând. Am trimis această
jalbă şi episcopiei din Cluj doar se va îndura şi le va da ceva ajutor ca să nu fim mai
departe de râs. Am cerut 50.000 lei pentru zidirea bisericii din această parohie,
obligându-ne ca cu această sumă dăm biserica gata, dar am primit răspunsul că în
lipsă de fonduri nu ne poate ajuta cu nimic.
Vă mulţumesc din suflet pentru interesul ce-l aveţi pentru cauza noastră.
după

Cu deosebită stimă
Protopop
Munteanu
P. S. Am încheiat scrisoarea la repezeală ca

să

pot trimite cu trenul de azi.

[Pe fila a doua a scrisorii, Ciuhandu notează cu cerneală: Am răspuns azi în
12. XI 931 dându-le textul unui proiect de apel public şi indicaţii de urmat pentru
Basarabia şi alte părţi. Ciuhandu]
[B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 132, f. 407-407v.]

CVIII. Munteanu Nicodim 1109
1.

ROMÂNIA
CABINETUL

1 Maiu 1921
Huşi

9

Munteanu Nicodim ( I 864-1948). S-a născut la 6 decembrie I 864 în satul Pipirig (Jud.
A studiat la Seminarul ..Veniamin Costachi" din laşi, apoi la Academia Teologică din Kiev.
După reîntoarcerea de la studii a ocupat diferite funcţii: director de seminar şi vicar la Galaţi, arhiereuvicar al Mitropoiliei Moldovei, episcop la Huşi ( 1912-1935); mitropolit al Moldovei ( 1935-1939);
patriarh al 8. O. R. ( 1939-1948).
I 10

Neamţ).
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EPISCOPULUI NICODIM
Prea Onorate Părinte,
Mulţumind din inimă pentru bunele urări ce-mi faceţi de sfânta zi a Învierii
Mântuitorului, mă grăbesc ca la creştinescu Hristor a Înviat să Vă răspund cu
creştinescu „Adevărat a înviat !" şi să Vă doresc din inimă deplin spor în munca
atât de rodnică ce depuneţi în ogorul Domnului. Ziua numelui la mulţi ani.
Cu arhiereşti binecuvântări.
+ Nicodim
Episcop al Huşilor
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 90]

2.
ROMÂNIA
MITROPOLIA MOLDOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
Iaşi

25 II 1936

Preacucemice Părinte,
Primind interesanta şi valoroasa lucrare a P. C. Voastre, intitulată „Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ" mă grăbesc a Vă mulţumi călduros pentru
preţiosul dar şi delicata atenţie.
Totodată Vă comunic că am recomandat-o prin cancelaria noastă doritorilor
de cărţi bune.
Primiţi P. C. Părinte, odată cu mulţumirile mele şi arhiereşti binecuvântări.
Nicodim
Arhiepiscop şi Mitropolit
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 33, f. 19]

3.
PATRIARHIA ROMÂNĂ
24 Aprilie 1940
SF. MITROPOLIE A UNGRO-VLAHIEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
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Secţia Culturală

Nr. 5880/1940
PREA CUCERNICE PĂRINTE
Cu multă bucurie sufletească am primit lucrarea Prea Cucerniciei Voastre
Românii din Câmpia Aradului.
Vă mulţumim călduros şi Vă tmasmitem felicitări pentru munca ce o
depuneţi în ogorul literaturii bisericeşti întru luminarea adevărurilor istorice ale
poporului nostru român.
Arhiereşti binecuvântări

+ Nicodim
Patriarh
Prea Cucerniciei Sale
Părintelui

Dr. Gheorghe Ciuhandu
Episcopia Aradului

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. 20]

CIX. Mureşanu Florea 1110
1.

[Cluj, 20 decembrie 1929]
P. C.

Părinte

Ciuhandu,

Am primit broşura cu discursul la deschiderea Congresului preoţesc ortodox
ţinut în A. Iulia la 6 şi 7 Noemvrie 1929.
Adânc mişcat sufleteşte, Vă mulţumesc pentru această deosebită atenţie de
care m-aţi învrednicit. Dacă îmi exprim admiraţia şi iubirea faţă de P. C. Voastră,
rog să nu mi-se interpreteze această sinceritate. Vă voi păstra pururea în amintire
aşa cum am avut fericirea să Vă cunosc la Alba Iulia, ca un sol al sf. Noastre cauze
romane ortodoxe ce totuşi va ridica altarul biruinţei desăvârşite pe aceste plaiuri, în
ciuda tuturor profitorilor oportunişti. Cred atât de tare că generaţia noastră vom face
prohodul unui proces fratricid, încât nu se poate să nu fie aşa.
Dvoastră trebuie să fiţi fericiţi cu idealul ce l-aţi nutrit cu răbdări milenare, sa înfăptuit sub privirile Dvoastre. Aţi trăit încălziţi de razele lui sfinte şi aveţi
1110

Mureşanu Florea (1907-1962), preot, profesor, mai apoi protopop în Cluj. A publicat mai

multe studii de istoric

bisericească.
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dreptul la îndelungate zile, Dzeu să se milostivească spre noi şi să nu ne lipsească
încurând de această scumpă pavăză ce ni sunteţi.
Da, aţi avut un ideal însă candela idealului nu arde decât cu untul de lemn al
sacrificiului a jertfei dusă până la răstignire. Cei 800.000 al căror sânge va forma
izvorul nesecat al candelei idealului naţional va aparţine generaţiei Dvoastre. Repet,
aţi avut un ideal şi bine aţi condus naia acestui neam către limanul lui. Dar noi,
generaţia noastră ce ideal avem ? Care-i idealul nostru, căci fără ideal o generaţie a
pierit?! Noi nu voim pieirea noastră precum nici Tatăl nu o vrea. Acestea erau
gândurile ce mă munceau când la Alba Iulua mi-s-a lămurit calea ce trebuie să o
apucăm.

Nu ne putem opri în drum, la unirea formală a acestui neam, trebuie să
ducem la desăvârşirea unirii sufleteşti aşa cum era odinioară. De posibilitatea
realizării acestui gând ni-am încredinţat tot la Alba Iulia cetatea gândurilor mari.
Frământat de acest gând m-am dus la Craiova unde lupta bună m-am luptat şi
nu am strigat în pustiu. Acolo într-o consfătuire cu reprezentanţii stud. Teologi de
la cele trei facultăţi şi de la Academia din Arad am luat iniţiativa organizării tuturor
stud. Teologi din întreaga ţară spre a ne unifica sufleteşte, a crea o conştiinţă
ortodoxă unică de la Nistru până la Tisa. Căci îndrăznesc să afirm că datorită
faptului că ne-a lipsit această conştiinţă ortodoxă am suferit învingerile din prima
decadă a romanismului întregit. Lucrând în acest sens spre a pune bazele unei
organizaţii a teologilor din întreaga Ţară vom ţine la primăvară, după Paşti, un
congres la Cluj.
Am ţinut să vă fac aceste mărturisiri pentru că sunteţi motivul spiritual al
acestei idei care până acum văd că este pe căile rodului bun. Sperăm că sprijiniţi de
toţi cei înţelegători, vom duce la buna îndeplinire totul.
Şi acum rugându-Vă să mă iertaţi că am fost atât de lung, din fericitul prilej
al Praznicului ce se apropie Vă doresc multă fericire.
Cluj, Vineri 20 Dec. 1929
Cu devotament

şi

iubire fiască
Florea

Mureşanu

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 1-2]

2.
[Cluj, 29 martie 1930]
Prea Cucernice Părinte Ciuhandu,
Abia în zilele trecute am ajuns în posesiunea
Febr.
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rânduri din 21

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
Explicaţia acestei întârzieri este următoarea: Eu în 22 Febr. Am plecat la
Praga de unde m-am reîntors numai în 7 Martie. Scrisoarea sosind în răstimpul
când eu lipseam din Cluj, a fost luată de un pedagog de la internatul nostru care
probabil uitându-şi de ea nu mi-a dat-o decât acum câteva zile.
Mult Stimate Părinte Ciuhandu
Am recitit cu sfinţenie şi multă căldură articolul din numărul festiv al
Revistei Teologice.
Mi-se pare că fiecare slovă este ecoul gândurilor ce-şi ridică piramida
tragediei în câmpul tragicei existente a sufletului meu. Mi-se părea că e scris numai
pentru mine, când voiam să fie înţeles de toţi, când voiam să reverse în sufletele
neîncresătoare şi şovăitoare încrederea şi puterea pe care a revărsat-o din belşug
într-al meu.
Poate în acelaşi timp în 21 Febr. Încercam pentru pagina noastră din
1111
Renaşterea
„ Tâlcul unei amintiri". Era acea preţioasă amintire a ideii de la 1904
care chema sub flamurile ei pe întreaga studenţime teologică ortodoxă. Dacă între
împrejurările anului 1904 se îndrăznea a se gândi astfel a se gândi altfel astăzi ar fi
o crimă neispăşitoare !
Numai acum privind sub unghiul acelor zile trecute de atunci din 21 Febr.
Văd clar de ce trebuia să-i spun „Tâlcul unei amintiri". Îmi era teamă că nu o vor
înţelege toţi aşa cum o înţelegeam eu. Simţeam datoria şi nevoia de a striga tuturor
că acea amintire este pentru noi generaţia actuală „să ne servească drept un îndemn
pentru noi cei ce suntem în condiţii mult mai prielnice de muncă".
Vedeam prea puţini sub steagul ridicat atunci, doar pe stegari ... *) cadrele
câştigate prin biruinţa acelui steag al unirii prin credinţa strămoşească trebuie să le
înregimentăm noi.
Dacă au trecut trei luni de când s-a lansat această idee a organizării noastre şi
s-a făcut prea puţin s-ar părea că nu simt toţi sau nu înţeleg imperioasa nevoie a
concretizării acestei idei. Fraţii de la Bucureşti deşi şi-au revendicat competinţa de
a avea la ei biroul de organizare a congresului - dată situaţia lor favorizată de a fi în
capitală de unde mai uşor au putinţa să facă demersurile şi să exopereze
autorizaţiile necesare - nu au lucrat nimic până acum în această direcţie, iar dacă au
lucrat nu ne-au comunicat nimic. Judecă prea omeneşte după cât am aflat. Sunt
zeloşi de iniţiativă din care eu nu am făcut nici voiu face vreodată pricina de
mândrie.
La Praga ne-am reîntâlnit unii dintre cei de la Craiova şi am reluat problema.
Am observat că unii dintre ei au evoluat. De unde la Craiova am stabilit ca prim
obiectiv refacerea unităţii - or să nu apară prea puţin modesta intenţie - crearea
unei atmosfere care să favorizeze întregirea sufletului nostru stăşiat prin 1700 unii dintre aceia spuneau că nu ar fi bine să abordăm această problemă întrucât nu
prezintă un pericol de care să ne alarmăm. Cică să ne îndreptăm privirile spre
1111

„Renaşterea", revistă săptămânală bisericească ce apărea la Cluj din 1923.

*) Indescifrabil.
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ameninţă dinspre răsărit, să privim situaţia prin concepţii
Pentru acei ce gândesc şi vor gândi astfel le voi răspunde prin
cuvântul Scripturei: ,,Farisee oarbe curăţeşte-ţi întâi partea dinăuntru ca să fi curată
şi cea dinafară" - vrei să stabileşti echităţi europene, unitatea lumii când sufletul
tău este sfâşiat ? Să lupţi cu armele împotriva desbinării, cu dracii să scoţi draci !
Sunt creştin, ortodox, român şi acestea implică o anwnită concepţie de viaţă şi nu
pot avea decât aşa.
În zilele acestea am dat o adresă circulară către toate centrele teologice
rugându-le să participe prin delegaţi autorizaţi la Concursul tinerimii din 24 Apr.
când cred că vom soluţiona definitiv şi favorabil această chestiune a organizării
noastre. Puţină încredere a unora va fi piatra de încercare dar de poticnire niciodată.
„Organizarea este cel mai puternic mijloc pentru a impune autoritatea
noastră" spune P. S. Comşa în nr. 12 din 23/111 al „Bisericei şi Şcoalei" or când s-a
plâns mai mult decât azi lumea de criza de autoritate ?
Când neamul a ajuns la răspântii, Biserica i-a indicat drumul bun. Suntem la
răspântie, să ne spunem cuvântul „dacă noi vom tăcea pietrele vor grăi" .
Văd că m-a ispitit gândul şi ni-am prea estins. De încheiere ţin să Vă asigur
că nu au căzut seminţele pe piatră nici pe drum ci în pământul în care-şi vor aduce
rodul. Vă mulţumesc pentru părintescul îndemn de care aveam nevoie pentru că
viforul este mare şi mă putea îndoi. Nădăjduiesc că de la Bucureşti mă voi putea
reîntoarce pe la Arad, voiesc să mă reculeg câteva zile la Sf. Mânăstire şi cu această
ocasie sper că îmi veţi acorda bucuria de a vă putea vorbi mai multe.

pericolul ce ne
internaţionaliste.

şi

iubire fiasca
Mureşan Florea

Cu devotament
Cluj Str. N. Bălcescu
Sâmbătă 29 Martie 1930

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 3-6v.]
CX.

Nepoţi

(Lica

şi

Neva)

Marghita la 28 august 1930
Iubite Unchiule !
Mă pregătesc

de multişor să vă scriu, însă ba una ba alta m-au împiedicat.
Conform convorbirei avute cu Dvoastră am şi intrat în petractari cu Hărşanu
pentru câştigarea datelor de cari era vorba. Cu cea mai mare părere de rău însă a
trebuit să constatăm că nu mai sunt căi de atac deoarece hotarârea comitetului agrar
a forului suprem este definitivă. Singura posibilitate ar fi fost revizuirea actelor, pe
baza cărora s-au indus instanţele în eroare, ceea ce trebuia dovedit printr-o sentinţă
definitivă a tribunalului, însă şi această cale a cazul, deoarece asupra astei fel de
524
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

fapte s-a revărsat amnestia binefacatoare. Într-o revizuire a reformei agrare astăzi
nu mai speră nimeni. Din acestea motive nu m-am ocupat de caştigarea datelor
cerute. Dacă totuşi dv dorţi să vă ocupaţi cu această chestiune, eventual din alte
motive , vă rog să mă avizaţi şi voi satisface cu cea mai mare placere.
În ce priveşte titlul precis al istoriei nu mi-a reuşit să-l citesc deoarece
Hărşan nu-l cunoaste, iar pe cei interesaţi nu i-am putut întreba deoarece am căzut
în dizgraţia lor, încă de când am venit la Marghita, fiindcă am sprijinit acţiunea
începută în scopul distrugerii lor. Monografiile încă nu le pot trimite, deoarece nu e
gata indexul fiindcă dactilografa e cam aglomerată cu lucrări oficioase, însă îndată
ce va fi gata le voi expedia.
Reamintindu-vă binevoitoarea dv promisiune vă rog să binevoiţi a-mi trimite
broşura „Papism si ortodoxism" şi întrucât aveţi la dispoziţie trei exemplare,
deoarece avem un ortodox pe aicea, pe care aş dori să-l pun la curent cu astfel de
chestiuni. E vorba de Preşedintele comisiei interimare dr. Alexandru Reti care ne dă
cel mai larg consesns moral si material la susţinerea Bisericii noastre de aici.
Vă mulţumesc înainte pentru acest cadou, care ne va uşura mult scoaterea la
lumina dreptatei noastre susţinută cu atâta tărie de toţi bunii noştri ortodocşi.
Sperăm că după călătoria destul de obositoare şi varianta ce aţi facut-o pe la
noi va-ţi restabilit complet şi cred că Ghiţă a povestit multe lucruri interesante
mititelelor care îşi asteaptă rândul pentru anul viitor.
Neva mi-a amintit că ia-ţi promis ceva fotografie mai recentă vă rog foarte
frumos să binevoiţi a-mi trimite şi pe aceea.
Transportul de la pădurea neagră a reuşit foarte frumos şi e deja in
posesiunea noastra.
Noi ne aflăm har Dlui destul de bine, Viorel e tot la noi şi rămâne şi pentru
anul viitor şcolar. Astăzi s-a intâlnit cu fratele sau mai mic care rămâne la Alişca
pentru anul şcolar la Irina Botiş. Întâlnirea a fost destul de emoţionătoare pentru
amândoi, Viorel încetul cu încetul mai lasă din ale lui, se acomodează cu noul
mediu. Speram că o să fie un băiat bun.
Sărutări de mâni mătuşi şi Dvoastră, sărutări pentru Neguţa, Ghiţă şi
mititelele, pe acri dorim să le vedem cât mai încurând prin părţile noastre.
Lica şi Neva
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 124, f. 394-395]

CXI. Nichiforovici lraclie
1.

[Putna, 9 februarie 1906]
Stimate D. Doctor!
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V-am trimis eu Candela 1112 mea pînă în luna lui octomvrie, care v-am promis
şi m-am ţinut de cuvînt, însă mi-aţi spus ca se vă trimit neplătite ca mai degrabă
veţi primi şi am cercat şi nu mi-o primit la poştă că au zis că toate tipăriturile care
merg supt legătura crucişă nu să primesc neplătite la Transilvania. Am trebuit să
plătesc ba chiar odată n-am avut bani şi n-am vrut să · molistezi pe cineva să
împrumut, am aşteptat până sau strâns mai multe Candele la un loc şi le-am trimis;
ba am scris şi o carte deodată cu Candelele, tot sub adresa aceea şi am spus cestia
întârzierii trimiterii Candelei. Aţi primit-o că mi-a spus D. Spinu iară cartea au
venit înaopi.
Îmi pare foarte rău că n-aţi voit a o primi şi mai ales nici n-am fost demn d-a
capta o scrisoare de la mata să ştiu ce-i cu Candela. Mulţumită n-am aşteptat că ştiu
că Domni cei mari cu drag mulţumesc, să ţin după metoda ast nouă. Sa vede că nu
vă trebuie Candela mai mult, poftesc de a-mi înapoia nr. care v-am trimes eu, sau
dacă voiţi şi următoarele no. poftesc de a plăti ce costă Candela pe an 8 coroane şi
veţi primi restu.
Poate matale v-au fost cumva de am-i scrie, că scrieţi pus foarte bine în
condica lui Iorgu cum ne chima, şi după fiecare întrebare i-aţi da răspuns, sa vede
că nu v-am făcut nici o îngreoiere întrebările lui şi li-aţ ţinut bine aminte.
Vă salut
Iraclie Nichiforovici
monach
s. m. Putna
Bucovina
Vă

trimit recomandat

să-mi spuneţi că

nu

l-aţi

primit

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 158-159]

2.
[Putna 27 februarie 1906]
Mult Onorate Domnule Dr.
Am eu libertatea de a vă molesta cu scrisoarea mea, nu vreau să spun glume
vreau numai adevărul al spune, înainte de a vă scrie epistole cea becuvincioasă
de la mine adresată cătră D. V. chiar cu o zi înainte de a vă scrie am venit de la o
înmormântare, cel mai scump niam al meu şi de voiţi să credeţi atâta de trist am
fost că nici n-am ştiut ce fac. Alaltăieri P. Archemandrit îmi ceteşte epistola, m-am
mirat foarte ce mi-a fost mie ca să vă scriu aşa ceva, mi-a spus D. Achemandrit
dară

1112
„Candela", revistă bisericească lunară, care apărea la Cernăuţi din anul 1882, sub
auspiciile Mitropoliei Bucovinei.
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cum viu eu să vă scriu aşa ceva credemă Domnule ieu n-am facut-o de adevăr, dară
că am fost trist, şi să scriu ce am cetit despre D. Iorga am scris alta, iertaţi-mă că vam supărat atâta de mult şi încă odata vă zic iertaţi-mă ca acum venim în postul cel
mare şi înainte aşa cumineca trebuie să fie iertat dacă au făcut ceva altuia vre-o
supărare. Mulţumesc pentru parale poftesc de a primi şi cele 3 Nr. lipsite atunci şi
voi şti că sunt iertat dacă veţi primi şi aceste nr. lipsite.
Vă salut cordial şi ramân al D. V. mulţumitori.
Iraclie Nichiforovici
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 160-161]

CXII. Nicorescu Nicolae
[Timişoara,

I iulie n. 1908]

Prea Onorate Domnule !
Cer mai înainte de toate scuză că numai acum după atâta întârziere viu a-mi
împlini datorinţa faţă de P. O Dvoastră, la însărcinarea primită în cauza şcoalei şi
internatului diecezanm de fete. Îndată după Rusalii, avizat telegrafic, am plecat la
Capolnaş unde iubita mea mamă zace greu bolnavă, rămânând acolo aproape I O
zile. Acum, reîntors de la Capolnaş, îmi iau voia a Vă prezenta următorul raport.
Da, recunosc că sfăntă ni-e datorinţa tuturor să ne interesăm de instituţiunile
noastre şcolare iar între împrejurările de azi, educaţia ficelor române reclamă cu
mult multă atenţie.
Fiind deci vorba de ridicarea prestiugiului şcoalei şi internatului diecesan de
fete din Arad, în scopul de a se afirma mai bine - cu plăcere m-am interesat pe la
oficiile parohiale şi fruntarii singuraticelor comune bisericeşti din protopresbiteratul
Şiria, unde am fost cu ocasiunea ezamenelor finale.
Rezultatul obţinut e tot neînsemnat, căci numai preotul Filip Leuca din
Pâncota a promis că pe fetiţa sa Aurora o va duce la internatul nostru din Arad.
Dl notar comunal N. Popescu din Măderat precum şi Dl pretor Vuculescu din
Târnava, pe lângă tot îndemnul din partea noastră, nu s-au pronunţat că unde îşi vor
duce fiicele la şcoală. Precum se vede din formularuil de sub% îl remit, fetiţa P. O.
Domn protopop M. Leucuţa din Şiria a umblat în internatul românesc din Sibiu, iar
cealaltă, Silvia Neamţ din Agriş, în claustrul romano-catolic din Lipova. Într-alt loc
ar dori să le ducă mai departe la şcoală.
Aflu de bine în general, că pentru a aduce fetiţele noastre în internate
româneşti, circularminte să se îndemne părinţii a-şi da concursul la susţinerea
şcoalelor noastre atrăgându-li-se totodată şi atenţiunea asupra datorinţei faţă de
biserică şi neam.
Timişoara,

I Iulie n. 1908
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Cu profundă stimă
Nicolae Nicorescu
învăţător
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

CXIII. Nistor Virgil 1113
1.

Consiliul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba-Iulia

şi

Sibiu

Nr. 413
Sibiu, 4 V 1934
Prea Cucernice Părinte Ciuhandu,
Vorbind cu Î. P. S. Sa privitor la tipărirea cărtii m-a rugat să-ţi scriu că nu
poate spune nimic până nu prezinţi manuscrisul 1114 sau o cerere între Comisia
Tipografică, în care să aveţi cuprinsul (dacă manuscrisul nu ar fi gata) şi condiţiile
de tipărire, Nr. ex. - onorariu, exemplare gratuite etc ... extensiunea lucrării.
Având acestea va supune la Comisia tip. spre decidere. În acelaşi înţeles s-a
scris şi păr. Şt. Meteş, care a trimis manuscrisul la „Ist. Bis" 1115 •
Î. P. S. Sa mi-a spus, că nu i-ai fi trimis manuscrisul.
În cerere nu pomeni numele meu.
Drept spunând, după venirea de la Caransebeş - am întrebat pe Î. P. Sf. Sa
despre ce m-ai rugat, dar am scăpat din vedere să-ţi scriu.
Cu frăţeşti salutări
V. Nistor
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

Nistor Virgil (1886-1962). S-a născut în februarie 1886 în comuna Araci de lângă Braşov.
în satul natal, Liceul la Braşov, studiile teologice la Sibiu. Cu bursă de la Mitropolia
Sibiului unncază Facultatea de Teologic de la Bucureşti, unde, în paralel, unncază şi cursurile
Facultăţii de Litere şi Filozofie pc care însă o tennină la Cluj. A fost asesor consistorial la
Arhiepiscopia Sibiului. În 1941 este ales episcop al Caransebeşului unde a păstorit până în 1949, când,
Episcopia Caransebeşului s-a contopit cu Arhiepiscopia Timişoarei. Din acest an se retrage la
catedrala din Alba Iulia ca pensionar. A trecut la cele veşnice în 1962 fiind înmonnântat la Alba Iulia.
1114
Este vorba de manuscrisul lucrării Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, pc care Gh. Ciuhandu
îl avea pregătit pentru tipar.
1115
Istoria Bisericii româneşli din Transilvania, voi. I, pc care într-o primă ediţie a fost
tipărită în mai 1918 la Arad. Între timp arc pregătită o a doua ediţie, ,.revăzută şi întregită cu 115
ilustraţii" pc care o va tipări la Sibiu în anul 1935.
1113

Şcoala primară
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2.
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
DE ALBA nJLIA ŞI SIBIU
SECRETARIATUL

SIBnJ la 13 V 1939

Iubite Părinte Ciuhandu,
Abia acum pot trimite

răspunsul

la cele 2 epistole

şi mărci

în valoare de 160

lei.
Cu privire la alegerea de senator pentru cler am primit azi dispoziţii de la
Tribunalului (anexat) şi am trimis la toţi preşedinţii secţiilor
adresa la fel şi certificate ca să facă ce vor putea. Am primit eri la Prim-preşedintele
Curţii de Apel Bucureşti statutele şi lista membrilor comitetului, ca să admită să
votăm şi noi pe linia Asociaţiei Clerului din Bucureşti. Stanca merge săptămâna
viitoare să se intereseze de aceste chestiuni la Bucureşti şi să ceară un reprezentant
pentru Ardeal şi anume pe P. C. Ta.
Eri şi azi tot în chestia aceasta am lucrat; timpul fiind foarte scurt şi legea
electorală nefiind clară - am făcut tot ce am putut. Bânda a fost dus şi abia azi mi-a
putut da lista membrilor din Comitet.
Celelalte le voi face cum ai scris.
Cu sănătate şi voi bună al Dtale
Nistor
Primpreşedintele

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

3.
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
DE ALBA nJLIA ŞI SIBIU
SECRETARIATUL

Sibiu la 16 V 1939

Iubite Păr. Ciuhandu,
Am regretat mult, că înainte cu câteva zile a venit şi locul Dtale la telefon altcineva, căci voiam să ne înţelegem ce este de făcut cu alegerile de senator pentru
cler. De aceea Vă scriu acum din nou, după ce am trimism lista cu biletele - expres
recom[ an dat].
Noi - eu, Crişan şi Brânda ne-am înscris astăzi în lista lor la senat ca
membrii în comitetul Asociaţiei. Nu ştiu ce veţi fi făcut la Arad, Cluj, Oradea şi
Caransebeş, în baza celor trimise de aici. Eu am cerut în numele Asoc. Clerului
iscălindu-Te pe Dta - să ne recunoască îndreptăţirea la vot - la Primpreşed[intele].
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Curţii de apel din Bucureşti, şi l-am rugat eri la telefon pe păr. Constantin
Moldovan să intervină pentru admiterea cererii noastre.
Dacă ne admite cu cine votăm ? Am vorbit cu Brişan şi Brânda şi suntem de
părerea ca să candidezi Dta ca cel mai indicat şi competent. În acest scop trebuie dacă eşti de acord - să anunţi candidatura la Bucureşti la secretariatul F. R.
telegrafic şi apoi şi în scris anunţând şi pe Silviu Dragomir despre aceasta căci la
Asoc. Clerului sunt de aleşi 2 senatori. Unul din regat şi unul poate fi de la noi.
Dacă ne înscriem cel puţin 20 inşi putem alege şi noi unul. Votarea se va face la
curtea de Apel a tinutului.
Trimit ad;esa cătră Partenie să poată trimite aşa, căci e bine făcută. În
celelalte chestii am făcut aşa cum ai scris.
Brânda e foarte ocupat şi spune că n-a putut aduna materialul pentru Anale.
Ar fi bine să-i scrii la Roşia, p. n. Comăţel, jud. Sibiu, căci eu i-am spus destul şi iam cetit ce mi-ai scris. E păcat să nu continuăm cu tipărirea Analelor. Anul acesta
unde să ţinem Congresul ?
Să aşteptăm întâi alegerile şi deschiderea parlamentului să vedem ce ne aduc
nou. Nu este exclus ca în Iunie să fie şi alegerea de Patriarh, care va provoca multe
schimbări şi va provoca agitaţii.
Cred, că nu poate fi vorba decât de Mitropolitul nostru. E întrebarea dacă va
primi. Să aşteptăm că repede trece vremea.
Aş fi foarte bucuros să primesc veşti bune despre sănătatea Dtale. Nu e
permis să se lase omul până poate. Sper să fie ceva trecător. Un cumnat al Mitrop. I. Cuica , subprefect în Cluj a murit subit - înmormântat va fi Mercuri.
Cum a decurs Adunarea Eparhială ? Am cetit că s-au ales 2 consilieri noui.
Când ieşi la pensie ?
În chestia alegerilor aşteptăm îndrumări despre ce mai avem de făcut pentru
viitor.
Cu sănătate şi frăţească dragoste.
Nistor

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f.

nenumerotată]

CXIV. Olde Petru 1116
[Lugoj, 28 octombrie 1933]
Prea Onorate Domnule Consilier,

1116
Olde Petru (1882-1971). Studii liceale la Lugoj, Academia Teologică din Caransebeş. A
absolvit şi Seminarul Pedagogic din Cluj. A fost preot în Lugoj şi profesor de Religie la Liceul
„Coriolan Brcdiceanu" ( 1920-1942), colaborator la „Foaia Diecezană" (Caransebeş). A publicat mai
multe studii de istorie bisericească.
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Sunt prea bucuros de a Vă fi oarecum de folos în munca ce o depuneţi pentru
scoaterea la lumină a trecutului nostru bisericesc. Deocamdată Vă trimit ceea ce am
găsit răsfoind printre hârtiile mele. Am mai cercetat şi prin arhiva bisericii, dar
unele acte sunt în limba slavonă şi aici nu găsesc pe cineva care aă le traducă. Până
acum am frunzărit anii 1836, 1837. Lucrul acesta merge încet şi precum văd Prea
On. Dvoastră Vă grăbiţi. Fiindcă e vorba de încercările de unire din Banat, Vă rog
să-mi comunicaţi dacă Vă este cunoscut: Baroti, Adattar 1117• Dacă s-ar întâmpla să
nu Vă fie la îndemână V -aş putea scoate eu câteva date despre încercările făcute-n
secolul XVIII-iea. Despre Izvin nu am date, el aparţinând diecesei Timişorene pe
vremea când s-a înjghibat acolo unirea.
Vă trimit deocamdată atâta.
Cu profundă stimă
Petru Olde

Lugoj 28 X 1933

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 106, f. 114]

CXV. Oprea Ion 1118
[Timişoara

18 noiembrie 1918]

Prea Onorate Domnule Asesor
Îndată ce V-am primit scrisoarea am mers şi m-am prezentat la Prea Sf Sa
.
Letici
. -1119 .
Domnu IEp1scop
Mi-a comunicat următoarele:
În privinţa înlocuirii textelor cariu să refer la rege şi la familia regală biserica
sârbă încă n-a luat nici o dispoziţie. Aşteaptă şi ei să primească dispoziţii de la
Carloviţ.

În Timişoara (catedrala sârbă din Timişoara) episcopul însuşi a redactat
ecteniile în mod provizoriu, aşa cp pomenesc toate potstatiile ...
Dealtcum în special în Timişoara e situaţia aşa, că dânşii pomenesc pe regele
Petru al Serbiei fiindcă aşa cere comandantul trupelor de ocupare care se află în
Timişoara.

1117

Este vorba de lucrarea lui Baroti Lajos, Adatar Delmagyarorszag XVIII Szazadi
1833.
1118
Oprea Ioan ( 1844-1934) s-a născut la Ezeriş (Caraş-Severin), a absolvit cursurile
Institutului Teologic din Caransebeş. Protopop al Timişoarei, deputat în Sfatul poporului din Banat
(din 1918), calitate în care a apărat teza unirii Banatului cu România.
1119
Episcopul sârb dr. Gheorghe Latici (?-1935).
Tărtenetehez, Temeşvar,

531
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
Părerea

episcopului - individuală - este că cu potstatea statului trebuie
la serviciile durnnezeeşti, dară aceasta cum ă va face, atârnă de la
împrejurările cari vor unna.
Cu un cuvânt nu ştiu nici dânşii ce să facă. El susţine că pentru iei e situaţia
mai grea - fiindcă nu să organizează în stat independent cum fac aceasta românii de
pe acum cari vreau să-şi alcătuiască guvern român în care caz legătura amintită sus
s-ar referi la acest guvern.
Atâta mi-a spus atât pot să Vă scriu.
Vă rog să primiţi espresia stimei mele
susţinută legătura

Tim 18/XI 918
Ion Oprea
ppop
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 127, f. 101-IOlv]

CXVI. Oprea Traian
1.

Vrsac, la 15 iulie 1930
Prea Onoratului Domn
Dr. Gheorghe Ciuhandu, consilier eparhial în Arad
Ieri am primit preţuita Dvoastre scrisoare şi am înmânat atât epistola, cât şi
trimisă, dlui Dr. V. Marjan, pentru cartea mie trimisă Vă mulţumesc.
Permiteţi să Vă molestez cu următoarea rugare: protopopul sârbesc
VladimirDakic din Panciova este şi dânsul scriitor, se preocupă într-un op al său de
a se introduce în locul limbei vechi slovene limba lor naţională în serviciile divine.
Mi s-a adresat cerându-mi următoarele informaţiuni.,
a. ) De când se foloseşte în biserica română limba română.
b. )Cum a primit poporul „Reforma limbii" în serviciul religios trecând de la
cea slovenă la cea românească.
c.) Fost-au greutăţi sau proteste în pături mai largi, şi atunci când au fost
introduse literele latine în locul literelor cirile.
d. ) Când s-a făcut traducerea în limba română a cărţilor rituale şi din care
limbă s-a tradus.
Eu am izvoare în Istoriile N. Iorga, Dr. I. Lupaş, precum şi în memoriile lui
Şaguna etc., dar totuşi m-aş bucura dacă aţi avea bunăvoinţă să-mi daţi şi Dvoastră
indicaţiuni la întrebările susindicate, fiind sigur că pe dl coleg din Panciova îl vom
convinge despre vechimea limbii române în biserica noastră şi că numai în timpul

cartea
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mai recent a fost influenţată asupra bisericei noastre vechi din partea hierarhiei
sârbeşti, anume numai de la decăzutul Atanasie.
Vă mulţumesc anticipativ pentru bunăvoinţă.
Al Prea Onorat Dvoastre stimător frate în Christos
Traian Oprea, protopresbiter
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 90, pp. 431-432]

2.

[Carte poştală]
Varsac la 23 XI 1935
Prea Onorate Părinte,
Cele două exemplare din măreţul op al Prea On. Dvoastre, le-am ridicat şi
la cassa diec. din C[aran]sebeş.
D[umne]zeu să Vă dăruiască din darurile Sale cele bogate putere ca să mai
împodobiţi şi în viitor biserica şi neamul nostru din roadele ostenelelor ce depuneţi.
plătit

Al Prea On. Dvoastre
mult stimator
Traian Oprea
protopresbiter
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 42v.]

CXVII.

Pagubă

Iulian

[Socodor, 13/26 iulie 191 O]
Prea Onorate Domnule !
La alegerea de duminecă am căzut, cu 12 voturi. Nu-i mirare, pentrucă
voturile date părintelui Pantoş, cele mai multe au fost câştigate prin apucături
nepermise. Nu ne trebue, că-i „bihorean" ziceau unii dintre preoţi şi dascăli
slăbănogi. E destul că-i vlădica bihorean nu mai fie şi protopopul ziceau aceşti
slăbanogi. Am auzit apoi din gura unor preoţi zicând, că „nu trebue să fie
protopopul mai învăţat ca noi". Iar alţii ziceau, că cu Pantoş vom putea şedea, la
masă să bem şi să ne petrecem şi nu va fi aşa strict cu noi, cum ar fi Ciuhandu.
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Gura largă de Dr. Marşeu a cutreerat satele în favorul lui Pantoş. Prea
Cuviosul din Arad pot zice, că încă a câştigat, cu prezenţa sa cel puţin 15 voturi.
Alesul în ziua alegerii a umblat dela om la om să-i ceară votul. Aşa dară i-a fost
foarte uşor să-şi câştige cele 12 voturi majoritate. Prea Cuviosul părinte din Arad cu
neamurile pot salta acum de bucurie. D-voastră însă trebue să saltaţi şi mai tare,
pentrucă a-ţi avut 23 voturi curate ca aurul, cari am avut în vedere numai binele
comun. Să o ştiţi şi aceea, că contra D-voastră au fost toate neamurile Prea
Cuviosului părinte dela Seminar, apoi nişte slăbănogi de dascăli: Popovici din
Cintei, Leucuţa din Pil şi alţii cari însă n-au avut vot, dar au lucrat în contra Dvoastră, numai pentruca şi în viitor să poată fi tot slăbănogi. Când vi-le aduc aceste
la cunoştinţă o fac de năcăjit şi pentruca şi D-voastră să ştiţi despre cele petrecute,
la alegere şi să vă rog totodată, ca să nu vă rătrage-ţi, pentrucă noi avem mare
nădejde că bunul nostru stăpân, Preasfintiţia Sa Domnul Episcop, se va îngriji
preagraţios şi va căuta a trimite între noi pe cel mai meritat. Şi credem că va
avea(avea) în vedere, şi aceea, că în Chişineu sunt mulţi străini, e acolo foarte des
Arhiducele Iosif, va hirotosi deci, pre cel ales, cu voturile curate.
Noi aşa ştim pe aici, - cel puţin aşa e lăţit, - că la Veneratul Conzistor aşa trebue
să meargă trebile, cum voeşte Cuviosul părinte şi Dl. Marşeu(?) Apucătură de corteşit a
fost şi aceasta. Numai că doar ne vom spăria de unu gură largă de fiscal !
Scuza-ţi, că v-am răpit timpul cu aceste şire, dar v-am scris pentrucă sunt
necăjit, necăjit, foarte necăjit.
Vă rog frumos să ţineţi, în discret epistola aceasta, pentrucă nu ştiu cum se
vor desvolta trebile şi n-aşi voi, să se răzbune cutare gură largă în contra mea.
Socodor, la 13/26 Iulie 191 O
cu deosebită stimă
Iuilian Pagubă
înv.
[Gh. Ciuhandu notează pe manşeta de sus a scrisorii: ,,Marişeu mi-a spus azi:
14/27 VII: că a fost pelângă Pantos pentru prietenie şi cuscrie, şi că a ostenit în
favorul lui preotul Mihuţ (Sintea), Beleş (Chitighaz ?), Grozda (Şimand) etc.]
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

CXVIII. Palatul Cultural Arad
1.

[Arad, 24 mai 1929]
Primăria Oraşului

Arad
Palatul Cultural

534
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

Nr. 3071929
Prea Onorate Domnule Consilier !
Am primit pachetul conţinând 74 cărţi şi broşuri, trimise de Domnia Voastră,
ca dar, Bibliotecii Palatului Cultural şi uitându-ne la titlurile lor am văzut că sunt
deosebit de preţioase pentru bibliotecă căci cele mai multe din ele nu se mai găsesc
azi în comerţ. Ba unele din ele 14 la număr au o îndoită importanţă pentru noi şi
pentru faptul că s-au tipărit în Arad şi au fost destul de dese cazurile când astfel de
cărţi ni s-au cerut rară a fi în situaţia plăcută de a le oferi solicitatorilor, căci
înaintaşii noştri n-au prea pus preţ pe slova românească.
Vă rog să credeţi Domnule Consilier că prin această danie aţi făcut o
frumoasă operă culturală iar instituţia noastră are cinstea a Vă număra printre
binefăcătorii ei.
Reţinem cu mare bucurie tot ce ne-aţi trimis căci toate ne sunt de lipsă ca cel
mai potrivit loc pentru păstrarea lor ar fi tocmai Biblioteca Palatului Cultural, care
dacă nu poate să aibă tot ce este de interes românesc, trebuie să aibă cel puţin
tipăriturile de interes local şi prin procurarea lor pe seama Bibliotecii Vă suntem şi
mai mult obligaţi.
Vă rugăm Domnule Consilier ca pe lângă mulţumirile noastre sincere să
primiţi expresiunea celor mai distinse sentimente ce Vă păstrăm.
Arad la 24 Maiu 1929
Director
L, Nikill20

Bibliotecar
I. Langa 1121

D-sale Dlui
Dr. Gh. Ciuhandu Consilier Eparhial
ARAD

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 20]

2.
[Arad, 16 iunie 1930]
Primăria Oraşului

Arad

1120
Nichi Lazăr s-a născut la 22 iulie 1884 în Păncota. Studii universitare la Budapesta (19031907), obţinând licenmţa în limbile latină, elină şi maghiară. În 1909 îşi ia doctoratul. Din 1921 deţine
postul de director al Palatului Cultural din Arad. În 1944 trece la cele veşnice.
1121
Langa lnocenţiu, fost elev al profesorilor Ioan Bianu, Mihail Dragomirescu şi Ovid
Densuşianu. A fost profesor de Limba şi literatura română la Liceul „Moise Nicoară" din Arad şi
bibliotecar al bibliotecii Palatului Cultural. La 9 aprilie 1938 a trecut la cele veşnice.
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Palatul Cultural
No. 108 1930
Prea Venerate Domnule Asesor,
Biblioteca Palatului Cultural

Vă exprimă

cele mai vii

mulţumiri

pentru

donaţia următoarelor cărţi:

Marcu Aureliu, Antoniu Filozofulu, Tom I, Sibiu, 1854.
Gavra Alexa 1122 , Lexicon de Conversaţie ... , Tom. I, Buda, 1847.
Ciuhandu Octavia, O dreaptă cerere cătră Veneratul Consistor Român gr.
or. din Arad, 2 exemplare.

Protocolul despre şedinţele Sinodului Eparhial din Dieceza or. rom. a
Aradului din anii 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898,
1900, 1901, 1910, 1918-1920, 1925 şi 1928.
Cu deosebită

Arad 16 iunie 1930
Director,
L. Nichi

stimă:

Bibliotecar
I. Langa

Prea Veneratului
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Asesor Consistorial
Arad

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 21 v.]

3.
[Arad, 3 iunie 1931]
Primăria Oraşului

Arad
Palatul Cultural
Nr. 123/1931
Prea Venerate Domnule Asesor,

Am primit pe seama Bibliotecii Palatului Cultural
ziare:
1122

Alexandru Gavra.
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Renaşterea, anii 1924-1926, colecţia având în total 140 nwnere lipsă.
Legea Română1 123 , anii 1924-1926, colecţia având 5 numere lipsă.
Foaia Diecezană, anii 1917, 1919-1926, colecţia având 129 nwnere lipsă.
Glasul Bucovinei, anii 1918-1923, colecţia având 258 numere lipsă.
Telegraful Român, nr. 105 din 1909 şi anii 1919-1929 colecţia având 58
numere lipsă.
Transilvania, anii 1907-1913, colecţia având 3 numere lipsă.
Confirmând primirea celor de mai sus, Vă rog să credeţi Prea Venerate
Domnule Asesor că fac cea mai plăcută datorie când în numele Instituţiei Palatului
Cultural din nou Vă exprim cele mai sincere mulţumiri pentru coua danie cu care
aţi sporit numărul cărţilor româneşti din Biblioteca Palatului Cultural.
Primiţi Vă rog Venerate Domnule Asesor expresiunea înaltei mele
consideraţiuni.

Arad la 3 iunie 1931
Bibliotecarul Palatului Cultural
I. Langa
D-Sale Dlui
Dr. Gh. Ciuhandu
Asesor Consistorial
LOCO.
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 22v.]

CXIX. Papp Ioan 1124
1.

CURTEA DE APEL CLUJ

Cluj, la 22 August 1928

SECŢIA2

CABINETUL PREŞEDINTELUI
Iubite prietene,
Abia acum am aflat scrisoarea ta in iulie aici, unde am reîntors din vacanţă
iau în primire serviciul. La repezeală vin şi pot spune multe la întrebările tale.
Ştiu că tatăl meu era în raporturi bune de vechie prietenie cu Dr. Gheorghe Popa şi
într-un timp au stat şi în corespondenţă. Dacă voi merge la Beiuş, în septemvre sau
să-mi

Este vorba de revista „Legea Românească" de la Oradea.
Dr. Ioan Papp, preşedintele Curţii de Apel Cluj-Sibiu, fost coleg de şcoală primară cu
Gheorghe Ciuhandu.
1123
1124
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octomvre voi căuta în arhiva tatălui meu, să văd dacă mai este ceva din ea. Tot
acolo trebuie să cercetez şi actele şi datele privitoare la domeniul episcopesc şi
Kolibapenz-ul (care era pe vremuri) ştiu, că tatăl meu avea multe acte în privinţa
asta şi multe date mi le-a comunicat oral, poate le unosc şi eu din proprie
exoerienţă.

Dacă

mai poţi aştepta până le voi putea căuta, îţi voi răspunde detalia la
tale, şi până atunci îţi mulţumesc pentru broşurile trimise şi dorindu-vă
tot binele Te salut cu drag

întrebările

vechiu prieten
Ioan Papp
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 18]

2.
Cluj, la 17 octombre 1933

CURTEA DE APEL CLUJ
SECŢIA II
CABINETUL PREŞEDINTELUI
Iubite frate Gheorghe !

Am primit cu mare mulţămită broşurile tale trimise la Kausbar şi aici şi leam citit cu multă plăcere, savurând cu mare interes cuprinsul lor sincer, cinstit şi
dureros. Toată asmiraţia mea, dragă frate, pentru scrisul tău. Poate în scurtă vreme
să-ţi pot trimite nişte acte interesante, împreună cu biografia cerută a tatălui meu.
Dar te rog, fii bun comunică-mi şi costul cărţilor, să ţi-l pot trimite, ştiind prea bine,
că ele nu se tipăresc gratis.
Cu multe salutări de veche prietenie,
Dr. Ioan P.

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 28]
CXX. Papp Ioan lgnatie
1.

[Arad, 28 august/IO septembrie 1903]
Înalt Prea Sfinţite Domnule Episcop,
Venerabile Consistor!
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În anul şcolar 1902/3 am fost instituit de profesor supleant la teologie şi
prefect la acelaşi institut.
Am primit să fiu instituit în acest post deşi era contrar intereselor mele de
studiu în vederea rigoroaselor.
Instituirea mea. Şi fără de rigoare, a însămnat în anul şcolar espirat, că am
jertfit din interesele mele pentru celea ale diecesei, carea m-a stipendiat, - iar de
alta parte, faptul că am fost instituit de suparioritatea diecesană, ceea ce a luat spre
ştire şi Venerabilul Sinod eparchial, la compunerea bugetului - a însămnat cel puţin
atâta, că „fără rău e şi mai rau".
Nici eu nu-mi iau alt titlu decât acesta, şi-mi serveşte spre dulce mângăiare
că, nepretenţios cum sum pentru mine, diecesei carea m-a stipendiat, i-am jertfit din
viaţa mea un scump an, încă înainte de a fi întrat şi formalminte in obligo.
1
Că modestul meu serviţ de un an între ... ' ) îndatori,ri a fost bineapreciat, deşi
nu sum încă în ordine cu rigoroasele, dovadă hârtia de sub Nrul. 4528/1903 al
Venerabilului Consistor, prin carea se aprobă împărţirea de obiecte şi oare de studiu
pentru despărţământul teologic pe anul şcolar 1903/4 de după care plan mie mi s-a
încredinţat să propun:
în anul I teologic: Istoria bisericească universală cu curs separat de
Patrologie, în 6 oare; limba şi literatura română în 4 oare;
în c. II teologic: Istoria bisericii Române în 4 oare, Omiletica (teorie) 2 oare,
în c. III teologic: Omiletica (pracsă) în 3 oare şi eserciţii de stil bisericesc în
1 oară la săptămână, va să zică acelaşi număr de oare ca şi colegii Dr. Iustin I.
Suciu, Dr. Teodor Botiş.
Când însă prin hârtia Nro. 2943/903 al Venerabilului Consistor am fost
desărcinat de postul de prefect seminarial, iar prin mai sus citata hârtie mi s-au
conferit obiecte de prelegere în despărţământul teologic, mi s-a recunoscut prin
aceasta totodată şi un titlu la catedră; iar faptic mi s-a recunoscut titlul atunci, când
pe această basă mi-am şi inaugurat prelegerile, oferindu-mi-se din conferenţa
colegiului profesoral şi conducerea cursului II teologic.
Când am abzis din postul de prefect seminarial, chestia retribuirii mele am
lăsat-o în părinţeasca grije a Venerabilei Superiorităţi diecesane, carea mi-a dovedit
multă bunăvoinţă îndatoritoare când m-a stipendiat la studiu şi m-a onorat cu post
încă înainte de luarea gradului de „doctor în ştiinţele teologice".
Dacă însă nimeni nu slujeşte în oaste cu leafa sa ca eu dela începerea anului
şcolar, - când chestia retribuirii mele nici până azi nu-mi este regulată şi nici nu mi
s-a abzis; când, în urmare, situaţia mea e de tot precară moral - şi materialminte că
sum adecă pus în serviţ şi n-am încă unde să-mi plec capul, căci nu mi-am scos - şi
nici nu mi s-a dat basă pentru a-mi pute scoate - nici măcar un bănuţ ca salar în
preţul serviţului meu: cu durere de suflet mâ aflu nevoit a-mi înainta până la luarea
gradului de doctor în ştiinţele teologice, irevocabil abzicerea din postul de profesor

') Indescifrabil.
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la teologie, pe care l-am ocupat de altfel faptic, însă fără basă formală, fără decret
de denumire în acest an de şcoală.
Abzic irevocabil, pentru că pentru mine nu voiu milă, şi nici deranjarea
bugetului stabilit odată de Veneratul Sinod eparchial.
Abzic irevocabil sub condiţia de sus nu numai pentru că sum constrins, dar
încă şi bucuros din considerare la interesul meu personal de studiu, pe care până aci
l-am subordinat intereselor şcoalei, a căreia trebuinţă m-a reclamat la catedră cu
păgubirea mea în studiu, în anul şcolar espirat.
Şi cu aceasta rog totodată pe Înalt Prea Sfinţia Voastră şi Venerabilul
Consistor, să considere întreaga afacere încă şi prin prisma intereselor unele
personale, cum sum şi eu nevoit a o face; pentrucă şi eu, din parte-mi, după atari
antecedenţe, nu fac chestie de finansarea mea la catedră, cât mai mult să fiu liber de
aceasta, să-mi văd de studiu şi viitor.
Dacă aş şti apoi, că nu supăr pe Înalt Prea Sfinţia Ta mi-aş mai permite o
rugăminte:

Dacă cererea, ce las să urmeze, s-ar afla a fi îndreptăţită, să Vă înduraţi cu
Venerabilul Cons istor a-mi asigna spesele de drum încoaci, de întreţinere aici în
zile 1 până 9 Sept. N. c., precum şi spesele de călătorie până la părinţi, dacă nu mi
s-ar recunoaşte de altfel titlul şi pe basa serviţului în restimpul menţionat.
Sper apoi, că prin actul abzicerii, sum reîntrat cu deservire în titlul de drept la
stipendiu pecât timp sum rigorosant în teologie.
Recomandându-mă părinteştii bunăvoinţe sum
Arad la 28 August/IO Septemvrie 1903

al Înalt Prea Sfinţiei Voastre şi al Venerabilului Consistor,
fiu sufletesc
George Ciuhandu
fost prof. de
teologie
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

2.
[Arad, 30 august/12 septembrie 1903]
Prea

Sfinţite Domnule Episcop,
Venerabile Consistor!

În anul şcolar espirat am fost instituit de profesor supleant la teologie şi
prefect la acelaşi institut. Deşi aceasta instituire era contra intereselor mele de
studiu, am primit-o în urma asigurărilor din toate părţile, că mi se va face înlesniri
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de a pute studia şi că mi se va da concediul recerut pentru depunerea rigoroaselor în
cursul anului şcolar. N-am fost însă norocos a o ajunge aceasta, neputându-mă
pregăti întâi de toate în mijlocul multor ocupaţii: la catedră, cu supravegherea
disciplinei în seminar, în cancelaria Direcţiunei, apoi ca notar al colegiului
profesoral - pe deasupra ca om nou, începător, în mijlocul tuturor acestor funcţiuni.
Am servit însă cu credinţă în postul la care am fost pus şi spre mulţumirea
generală, negligându-mă în acelaşi timp pe mine însumi un întreg an de zile.
Acest serviţ prestat şcoalei şi respective Diecezei carea m-a stipendiat, a fost
din parte-mi o jertfă, carea m-a înapoiat un an în studiu, care trebuia să-mi fie
preocupaţia de căpetenie, mi-a lăsat însă acest an o esperiinţă grea şi dulcea
mângăiare, că şi-nainte de vreme mi-am putut dovedi recunoştinţa, punându-mi
puterile în serviţiul bisericii.
A mai aduce şi pe viitor asemenea jertfă însă - sum convins acum din
esperienţă ! - ar însămna pentru mine nimic mai puţin decât deranjarea totală în ale
studiului şi aş ajunge absolut imposibil de a-mi încununa cu rezultat dorinţele şi
munca, precum şi jertfa materială, adusă pentru mine de Dieceză în doi ani prin
stipendierea la universitate.
Pentru a încunjura un atare sfărşit, mi-am înaintat abzicerea din postul de
prefect, ce mi s-a şi primit.
Că modestul meu serviţ a fost bineapreciat de altfel, şi că Venerabilul
Consistor m-a privit apoi de profesor, dovadă hârtia oficioasă Nr. 4528/903, prin
care se aprobă împărţirea de obiecte şi oare de studiu pentru despărţământul
teologic pe anul şcolar 1903/4, de după care mie mi s-a încredinţat să propun: în
cursul I teologic: Istoria bisericească universală cu curs separat de Patrologie, în 6
oare, limba şi literatura română în 4 oare; în c. li teologic: Istoria bisericii române
în 4 oare, Omiletica (teorie) 2 oare; în c. III teologic: Omiletica (pracsă) în 3 oare şi
eserciţii de stil bisericesc în I oară la săptămână, va să zică 20 oare săptămânal,
acelaşi număr de oare ca şi colegii Dr. Iustin I. Suciu, Dr. T. Botiş.
A rămas însă neresolvată chestia salarizării mele şi azi avem 30 august (12
septemvrie) când scriu aceste şire, fără să-mi fi rădicat în salar - în preţul serviţului
în care am întrat deja - nici măcar un bănuţ, spre a ave ce pune în gură şi unde-mi
pleca capul. În o atare situaţie, abstrăgând că nimeni nu slujeşte la oaste cu plata sa,
şi că-mi este imposibilă subzistenţa, îmi este imposibilă şi împlinirea datorinţelor
cătră oficiu, în care am întrat prin inaugurarea prelegerilor, conferindu-mi-se din
conferinţa colegiului profesoral încă şi conducerea cursului II teologic.
De alta parte situaţia mea devine şi mai complicată, când prin Preasfinţitul
rost archieresc mi s-a esprimat dorinţa de a-mi face rigoroasele intr-un timp relativ
foarte scurt, punându-mi-se în prospect totodată escrierea de concurs pe catedra la
care sum angajat de altcum din necesitatea diecesei şi cu jertfirea interesului meu
de studiu.
Când, prin urmare, îmi este imposibil a servi la doi domni: şi intereselor mele
de studiu, şi institutului, când afară de aceasta, nu mi este resolută chestia
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ci mai mult - îmi este imposibilă subzistenţa şi împlinirea oficiului, când
Archiereului meu e a mă vede în ordine cu studiul, când, în fine, numai
din propriul impuls al jertfei am primit instituirea, deoarece în obligo formal către
Diecesă întru d-abia după terminarea studiilor, îmi iau voia cu fiască supunere şi
încredere a-mi înainta până la luarea gradului academic de „doctor în sf. teologie",
irevocabil abzicerea din funcţiunea de profesor la teologie, nu însă şi de titlul la
catedră şi de profesor, la care mă îndreptăţeşte funcţiunea de un an şi faptul că nu
întru în o altă nouă aplicaţie.
Deoarece, mai departe, cer nwnai absolvarea de funcţiune pentru a-mi pute
vede esclusiv de studiu şi viitor, spre a mă pute şi întoarce în timpul cel mai scurt la
catedră, spre care scop mi s-a şi conferit stipendiu şi deoarece între atari condiţii, ca
cele actuale, rămânerea mea p-aici nu mai are senz şi-mi este materialminte şi
imposibilă cu desăvârşire, rog totodată, ca şi până la resolvarea definitivă a chestiei
mele să binevoiţi Prea Sfinţia Voastră a lua la cunoştinţă depărtarea mea la casa
şi dorinţa

părintească.

În fine, îmi mai permit un cuvânt de rugăminte: Dacă dorinţa, ce las să
urmeze, se va afla a fi îndreptăţită, mai rog pe Prea Sfinţia Voastră şi Venerabilul
Consistor să-mi asiguraţi cel puţin spesele de drum încoaci, de întreţinere aici în
zilele 1-11 Septemvrie n. c. precum şi de reîntoarcere la părinţi, în suma de 77
coroane.
Recomandându-mă părinteştii bunăvoinţe a Prea Sfinţiei Voastre şi
Venerabilului Consistor, am rămas
în Arad la 30 August (12 Septemvrie) 1903
Al Prea

Sfinţiei

Voastre şi Venerabilului Consistor
deobligat fiu sufletesc
George Ciuhandu
profesor teologie

[Timişoara

-Arhiva Familiei Ciuhandu]

3.
[Copie]
Arad 31 august/13 septembrie 1903
Prea

Sfinţite

Domnule Episcop
Venerabile Consistor !

Pe baza absolutoriului de la Facultatea teologică din Cernăuţi, ca stipendiat al
diecezei, am fost instituit în anul şcolar 1902/3 de profesor supleant la teologie şi
prefect la acelaşi institut şi fără de rigoroase din considerare la simţita trebuinţă a
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institutului. Misa dat atunci asigurarea că mi se vor face înlesniri pentru a-mi face
rigoroasele. Multele îndatoriri ce le-am avut însă, mai ales ca un om nou, începător
la catedră, cu supraveghiarea disciplinei în cancelaria Direcţiunei institutului şi ca
notar al colegiului profesoral, mi-au îngreuiat situaţia atât de mult că m-am ales cu
înapoiere în studiu de cel puţin un an. Pentru restituireea acestei perderi, ce în
ultima analiză, nu e numai a mea, ci şi a Diecesei, carea m-a stipendiat, tocmai
pentru a-mi avea acolo, la catedră, unde încă în anul trecutm-a pus şi pentru ca să
mi pot încununa cu rezultat nisuinţele mele şi jertfa adusă de Diecesă pentru mine
în doi ani la Universitate - am trebuinţă neapărată să fiu liber de orice altă sarcină
şi grijă până la luarea gradului academic de „doctor în teologie". Din aceste
consideraţii şi deoarece pre scopul la care nisuiesc nu am posibilitatea de a ajunge
altfel: mă aflu nevoit a ruga cu fiiască încredere pe Prea Sfinţia Voastră şi
Venerabilul Consistor, să Vă înduraţi a-mi da concediu, fără salariu, pe durata
acestui an şcolar, rămânându-mi - se înţelege - ca stipendis, să-mi înaintez la
vremea sa cererea pentru taxele de rigoroase. Dorinţa mea e nu numai să-mi văd
asigurat viitorul prin terminarea desăvârşirii a studiului, cât să mă văd gata de a
intra cu neescepţionabilă cvalificaţiune de studiu la catedră, spre care scop esclusiv
mi s-a conferit stipendiul şi am şi primit angajamentul cătră Diecesă, de altă parte, a
rămas neresolvită chestia salarizării mele şi azi avem în 31 August(13 Sept.) când
scriu aceste şire fără să-mi fi ridicat în salariu nici măcar un bănuţ, deşi sum intrat
deja în oficiu de la începutul anului şcolar. Astrăgând acum de la aceia, că îmi este
imposibilă subsistenţa fără salariu şi chiar şi împlinirea datorinţelor cătră oficiu de
astă-dată nu reflectez la regularea chestiunii salarizării mele, făcând chestie de
viitor tocmai în considerarea, că îmi e încă în suspens această chestiune, care în faţa
cererii de concediu fără salariu devine lipsită de actualitate, rog cu umilinţă ca, în
loc de acesta, să fiu cu diua de mâne - 1/14 Septembrie 1903 - privit ca concediat
cum am cerut mai sus, cu atât mai mult, cu cât aceasta îmi zace numai în interesul
studiului ci şi în cel al subsistenţei, şi deoarece şi pe lângă această greutate am fost
în serviţ, rog P. Sfinţia Voastră şi Venerabilul Consistor să-mi asiguraţi cel puţin
spesele de drum încoaci, de întreţinere aici în zilele 1-12 Sept. A. c. precum şi de
întoarcere la părinţi, în suma de 77 coroane.
Arad 31 August/13 Sept, 1903
Sum
Al Prea Sfinţiei Voastre şi Venerabilului Consistor
Supus fiu sufletesc
George Ciuhandu
Profesor de teologie
Pentru conformitatea copiei:
Vasile Goldiş
Secretar consistorial
[Timişoara

-Arhiva Familiei Ciuhandu]
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4.
[Arad, 22 ianuarie/2 februarie 1904]
Nr. 7752/1903
Domniei Sale
George Ciuhandu,
cand. Teol.
În
Roşia

Cererea O-Tale pentru ajutor de 400 cor. la depunerea rigurosului prim,
acestui Consistor, - şi deşi să constată că asemenea
ajutoriu nici D-Ta n-ai cerut. nici Consistorul nu ti-a pus în prospect la votarea
stipendiului, - totuşi ca întârzierea rigurosului să nu să scaze cu lipsa de mijlocace,
- Consistorul în mod esceptional şi fără a prejudica faţă de viitor, ţi-a acordat
ajutorul de 400 cor. din fundaţiunea Ebesfalvai, pentru a te putea supune la
esamenul prim de riguros în teologie, la universittea din Cernăuţi.
Suma din cestiune o poţi ridica dela Cassa consistorială, pe lângă
presentarrea chitanţei în regulă.
Arad, din Şedinţa consistoriala, dela 22 Ianuarie (2 Februarie) 1904
supunîndu-să deliberării

Ioan I. Papp,
Episcop.
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

5.
[Arad, 24 februarie/9 martie 1905]
Nr. 316/1905
Onoratului Domn
George Ciuhandu dcd. În teologie
în

Roşia

La cererea Dtale acest Consistor ţi-a votat în mod escepţional şi asămnat la
casă o sumă de 400 /: patrusute :/ coroane pentru prevederea speselor cu rigorozul
al doilea, care sumă o poţi ridica de la cassa consistorială pe lângă evită în regulă.
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şedinţa consistorială,

Arad, din

de la 24 Febr./9 Martie 1905
Ioan I. Papp
Episcop

[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

6.
[Arad, 3/16 mai 1905]
Nr. 667/1905
D-sale Domnului
Dr. George Ciuhandu
în
Roşia.

Prin aceasta Te numesc referect substituit la senatul şcolar al Consistoriului
nostru gr. or. român din Arad cu salariu anual de 1800 cor. care Ţi-se va asemna
din ziua, în care vei intra în funcţiune.
Ioan I. Papp m. mp.
Episcop

Arad, la 3/16 Maiu 1905

[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

7.
[Arad, 1/14 septembrie 1905]
Nr. 3849/1905
Mult Onorate Domnule!
Î-ţi notificăm în urma raportului din 8/21 Iuniu 1905 - că acest Conzistor cu
plăcere

a luat la cun oştinţă promovarea M. O. D-Tale de doctor în ştiinţele sfintei
teologii iar diploma prezentată în copie autentică am reţinut-o pe seama archivei
conzistoriale.
Arad, din şedinţa conzistorială dela 1/14 septembrie 1905
Ioan I. Papp
Episcop
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Mult Onoratului Domn
Dr. George Ciuhandu, asesor-referent
în
Arad
[Timişoara

- Arhiva familiei Ciuhandu]

8.
[Arad, 1/14 octombrie 1905]
Ad Nr. 667/1905.
Mult Onorate Domnule !
Cu 1 Septembrie a. c. Ţi-am urcat salariul anual la 2 OOO /: două mii :/
coroane.
Despre ce am avizat Cassa cu adausul, ca suma de cincizeci coroane, ca
diferenţă de salariu pe Septembrie - Noemvrie a. c. să Ţi-o plătească ulterior pe
evită corespunzătoare, iar dela 1 Decembrie înainte în ratele cuvenite cu 166
coroane 66 fileri.
Arad, la 1/14 Octombrie 1905.
Ioan I.
Papp
Episcop
Mult Onoratului Domn
Dr. Georgiu Ciuhandu, referect şcolar în
Arad
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

9.
[Arad, 26 aprilie/9 mai 1906]
„Nr. 2461/906
Multonorate Domnule
Sinodul nostru eparhial în sesiunea ordinară Te-a ales pe M. On. D-Ta de
asesor consistorial ordinar în senatul şcolar la Consistoriul nostru din Arad.
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Aducându-Ţi

la cunoştinţă această alegere, totodată exprimăm convingerea
M. On. D-Ta stimând încrederea cu care Te-a investit venerabilul
nostru sinod eparhial, vei nizui cu zel şi promptitudine a satisface funcţiunei la care
eşti chemat.
Funcţiunea M. On. D-Tale de asesor se va începe de la jurământ, pentru care
să-l faci, vei fi poftit la Consistor prin act deosebit.
Remuneraţiunea îmbinată cu postul la care ai fost ales, este de 2 400 cor.
leafă şi 500 cr. bani de cartel, care beneficiu Ţi s-a asemnat spre plătire la cassa
noastră consistorială din Arad cu începere de la 1 Maiu nou a. c.
Arad, la 26 Aprilie/9 Maiu 1906
Ioan I.
Papp m. p.
Noastră, că

Episcop"
Multonoratului Domn
Dr. George Ciuhandu
Asesor consistorial, referent

şcolar

Arad
[Timişoara

-Arhiva familie Ciuhandu]

10.
[Concept]

[Arad, 5/18 decembrie 1908]

P. Sf. Dle Episcop !
Cătră

cele espuse în răspunsul meu de la 20 Nov. a. c. mai am de spus, dar nu
ci numai spre orientarea P. Sf. Voastre spe a Vă da eventuala anză la
îndoială asupra atitudinei mele - următoarele:
Articolii chestionaţi din „Tribuna" urmăresc o problemă socială - culturală,
şi deci nu politică.
Astfel e a se esplica faptul , că, ăn 4 articoli, niciodată n-am întrebuinţat
cuvântul „politică" ori „politic". Numai aşa se esplică şi al doilea fapt, că am vorbit
nu de probleme politice, ci de „chestiunea formării sufleteşti a tinerimei" (I, l); de
„individualitatea sufletească a tinerimei" (I, 2); pe aceasta am desfăcut-o (I 16) în
„religioasă" şi „culturală"; înţelegând bine că nici ,,religia" nici „cultura" nu sunt
ceea ce se zice „politică".
În II, 1 problema aceasta a formării individualităţii culturale şi sufleteşti a
tinerimei am pus-o direct în cadrul ,,nizuinţelor culturale", - ,,în favorul înaintării
spre

apărare
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noastre culturale-sociale" (II, 11 ), ,,în favorul înaintării noastre sociale-culturale"
(II, 13).
Am făcut aceste provocări - aşadar numai câteva din celelalte multe cuprinse
în acei articoli - pentruca să arăt că scrisul meu în forma sa, nu are nimic a face cu
,,politica".
Dacă aş fi făcut „politică" şi încă din aceea contrară statului, aceasta trebuia
s-o fi aflat procurorul regesc, iar eu de la dânsul. Dar asta nu s-a întâmplat.
Încât priveşte tendenţa articolilor mei, aceea a fost, ca şcolarii români „pe cât
numai se poate" şi cari ar putea afla loc în şcoalele româneşti, să se înscrie la ale
noastre şcoale (I, 15), cari pentru ei s-au înfiinţat şi se susţin.
Dorinţa aceasta este legitimă, fiindcă eu în consonanţă cu faptul real şi admis
de legile Statului care nu îngăduie să ne avem şcoale ale noastre.
Eu am admis, ca şi şcolarii români să cerceteze şcoalele de altă limbă. Aşa în
(art) IV al 2. A avut însă ca tinerii români, înainte de a cerceta alte şcoale, să ştie
deja bine. Aşa cred, nici un maghiar nobil, n-ar fi scris astfel, dacă şi când s-ar fi
aflat în situaţia mea personală, privată şi a neamului meu.
Ba am fost şi mai explicat în textul următor, luat din art. III alin. 5 ,,Nu
suntem contra şcoale/or străine, - căci şi acelea îşi au dreptul la existenţă în multe
culturi".
Dacă, aşadar, scrisului meu i se atribuie alt înţeles şi altă tendinţă; eu n-am
decât să regret.
Ba îmi mai rămâne un lucru: Să mă plâng că afacerea mea, aşa cum e pusă e
de-a dreptul tendenţioasă.
Spre a dovedi aceasta, mă provoc la împrejurarea - care e de mirat - că, din
cuprinsul alor 4 lungi articoli au fost alese tocmai pasagele încriminate.
Apoi: cum s-a putut, ca tendinţa „cvulturală-socială" a scrisului meu să fie
absolut scăpată din vedere, şi ca, în locul acestuia să i se scrie tocmai tendinţă
,,politică" pe care nu i-am dat-o.
E de mirat, apoi, şi aceea, că se trece - cu atâta neîndurare - peste declaraţia
mea, provocată mai sus şi luată din alin. 5 al art. III: ,,Nu suntem contra şcoalelor
străine, căci şi acelea îşi au dreptul exitenţei în numele culturii".
Un traducător călăuzit de simţul dreptăţii, nu ar fi procedat astfel, ca să ducă
în rătăcire pe un bărbat de o înaltă poziţie în Stat, cum este şi Dl ministru de Culte
şi Instrucţiune publică.

Dar să mă raportez şi mai deaproape la înseşi textele extrase la modul cum sa făcut estragerea lor şi la traducerea lor.
Estragerea sau indicarea textelor citate în înaltul script ministerial este
volnică. Dar însăşi traducerea IV în unele locuri e şi mai mult.
Despre aceasta se va pute convinge oricare pricepând bine limba română şi
maghiară va pune alături textul românesc corespunzător locurilor traduse.
Pasajul luat din Nr. 168 al „Tribunei" e prezentat, ca luat din un loc în mod
conzecutiv. Aceea va să zică aplicarea semnelor citaţiunei (,, - ") la începutul şi la
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sfărşitul pasajului. În fapt însă e altfel. Citatul românesc corespunzător nu e tradus
întreg. De la început s-a lăsat afară un explicativ, ce denotă tendinţa culturală a
scrisului, - iar de mai jos lasă 3 aliniate întregi şi intră în al 4-lea, de unde continuă
a traduce. Această procedură contribuie la perderea firului logic al scrisului de sine
înteles, în paguba mea.
·
În pasajul luat din Nr. 172 încă aş putea arăta cazuri de „hiat", mai bine zis
locuri din textul românesc, care sunt lăsate din traducere - oarăşi în paguba mea fără ca lipsa lor să fie indicată, cum se obicinuieşte de regulă, prin puncte( ... ).
Ba, privind mai de aproape originbalul şi traducerea, oricine se va putea
convinge despre ceva şi mai mult: se va putea convinge, că în ceea ce se zice
,,traducere" se află şi ceea ce în cuprinsul traducerii lipseşte textul „originar'
românesc. Astfel, în textul românesc ce corespunde traducerii făcute ca din Nr. 170
al „Tribunei", eu nici o iotă nu i-am dat anză traducătorului să-mi poată pune în
gură cuvintele „sajnâlatos jelenseg".
Această procedură a traducătorului, pe lângă că e neloială în plus,
nedreptăţitoare pentru mine, întrucât prin atari augment volnic conturbă înţelesul
scrisului meu, îi dă un caracter duşmănos pe care nu-l are şi peste tot, e înspre
paguba mea rr..orală.
Dar mai sunbt în acea traducere şi alte curiozităţi isvorâte din acelaşi izvor, al
nepriceperii şi al insinuării. Astfel, în citatul luat din Nr. 168, pe .~ă ne închidem"
din calea limbilor străine, în traduce cu „kizâmi", ceea ce nu e tot atât, după cum
„apărarea" se dovedeşte de „agresiune". Iar eu cred, că e o mare, chiar foarte mare
deosebire între aceste două noţiuni.
La locul unde am cerut tinerimii noastre acreştere românească „pentru ca şi
ea să-şi poată înţelege rostul" traducătorul zice, în loc „ut consecutivum" sau
„hogy", zice „mert" şi mai adaugă şi pe exclusivul „csak" care nu îngăduie alt
înţeles - şi zice: ment csak igy ertheti meg hivatâsâr".
Observ, că prin schimbarea lui „ut consecutivum" cu acel „mert" la care se
mai adaugă - în mod absolut gratuit - şi excluzivul „csak igy", înţelesul scrisului
meu desigur e mai pregnant, categoric şi chiar provocator. Această atitudine însă nu
mi-o redam, ci o cedez traducătorului mărinimos.
Aceeaşi pregnare, tot în defavorul meu, e şi cazul meu, e şi cazul următor. În
Nr. 170 al „Tribunei" am zis, că numărul şcolarilor noştri pe la alte şcoli „apropie"
cifra de 4 OOO, iar traducătorul îmi atribuie, că aş fi zis hotărât ,jar".
Tot asemenea, în acelaşi loc al traducerii, mai jos pe laxativul sau concesivul
„cel mult", îl traduce, iarăşi în paguba mea, cu excluzivul „csâk" - şi tot acolo pe
problematicul îl traduce cu categoricul „halljâk".
Apoi în Nr. 172, la locul unde însuşirea limbilor străine numai „înainte" de
însuşirea limbii materne nu am admis-o, ci, prin urmare, am admis-o după însuşirea
limbii materne, - pentru a pregna acest înţeles, am subliniat cuvântul dirigent
(,,înainte"). Traducătorul însă m-a privat de acel înţeles, prin aceea, că în traducerea
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sa nu a subliniat cuvântul, căruia eu am voit să-i dau un înţeles hotărâtor. Cel puţin
în înaltul script ministerial nu am aflat acea subliniere.
Aş mai putea să spicuiesc şi alte greşeli de logică şi de traducere, - dar mă
mărginesc a regreta un atare metod - când adică se lasă din vedere ceea ce însumi
am zis şi se caută şi mi se atribuie ceea ce nu am zis şi mărturisesc, că în atare chip
nu este greu a scoate vinovat pe orişicine.
După acestea, aş mai avea să arăt, cum - cu aleaş metod - mi-se atribuie, că
aş fi batjocorit limba maghiară prin cuvântul „ciripire".
Dar deie-mi~se voie s-o spun: atare afirmare poate să provină numai prin
mijlocirea limbei româneşti.
Aş putea dovedi că multe cazuri din literatura poporană şi din literatura cultă
a poporului românesc, că „a ciripi" are un înţeles delicat - prin urmare nicidecum
ofensător.

Dacă chiar ar cere lipsa, mă voiu supune şi acestei sarcini ce trece de altfel
peste pregătirea mea academică de a cerea exemplele recerute.
Şi până atunci însă trebuie să avizez atenţiunea binevoitoare la împrejurarea,
că acest cuvânt (,,a ciripi") eu l-am mai întrebuinţat în scrisul meu (în articolul IV,
alin. 10 şi 12) în înţelesul de „ciripiturile de dragoste". Prin urmare, eu însumi mam esplicat şi nu pot îngădui altuia dreptul de a comenta scrisul meu în alt înţeles.
Şi în teologie la exegeză, şi înjurisprudenţă şi în comentarea clasicilor, dreptul de
interpretare revine în primul loc autorilor însuşi. Explicările şi comentariile sau
interpretările date de însuşi autori, sunt cele mai competente. Numai în lipsa acestor
interpretări vine la rând comentarea prin alte foruri ori autorităţi cari însă trebuie să
fie din acelaşi ram de intelectualitate cu autorul interpret.
Aşa cred că trebuie să se proceadă şi în cazul de faţă.
Rugăm pe P. Sf. Voastră să-mi păstraţi şi pe mai departe părinteasca
binevoinţă. Sum

Arad la 5/18 Dec. 1908
al Prea Sfinţiei Voastre
plecat serv
Dr. George Ciuhandu
[Timişoara -

Arhiva familie Ciuhandu]

11.
[Arad, la 10/22 septemvre v. 191 O]
Prea Onorate Domnule,
Astăzi ni-sa prezentat actele şi concluzul Veneratului nostru Consistor din
Arad, referitoare la alegerea şi respective denumirea de protopop in tractul vacant al
Chişineului, efeptuită de factorii legali in puterea dreptului lor autonom.
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Cenzurând Noi ca-şi arhireu actele de sub întrebare, am constatat cu plăcere,
încrederea Consistoriului nostru sa concentrat in persoana P. O. D-Tale şi
dupăce nu avem escepţiune contra votului Veneratului nostru Consistor, pronunţat
în puterea dreptului său ca factor administrativ precum nu avem escepţiune nici
contra abilităţii şi persoanei P. O. D - Tale, - chemat a Ne fi consilier intim în toate
afacerile încopciate cu poziţia de protopop, venim a-Ţi notifica, că hirotezia
recerută poate avea loc în Duminica din 10/25 octombrie a. c., cu ocaziunea sfinţirii
bisericii din Cenaclul - unguresc.
Încât însă pentru dispoziţiunile de introducere îin noul post, acelea vor putea
urma numai mai târziu, dupăce adică vom putea face proviziunea la postul ce-l
ocupi ca referent în gremiul Consistoriului, nu altcum la postul de directoară
profesoară la şcoala noastră de fete, provăzut de Doamna soţie.
Arad, la 10/22 septemvre v. 191 O
Ioan I. Papp
Episcop.
că

Prea Onoratului Domn
Dr. Gheorghe Ciuhandu
asesor referent cons.
în
Arad
[Timişoara

-Arhiva familie Ciuhandu]

12.
[Arad, la 22 martie/3 aprilie 1918]
Preaonorate Domnule !
Cererile şi plânsorile funcţionarilor consistoriali şi ale profesorilor dela
institutul nostru pedagogico-teologic, adresate Nouă şi Consistoriului nostru
diecezan, în chestia adausului de războiu, sau putut pertracta numai în şedinţa
plenară dela ebruariu (11 martie) a. c., când s-a dispus, ca concluzul luat, să se
comunice petenţilor prin primul subscris în petiţul din urmă.
După ce subscrierile sunt făcute parare! şi aşa nu ştim dacă cel din dreapta ori
cel din stânga are a se socoti de primul subscris, astfel pentru evitarea a orice
susceptibilităţi cu privire la priorat, concluzul de sub întrebare î-1 trimitem P.O. DTale ca şi celuia de poziţie superioară şi în numele căruia a fost dată la poştă
plânsoarea din urmă.
Dispoziţia de mai sus a Consistoriului având de scop aducerea concluzului la
cunoştinţa tuturor pre cari îi priveşte, P. O. D-Ta îi vei convoca şi întruni în localul
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unde a-ţi avut consfătuirile şi unde sau subscris plânsorile şi acolo le vei ceti
concluzul per estenzum respicat şi la înţeles, că fieştecare să poată lua cunoştinţă de
cuprinsul lui.
Despre comunicarea în acest mod, vei lua protocol, în care cei interesaţi, să
constate cu subscrierea numelui, că li s-a comunicat concluzul de sub întrebare
având protocolul a-l suşteme spre alăturare la rotolul actelor.
Totodată Te autorizăm, să puni concluzul la dispoziţie spre decopiere tuturor,
cari ar dori să-l aibă în întregitatea şi estenziunea sa.
Arad, la 22 martie (3 aprilie) 1918
Ioan I. Papp
Episcop
P.O.D.
Dr. Gheorghe Ciuhandu asesor cons. referent
Arad
[Timişoara

-Arhiva familie Ciuhandu]

13.

[Arad, 27 iulie/9 august 1923]
Prea Onorate Domnule !
În legătură cu hotărârea Sf. Sinod episcopesc mitropolitan din Sibiiu Nr.
17/923,- pentru sporirea credinţei, întărirea conştiinţei morale, şi pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor practice în administrarea sf. Taine a pocăinţei,
Consistorul, ca senat bisericesc în şedinţa sa de astăzi a făcut numirile de duhovnici
tractuali, conform tabloului alăturat aici sub ./., iar pe Prea Onor. O-Ta Te-a numit
duhovnic-central având să stai în continuă legătură cu duhovnicii tractuali, cărora le
va da îndrumările şi sfaturile trebuincioase, eventual îi vei chema la centru, ca
împreună să discutaţi modalităţile mărturisirii şi cuminecării preoţimii în corpore.La finea fiecărui an vei înainta Consistorului raport despre activitatea
duhovnicilor tractuali şi despre rezultatele obţinute.Nădăjduim, că Prea Onor. O-Ta-primind aceasta însărcinare onorifică, vei
stărui ca bunele intenţiuni ale Sf. Sinod episcopesc mitropolitan, să poată fi
înfăptuite şi realizate spre edificarea sufletească a preoţimei şi pentru promovarea
vieţii religioase morale a poporului nostru dreptcredincios din eparhia Aradului.
Dela protopopul Belinţului, Timişorii şi B. Comloşului, n-au întrat încă
raport.Arad, din

şed.

cons. a Senatului bis.

ţinută

în 24 Iulie /9 August/1923.
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Ioan I. Papp
Episcop.
Prea Onoratului Domn
Dr. Gherghe Ciuhandu protopop, asesor ref. Consistorial
Arad
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

14.

[Arad, 11/24 iunie 1924]
Nr. 2157/1924
Preaonorate Domnule,
Ministerul Cultelor şi Artelor cu Nr. 27 860 din 18 iunie a. c. ne face
cunoscut că a aprobat numirea P. O. D. Tale în postul de preot misionar pe ziua de
1 Ianuarie a. c. dela care vei primi şi salarul pentru acest post.
Ceea ce îţi comunicăm spre ştire.
Arad, 11/24 Iunie 1924.
Ioan I. Papp
Episcop
Prea On. D.
Dr. Gheorghe Ciuhandu
protoiereu, asesor ref. Cons.
preot misionar
(B. A. O. R. Arad.fond citat, dosarl32, f. 118]

CXXI. Partenie Petre 1125

[Carte poştală]

[Bucureşti]

18 martie 1931

1125
Partcnie Petre ( 1882-1946). Preot, profesor de seminar. Studii la Liceul „Traian" din
Turnu Severin, apoi la Facultăţile de Teologie şi Drept din Bucureşti. Director al Seminarului ,,Sf
Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1924-1926), apoi al Seminarului Central din Bucureşti (1926-1940),
preşedinte al ,.Asociaţiei Generale a clerului ortodox român".
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Stimate Părinte Ciuhandu,
Vă poftisem în marţia aceea de la 1O martie ca să discutăm principial formula
care ar fi mai clară şi liniştitoare pentru redactarea modificatoare a art. 19 şi 25 din
Legea de organizare. Pentru acelaşi lucru noi făcusem o largă chiemare şi fraţilor
bucovineni şi basarabeni.
N-aţi venit din motivele arătate.
Ne pare rău, şi mai ales ne pare rău pentru cele ce mai apoi am văzut că
scriserăţi deja în răspunsul din „Telegraful Român".
Şi .. . totuşi, putea termina altfel cel care a scris „Bălgradul nostru Românesc",
mai ales că relele ce ne pasc ne depăşesc deopotrivă.
Ci totuşi, frăţeştele noastre conveniri nu cred că şi-au sliit mijloacele

Cu toate

salutările

Pr. P.
Partenie
[notează Ciuhandu cu creionul] Sibiu şed. Comit. 8N 931; nu putem intra în
proiecte de felul cerut cu privire la modificarea celor 2 articole de lege bis.
[Timişoara

-Arhiva familiei Ciuhandu]

CXXII. Patriarhia

Română

PATRIARHIA ROMÂNĂ
SF. MITROPOLIE A UNGRO-VLAHIEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
Secţia Adm. Bis.
Nr. 2336

9 Mar[tie]. 1935

PREA CUCERNICE PĂRINTE,
Sunt autorizat de către I. P. S. Patriarh, să vă rog a considera abonată Sf.
Arhiepiscopie a Bucureştilor cu două exemplare din lucrarea P. C. Voastre
„Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ 1830-1840", despre care aţi trimis un
prospect cu lămuriri şi un apel.
Unul din aceste exemplare va fi folosit pentru biblioteca I. P. S. Patriarh, iar
al doilea pentru biblioteca seminarului monahal din mănăstirea Cemica.
Costul celor două exemplare vi se va trimite la primirea lucrării. Primiţi, Prea
Cucernice Părinte, asigurarea distinselor mele sentimente.
SECRETAUL I. P. S. PATRIARH,
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Diacon N ..... (indescifrabil)
P. C. Sale
P. C. Prot. Dr. GH. CIUHANDU - CONSILIER REFERENT EPARHIAL ARAD
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 50]

CXXIII. Pătraş Teof"tl 1126
1.
Putna 10/23 II 06
Mult onorate Dl Doctor!
Ve retrimet scrisorile cerute cu o scuză că nu m-a fost posibil a face aceasta
mai de mult, fiindcă în timpul din urmă am fost tot pe drumuri, ca după cum ştiţi eu
sum numai ca un oaspe acasă având atâtea derevere pe capul meu.
Respectivului călugăr i-am cetit epistola 1127 - din fir în păr - şi i-am esplicato, dându-i totodată şi o mustrare foarte fină părintească, care ca conducătorul
institutului am trebuit se o fac, măcar că i s-ar fi cuvenit o batjocoră de cele
chipărate, dară deoarece ma-ţi rugat să nu fac, n-am făcut-o ci m-am mulţumit
numai o admoniere părintească, el a început a plânge ca o babă, că aşai datina lui, şi
după analizarea epistolei lui şi esplicarea, ca nu numai M-Ta, ori şi cine ar fi primit
acest feliu de scrisoare, ar fi trebuit să se supere - a spus că el n-a gândit aşa de reu
şi nici n-a avut de scop sa Vă supere şi mai departe zice că numai decât Vă scrie şi
Vă ruga de iertare.
Din început a spus că banii trimişi se-i dau la sermani, dară pe urmă spuind
că Va scrie Vă ruga de iertare a luat banii.
În urmă me mir că M-Ta care ai avut ocazie a cunoaşte prostia bucuroase a
călugărilor mei şi mai cu seamă a păcătosului acelui, va iritat atâta de mult - de la
un prost nu poţi aştepta înţelepciune ci numai prostie ! Prin urmare, nici nu merita a
vorbi despre dânşii.
Atrigativ (sic !) de mine Vă pot comunica ca mulţămită lui Ddeu, sum încă
tot bine dară foarte ocupat - câît ai pute duce, ai purta cu plăcere, când n-ai pute
lucra, atunci oi încheia a trăi.
Companionul meu Spânu sa dus acasă de vreo două săptămîni şi-l aştept să
vie în post la moare de curechiu cu hrean ! ! I-am cumpărat şi paprica pentru că aşa
Arhimandritul Teofil Pătraş, stareţul mănăstirii Putna.
Este vorba de scrisoarea monahului lraclie Nichiforovici de la Mănăstirea Putna. Vezi
scrisorile sale din 9 februarie şi 27 februarie 1906.
1126
1127
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ospetez pe ardeleni cu substantive, esperinţi, hrean, curechiu şi paprica după cwn
am ţinut şi menajat pe Ciuhandu - uitat a făcut doctoratul, aşa ţin şi pe Spânu şi
poate a face şi el facă a învăţa dară mi se pare că s-o schimbat propasul şi a face
numai al II esamin şi apoi se sfinţeşte.
Deci v-am scris destul la fine permiteţi-mi să Vă salut
cordial
Teofil Pătraş
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 154-155]

2.
[Arad, 13 februarie n. 1906]
Prea Cuvincioase Părinte !
Cer scuze dacă Vă abat atenţiunea de la lucruri mai serioase decât calea cu
cari voiu să Vă ocup puţină vreme. Vă alătur o scrisoare, pe cari de n-o primiam,
rămâneam cu vechiile impresii şi cu dragiile amintiri, pe ale cărora aripi nu odată
trec în gândul meu până la Putna. Dar nu mă las, totuşi, alterat de refrenul
restălmăcit în alăturarea epistole pentru că acest refren, pe cât îl regret, tot p-atât
ştiu că nu i-am dat anza.
Declar de loc de la început că nu e intenţiunea mea să Vă implicaţi în
această afacere, dar din respectul cel am pentru persoana P. Cuv. Voastră nu-mi pot
retăcea surprinderea neplăcută, ca unul, pe care - sper - mă cunoaşteţi şi mă ştiu a
nu fi dat anză acestei dezvoltări a lucrărilor.
Trec peste acel pasaj al epistolei, unde sunt ţintit în legătură cu „condica lui
Iorga". A fi adus în vorbă alăturarea de Dl. Iorga (cum vrea să zică epistola) e
cinste pentru mine. Ofensa însă I-ar privi de Dl. Iorga numai, care e mult mai
luminat şi mai ager văzătoriu al lucrărilor, decât să fi fost avizat de mine.
Acest punct al epistolei îl constat dar învinuirea nu mă priveşte mai ales după
ce Dl Iorga a avut privilejul a vedea persoane şi fapte, de unde apoi nu putea nici
scrie altceva, decât ce a şi văzut.
Să dau însă înainte, la chestia cu „candela". Adevărat, că regret clipa, în care
am prins prima vorbă de acvirarea „Candelei" de la Cuv. Sa, scrietoriul epistolei
adnexate. Văzându-mă, că mă interesez de foaie, a zis că mi-o dă, ce e drept, dar na botezat vorba că pe bani ori fără bani. Eu încă nu i-am cunoscut intenţiunea şi
credeam, că tot atât de uşor e un caz ca celălalt. O-aceea n-am grăbit „cu urda în
Turdă" cum se zice pe la noi, ca să nu ating susceptibilitatea omului, a căruia
intenţiune n-o cunoaşteam tocmai limpede, să nu-l ofensez în bunătatea inimei dacă
era să-mi doneze foaia, dar nici să-l vătăm în interesele materiale dacă ar fi fost să
mi dea pe bani „Candela". Aşa am lăsat vorba încurcată până cu alt prilej, când
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Cuv. Sa, mai întâi - şi-mi aduc bine aminte îmi povestea de nişte darăveri
personale ale sale de pe la Cernăuţi, că l-aş fi vorbit de rău nişte „transilvăneni" a
căror lucruri i-am desaprobat pe cât timp n-au nici un drept, nici titlu de amestec în
atari afaceri, ce nu-i privesc. După asemenea introducere a vorbei, a venit în
discusie din nou chestia „Candelei", fără să am curagiul de a întreba, nici de
astădată, că pe bani ori fără bani îmi oferă foaia, iar Cuv. Sa încă nu a botezat
pruncul; de-i fecior ori fată. Aşa am lăsat să se dezvolte lucrurile de sine. Întracestea am plecat acasă. Numeri din foaie mi-a trimis nu însă toţi cei de pe anul
trecut, cum şi Cuv. Sa recunoaşte. Iar acum cere preţul. Trebuia s-o facă de la
început asta, nu însă să atingă ân scrisoarea sa chistia cu „domnii mari" şi cu
,,mulţumită"ofensându-mă.

Dealtfel îi înţeleg supărarea: ea provine de la „coondica" Dlui Iorga. Trebuia
formuleze independent pretenziunea preţului foii, nu să o ofenseze. Eu am
şi caracterul şi cel puţin atâta în pungă, să nu-i rămân obligat - mai precis zis,
datoriu - Cuvincioasei Sale.
Scrisoarea lăturată apoi m-a atins cu atât mai neplăcut, cu cât afirmativa
scrisoare a Cuv. Sale n-am nici vărut-o şi pot zice din parte-mi să sară ochii cari au
văzut-o, prin urmare nu mi-sa potrivit deloc bruscarea cuprinsă în „post scriptum"ul epistolei din chestiune. Nu i-am văzut epistola, deci nu puteam să refuz primirea

însă să şi

e1.

Între atari îmorejurări am de făcut următoarele: Trimit la adresa P. Cuv.
Voastre 1O cor. pentru Cuviosia Sa, adecă 8 cor. pentru foaie iar 2 cor. pentru
spesele de port poştal. De nu e deajuns, să mai ceară: am şi aveam să mă achitez
perfect. Şi ţin s-o declar: nu reflectez la numerii netrimişi, iar dacă ar refuza,
eventual, suma din chestiune, s-o daţi săracilor, să zică ei să-l ierte D-zeu pe cel ce
a greşit în chestia cu „Candela".
Nici în gând nu am să polemizez cu cineva ori să mă apăr, judecătoriul meu e
conştiinţa mea. Această conştiinţă, între împrejurările de sus, îmi dicta, ca în locul
satisfacţiei, ce ar fi să mi-o iau, să declar că aceea ofenză nu simt să mă fi micşorat
cu ceva din ceea ce sum. De aceea, ca teolog iert totul, şi nu numai ca român mă
doare împrejurarea, că sfintele amintiri dragi, ce le-a prins sufletul meu acolo, la
sfăntul lăcaş, unde şi doarme somnul Cel ce mai bine a ştiut întrupa idealul legii
neamului nostru de pretutindenea, va fi turburate, uneori, de amintirea neagră, că
tocmai acolo s-a aflat cine să nu mă înţeleagă.
Dar, Prea Cuvioase! Încă odată Vă cer scuze şi Vă rog totodată, că ori care
va fi credinţa P. Cuv. Voastre despre mine şi despre afacere, că nu-i daţi altă
importanţă, decât s-o luaţi la ştire ca om şi nu ca superiorul mănăstirii. Orice altă
dispoziţie m-ar supăra şi nici nu mi-ar oferi vr-o rehabilitaremai mare, decît carea
eu însumi mi-o iau, iertând. Deci, ceea ce veţi face, Vă rog să se restrângă la atâta,
că veţi da Cuvioşiei Sale întâi banii fără nici o introducere, decât că sunt datoria
mea; aapoi negreşit să-i cetiţi de a-ntregul aceste şire, ca să afle ce ţin eu la situaţia
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sin vorbă; încolo apoi e irelevant pentru lume, cât şi pentru mine, că în ce credinţă
despre mine va trăi ori va muri Cuv. Sa.
Şi permiteţi-mi, Vă rog, să mai adaug o vorbă: V-am ales tocmai pe P. Cuv.
Voastre în credinţa că P. C. Voastră aţi avut prilejul cel mai bun de a mă cunoaşte
cel mai bine cât valorez, şi nu m-am adresat nici fratelui Spânu cu care nu ştiu de e
acolo acum ori ba.
Scrisoarea Cuv. Sale Vă rog să mi-o restituiţi la toată întâmplarea; dacă aflaţi
cu cale, Vă rog de asemenea şi de aceste şire ale mele.
La tot cazul, mi-aţi face o mare plăcere dacă Cuv. Sale nu i-aţi adresa nici cel
mai mic cuvânt legănat şi dacă aţi binevoi a mă aviza, prin două trei şire despre
încheierea afacerii acesteia, devenită penibilă pentru mine.
Încolo apoi o duc cu amarul zilnic aşa cum pot; nu cum vreau. Căci multe-s
vrerile dar puţine putinţele noastre.
Între altele, noutăţi am două pentru a Vă putea comunica: una, că, la
întrebarea P.S.Sale Dlui Ep. Voiu reflecta ori ba să mă aleagă sinodul eparhial în
postul, ce-l am că aşa să fiu definitiv şi mai bine dotat, i-am răspuns negativ deşi nu
s-a aşteptat la aceasta; a doua noutate: nu de mult mi-a succes să mă aleg deputat şi
în congresul nostru naţional-bisericesc.
Doresc tuturora, tuturora fără vr-o deosebire, cele bune. Special P.C.Voastre
Vă transmit sărutări de mini iar fratelui Spânu (de e p-acolo) dororo de succes bun
cât mai în grabă.
Cu toată reverinţa
Dr. Gheorghe Ciuhandu
referent consistorial

Arad 13/11 n. 1906
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 156-157v.]

3.
Putna 24X - 6XI 1907
Mult onorate Dle Doctor !
Zilele trecute am primit de la Dr. Teodor Tamavschi respective de la
foaiei lit. Candela 150 esemplare de valoroasa a Dm Tale lucrare
,,Chestiunea ritului răsăritean în desvoltarea sa pînă azi pe teritoriul ungar Dr.
George Ciuhandu" 1128 , cu menirea, cum că sunt donate de autorul internatului
român Ştefan cel Mare din Radăuţi, să să vândă în folosul acestui internat.
administraţia

Este teza de doctorat publicată în „Candela" de la Cernăuţi, nr. 7 din 1907 şi în Extras,
1907.

1128

Cernăuţi,
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Ca preşedinte a comitetului care are a se îngriji de conducerea acestui
internat, mă simt plăcut îndatorit în numele celor 38 de elevi sermani internaţi în
acest institut de creştere română __, şi cari se vor îndulci de binefăcătoarea îndurare a
Dm. Tale a aduce pe această cale cea mai profundă - mulţumită - şi totodată a Ve
asigura, că atât comitetul cât şi elevii vor ruga pe preabunul Dzeu, ca recompenză
pentru acest mare dar, să Vă susţie în deplină sănătate în vieaţa îndelungată, ca se
puteţi aduce roade folositoare atât bisericeşti cit şi naţiei.
Repetând încă o dată mulţumita mea cea mai profundă, Vă rog să binevoiţi a
primi salutări cordiale şi respectele
de la devotatul
arhimandrit
Teofil Pătraş
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 135-136]

CXXIV. Petranu Coriolan 1129
1.
[Carte poştală]

[Arad, 8 iulie 1931]
Domnule Profesor,

Am pnm1t cartea Bisericile bihorene. În schimb, trimit mulţumirile ş1
mele la această nouă şi fmmoasă reuşită.
La bună vedere, în Arad, când să stăm, d-aproape de vorbă.
Arad: 8 VI 1931
Cu salut cordial
G[eorghe]. Ciuhandu

felicitările

[Elena Rodica Colta, Coriolan Petranu 4-5, Arad, 1999, p. 381]

corespondenţă.

Scrisori din ţară, în „Studii

şi comunicări",

1129
Petranu Coriolan ( 1893-1945), a fost fiul preotului profesor Ioan Petranu de la Preparandia
din Arad. În 1917 C. Petranu şi-a susţinut doctoratul în Filozofie la Universitatea din Viena. În 1921 a
fost încadrat conferenţiar de Istoria artei la Universitatea din Cluj, iar în 1922 profesor la aceeaşi
catedră. A fost unul dintre marii specialişti ai istoriei arhitecturii din Transilvania şi un militant pentru
ocrotirea patrimoniului muzeistic din Transilvania. A fost un deschizător de drumuri în cercetarea
bisericilor de lemn din Transilvania.
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2.
[Arad, 12 noiembrie 1934]
Domnule Profesor !
Am primit la vreme lucrarea Dvoastră din urmă, în care reproduceţi şi faceţi
accesibile şi nespecialiştilor - părerile frumoase despre lucrările Dvoastre.
Îmi face plăcere mare să am şi această lucrare a DV-oastre. Vă mulţumesc
călduros pentru ea şi, Vă trimit cele mai bune urări de muncă, spornică şi în viitor.
Arad: 12 Nov. 1934
Cu aleasă preţuire
G[ eorghe] Ciuhandu
[E. R. Colta, op. cit., p. 387]

3.
[Carte poştală]

[Buziaş,

16 iulie 1938]

St(imate) Dle Profesor,
Noua Dv. Lucrare, în franţuzeşte (Arta românească din Transilvania 1130 ) m-a
găsit la Buziaş, unde fac cura şi-mi este şi mai binevenită cartea. Vă mulţumesc pt.
ea şi o voi remarca în „Bis. şi Şcoala". Văd că aţi citat, în două rânduri şi numele
meu. Călugărului ritean ( ... ?) din Polonia i-am scris o dată franţuzeşte, a doua oară
în ruseşte, rugându-l să-mi răsundă de primirea cărţii despre cei doi episcopi:
Vulcan şi Raţ. Nici n-a răspuns la cele două scrisori recomandate. Se vede că nu-i
„prieşte" atmosfera documentelor reproduse în cartea mea. Nu ştiu ce i-aş putea
face, decât să trimit aceeaşi lucrare cu resumat, la o revistă ortodoxă din Polonia şi
cu lămuririle „necesare". Dar n-o fac decât după ce veţi avea bunătatea de a mă
informa: pe ce cale i-aţi trimis exemplarul în chestiune.
Mulţumiri încă odată şi salut cu doriri de revedere, la Arad.
Buziaş,

16 VI 193 8
Ciuhandu

[E. R. Colta, op. cit., p. 397]

1130

L 'Art Ro11main de Transylvanie, Bucureşti, 1938, 97 p.
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CXXV. Plopu Georgiu 1131

[Carte de vizită]

[Oradea, 11 noiembrie 1928]
Reverendissime Domnule !

Am primit Opul de mare valoare al Dvoastre despre patronat.
Vă multumesc pentru aducere aminte.
Îl voi st~dia !
cu distinsă stimă
G. Plopu
[B. A. O. R. Axad,fond citat, dosar 125, f. 176]

CXXVI. Pop Ştefan 1132
1.

[Carte poştală]
Caransebeş

la 15 Ian. 1931

Scumpe Dle Compatriot !
Ultimele zile ale lui Noemvrie 1930 m-or adus şi mie însănătoşare după
aproape trei luni de infinnitate. Mi-a rămas multe de făcut; le fac acum sumar şi
superficial; sunt cătră sfărşitul lor. Voie bună şi sănătate cinstitei Dtale familii de la
ai mei toţi.
Am tot zuitat de un an încoace acum o indic să nu o perd din evidenţă. Acu
cu fumizarea notiţelor, aflu, că vlădica Vichentie Ioanovici din Arad, a cărui bulă o
fotografiezi în Triumful Ortodoxiei 1133 pg. 222 cu un an mai înainte de văleatul
1131

Dr. Plopu Gheorghe ( 1856-1940). Numele lui este legat de o bogată activitate de magistrat
scriitor juridic. Fost consilier şi preşedinte al Curţii de CasaJie şi Justiţie şi profesor al Universităţii
din Cluj. Membru onorar al Academiei Romăne, preşedinte al !naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
1132
Dr. Pop Ştefan (1866-1947). Studii secundare la Beiuş, teologice la Budapesta (18841888) şi Facultatea de Drept din Budapesta unde a fost promovat doctor în Dreptul canonic. A
funcţionat ca preot greco-catolic în lzvin şi Lugoj. În 1923 a trecut la ortodocşi, fiind numit preot în
Recaş de unde a fost numit profesor la Institutul Teologic din Caransebeş. A publicat importante
studii cu privire la frămăntările religioase din Bihor în secolul al XVIII-iea, sub pseudonimul „Gruia".
A publicat: Din istoria Diecezei Aradului. Contribuţiuni nouă, 18/ 5-/ 829 în „Biserica şi Şcoala", nr.
17-18, 20-22, 36-38, 41-42, din 1921; Frământări româneşti dinjurul scaunului ortodox de la Arad,
Arad, 1929, 95 p.
1133
Triumful Ortodoxie la Arad, Arad, 1929, apărută cu prilejul sărbători a 100 de ani de la
înscăunarea episcopului Nestor loanovici ( 1829-1830).
şi
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bulei dă singhelie (Radu Dr. Iacob 1134 fratele Dlui ii zice dalterie ca Clain / ... /) lui
Mihai popa din Kiraleu. Se află la Orade la Bibi. Epp. unit. Lupşa ar putea să o
copieze (Conf. Dr. Radu Iacob, Manuscriptele Bibi. Epp. gr. cat. rom. Oradea
1923 1135 • Ediţia Academ. Sec. III, tom I, Mem. 6 la pg. 48 (31 O) nr. 287. Cred că o
ai. De nu ţi-o pot trimite.
Cu drag şi mulţam
Dr. Ştefan Pop
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 2]

2.

[Carte poştală]
Caransebeş,

Vinerea Mare 7 IV 1934

Mare mare mulţam de cartea G. Popa 1136 • La moment o şi spicuiesc, până mai
târziu când o voi citi (tot calmul şi diligenţa. - Mă miram eu să treacă unul fără
Bogdanul. Eu de câteva zile, adevăr mai uşor mă simţesc. Doară va fi aşa şi de aici
încolo pe Sărbători şi ( ... )
În Calindarul diec. Caransebeş pe 1934 (tot la fel şi pe 1933 p. 49) la
articolul despre istoricul diecezei, este ceva (şi în note) despre vlădica Maxim
Manuilovici. Notele sunt scoase de eppl Bădescu 1137 , din arhiva parohiei Eşelniţa
{lângă Orşova). Acolo era tatăl său preot. Nu umblu încă pe afară, e vânt şi friguşor.
Te aştept cu dor şi drag în cuibul meu sâmbăta luminată la cina mică şi culcuş, cald
şi curat. De poţi duce pe Hergerozkev (sic!), Kerek Alln şi Egyhaz împrumut, adică
în ceva schimb? E pentru mine mult izvor medievala apuseană politică. Sărbători
vesele la toţi. De mai este din broşurile mele rog adă la studenţime.
Şt.

Pop

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 36, f. 1]

1134

Radu Iacob ( 1869-1932), născut la 2 ianuarie 1869 în Rădeşti Uud. Alba). Liceul la Blaj,
filosofia la Roma. Canonic greco-catolic la Oradea.a desfăşurat o rodnică activitate de cercetare
istorică, publicând multe studii de istorie bisericească.
1135
Manuscriptele bibliotecii Episcopiei greco-catolice române din Oradea Mare. Studiu
bibliografic, Bucureşti, 1923, 48 p.
1136
Gh. Ciuhandu, Dr. Georgi11 Popa. Un om de şcoală şi cult11ră (1841-1897), Arad, 1934,
135 p. (Nr. 3 din „Biblioteca „Ateneului Plugar" din Arad")
1137
Bădescu Iosif Traian (1858-1933). Născut în 1858 la Sopotul Vechi. A studiat dreptul la
Budapesta, teologia şi doctoratul la Cernăuţi. Din 1902 a intrat în monahism. În 1910 e ales episcop la
Caransebeş.
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CXXVII. Popescu Ioan

Viţă

Pecica, la 30 VII 1940
Prea Cucernice Părinte,
Nu ştiu de cunoaşteţi cartea A roman kerdes es a fojak Eurpaban es
Magyaroszagon de Beksics Gusztav. În urma vorbirilor noastre de ordin actual,
Doamna, soţia avocatului resp. Notarului actual Dr. Petru Grozda de aici mi-a dat
cartea amintită pe care o consider de interes pentru cercetările D. V. istorice.
Întrucât aveţi nevoie de ea vi-o pot pune bucuros la dispoziţie, fiind deja la mine, în
acest scop.
Am cetit cartea Dv, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri şi
n-am cuvinte prin cari să Vă exprim admiraţia pentru serviciul adus cauzei
româneşti, deseori acum, când ungurii vor să ne discute preponderenţa istorică,
numerică et. în Transilvania şi câmpiile noastre. Sper, că va fi consultată şi folosită
cu succes în areopagul hotărârilor asupra noastră.
Rogu-Vă, P. Cucernice, să primiţi asigurarea respectului meu.
Preot Ioan Viţă Popescu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. l-2]

CXXVIII. Popescu Teodor M.

1138

1.
Bucureşti,

4 ianuarie 1937

Prea Cucernice Părinte Consilier,
Am plăcerea să Vă fac cunoscut că în revista 0foÂ.oyia (Atena), nr.
Decembrie 193?1 139 primit de mine zilele trecute, a apărut o recenzie semnată X şi
Popescu Teodor M. (1893-1973). A absolvit Seminarul Central (1905-1913) şi Facultatea
de Teologie din Bucureşti ( 1913-1919), apoi Între unnează cursurile Facultăţii de Teologie din Atena
(1919-1922) unde obţine titlul de doctor în Teologie. Urmează cursuri de specializare în Istoria
bisericească universală la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Leipzig (1922-1923),
apoi la Facultatea de Teologie Protestantă din Paris (1923-1925), la Institutul Catolic din Paris şi la
„Eccole practique des Hautes Etudes" de la Sorbona. A funcţionat profesor la Seminarul Central din
Bucureşti (1925-1926), Facultatea de Teologie din Chişinău (1926-1927) şi la Facultatea de Teologie
din Bucureşti ( 1927-1959). A publicat numeroase studii de istorie bisericească.
1139
Atena, fasc. 60, decembrie 1937, pp. 371-372, recenzie reprodusă şi în „Biserica şi
Şcoala", anul LXII, nr. 5, 30 ianuarie 1938, pp. 43-44.
1138
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datorată Înalt Prea Sfinţitului Hrisostomos, Arhiepiscopul Atenei, care semnează de
obiocei cu iniţialele numelui său, asupra lucrării Prea Cucerniciei Voastre, trimisă
prin mine. În acelaşi număr al revisteio, Înalt Prea Sfinţitul Hrisostomos semnează
alte două recenzii mai mici asupra lucrării româneşti: Tit Simedrea, Episcopul
Hotinului: Viaţa Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului (Biserica ortodoxă
română, LV, 5-6) şi Anton D. Velcu: Contribuţii la nstudiul creştinismului dacoroman sec. I-IV, Bucureşti 1936 (câteva rânduri).
Pentru as cunoaşte recenzia Înalt Prea Sfinţitului Hrisostomos asupra cărţii
Prea Cucerniciei Voastre, V-o trimit aici în traducere românească. Vă asigur din
nou că dacă n-a apărut mai demult, este din cauză că primatul Greciei este ocupat
cu activitatea multilaterală. Prin recensia sa vor lua la cunoştinţă de lucrarea Prea
Cucerniciei Voastre şi de valoarea ei toţi cititorii de limbă greacă ai revistei şi unii
străini.

Bucuros că Vă pot comunica aceasta, Vă trimit cu acest prilej călduroase
de început de an, dforindu-vă sănătate spor la lucru, noi succese şi multe
bucurii ortodoxe.
Cu respectuoase sărutări de mâini,
T. M. Popescu
Prof. Fac. Teologie Bucureşti
Str. Trotuş, 84
Sect. 2.

urări

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 49, f.

nenumerotată]

2.
[Carte poştală]
Bucureşti,

16 aprilie 1940

Prea Cucernice Părinte Senator,
Am primit cu mare plăcere cartea promisă: Românii din Câmpia Aradului de
veacuri. Lucrare de mari proporţii, plină de material şi de interes. Vă
adaugă succes şi cinste la cele multe câte mai aveţi. Vă mulţumesc călduros şi Vă
felicit tot astfel şi pentru munca ştiinţifică ce desfăşuraţi şi pentru zelul şi dragostea
cu care luminaţi trecutul şi drepturile sfintei ortodoxii în părţile atâtor de multe
încercări ale ei.
Cu mulţumirile mele, primiţi cele mai bune urări de sănătate şi respectuoase

acum

două

salutări.

T. M. Popescu
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Prof. Fac. Teologie,

Bucureşti

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 81, f. 18]

CXXIX. Popovici Constantin-Clementie 1140
1.

[Carte de vizită]

[Cernăuţi,

6 sptembrie 1904]

Constantin Popovici
profesor universitari. r. şi deputat la Senatul imperial
Cernăuţi

6 Sept. 1904

Prea Onorate Domnule !
Bucuros Vă dau autorisarea ce mi-o cereţi cu rugarea însă ca publicaţiunea
poarte pe lângă numele traducătorului şi numele autorului rextului
original.
Salutându-Vă cordial remân cu deosbită stimă.
scoposită să

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 168]

2.
Cernăuţi

17 Iuliu s. n. 1905

Mult Stimate Domnule
Doctor şi referent consistorial !
Rogu-Vă să scuzaţi întârzierea respunsului meu. Scrisoarea Dvoastre nu m-a
aflat în Cernăuţi, ci a trebuit să se trimită la Viena, unde participam la şedinţele
senatului imperial. A vând atunci de isprăvit o mulţime de afaceri urgente impuse de
mandatul meu de deputat şi mai având încă de întreprins o călătorie la Munchen, nam putut să Vă scriu imediat şi aşa vin acum a Vă respunde la propoziţiile făcute.

1140
Arhimandrit Popovici Constantin-Clementie ( 1846-1938). Studii la Facultatea de Teologie
din Cernăuţi şi la Universitatea din Viena. În 1873 profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. O
perioadă îndelungată a fost şi decanul facultăţii iar în 1888/1889 a fost ales rectorul Universităţii. Are
publicate o mulţime de lucrări teologice. A murit în I septembrie 1938 la Cernăuţi.
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Dvoastră îmi comunicaţi că pe când Vă preparaţi pentru rigoroz V-aţi supus
ostenelei de a traduce manuscriptul meu german de dreptul bisericesc ortodox şi mă
întrebaţi de aţi lucrat corect, făcând aceasta, rară a mă şi anunţa.
Vă rog să nu Vă faceţi în astă privinţă nici un scrupul. Sunt departe de a vede
un rău în aceea, dacă un elev îşi înlesneşte în chipul arătat studiului meu.
Mai departe îmi propuneţi ca să revizuiţi cu autorizarea mea acea traducţiune
şi eu aflându-o bună, să o dau publicităţii, unde mi-o plăcea.
Dară proiectul acestuia - de altmiteri foarte acceptabil - i se opune în timpul
de faţă o greutate neinvingibilă. Manuscriptul numit este încă prea defectuos, spre a
fi publicat. Sunt materii întregi încă nelucrate, ca dreptul judicil bisericesc, dreptul
privitor la averea bisericească, apoi în cele deja lucrate sunt multe de îndreptat atât
ca privire la formă cât şi la materie. Pentru toate acestea trebuie timp şi linişte, ceea
ce îmi lipseşte cu desăvârşire cât timp sunt şi voi fi deputat.
De aceea regret foarte mult stimate Dle Doctor, a nu pute primi proiectul
Dvoastre, cel puţin în timpul de faţă, fiind el în condiţiunile presentate nerealizabil.
Sunt deplin încredinţat că nu-mi vei lua în nume de rău că V -am respuns cu
toată francheţea şi Vă rog a primi espresiunea deosebitei mele stime cu care me
subsemnez

Prof. Const. Popovici

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 151-152v.]
CXXX. Popovici Eusebiu

1141

1.

[Carte de vizită]

[Decembrie 1901]

Prof. Eus. Popovici şi soţia am onoarea de a vă invita amical pe marţi 25 dec.
1901/7 ian. 1902 1 oară după amiază-zi la un prânz familiar.

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 162]
2.

[Carte de vizită]

[Cernăuţi,

26 aprilie 1902, data poştei]

1141
Popovici Eusebiu ( 1838-1922). Arhimandrit, profesor de Istorie bisericească universală la
Facultatea de Teologie din Cernăuţi (din 1875). Membru de onoare al Academiei Române. A publicat
mai multe studii, între care opera cea mai de seamă este Istoria bisericească universală şi statistica
bisericească, în 4 volume, Bucureşti, 1925-1938.
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Prof. Eus. Popovici şi Soţia am onoarea a
familiar în Duminica Paşcilor 9 oare dimineaţa.

Vă

invita amical la un dejun

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 74, f. 163]

3.
[Cernăuţi,

ianuarie 1903]

Iubite Amice
De abea acum aflu un moment mai liber în care Vă pot răspunde la scrisoarea
din 24 sept. cu care m-aţi onorat. În consciinta unei aparente vinovăţii faţă cu D. V.
am rugat pe Dl Crăciunescu, cînd a plecat spre casa, să ma scuze la D. V. Pentru
marea întîrziere a răspunsului. Şi în urma ce respuns. La nici una din întrebările
cite-mi puneţi voi nu Vă scriu da un răspuns positiv şi nu Vă pot sevi decît numai
cu păreri.
Aşa-mi pare că sunteţi prea scrupulos în ceea ce priveşte atingerea lucrurilor
sfinţite prin cineva care nu este încă preot sau chiar lwnean.
Era cât priveşte inscripţiunea de pe antimis ce mi-aţi trimis-o în copie,
aceasta spre nefericire mi s-a pierdut, înainte de a fi finit cu studierea ei, şi numai
atâta imi aduc aminte din întâia ei citire, ca poartă numele patriarhului
Ierusalimitean Meletie, carele într-adevăr a părăsit în anul numit în inscripţiune
(1733), apoi îmi aduc aminte, că persoana numită înainte de patriarhul Meletie a
făcut să se tipărească antimisele cu inscripţiunea aceasta pe cheltuiala sa pentru
ertarea păcatelor sale şi ale părinţilor sei şi le a închinat sfintului mormînt, care de
acolo ele se dau în dar la ortodoxi, pentru ca să se plinească pe ele sfinta liturghie.
Cum vin aceste antimise într-un număr mai mare la D. V. în ţară nu pot
spune; ar fi însă cu puţină ca să fi venit prin Bucureşti, cu care patriarhii
Ierusalimului stăteau pe atunci în relaţiuni foate intime.
Ertaţi-mă dacă de astă dată şi poate nu pentru întâia oară me aflaţi precit de
întârzietoriu pe atâţia şi de nefericit şi slab în deslegarea de probleme.
Altmintre Vă salut cordial şi Vă urez un An nou binecuvântat cu sporiu si
noroc.
Salut şi pe toţi amicii de acolo
Al D. V. devotat
Euseviu Popovici
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 74, f.108-109]
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4.
[Cernăuţi, decembrie 1903]

[Carte de vizită]

1142

Cu mulţumită vie pentru amabilile şire cu cari m-aţi onorat şi bucurat Vă
salut şi Vă felicit şi eu foarte călduros de Anul Nou 1904. Al. D. V. Prof. Eus.
Popovici
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 168]

5.
[Carte poştală]

mulţămesc

[Cernăuţi

respectuos

şi

7 martie 1908, data poştei]

Prof. Eus. Popovici
cald pentru prea binevoitoarea felicitare.

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 127]

6.
[Concept]
Prof. univ. Eseviu Popoviciu
Czemowitz
Venerabile

şi

iubite Dascăl !
ani spre cinstea Neamului

Aă trăiţi încă mulţi

şi întărirea

Ortodoxiei
Devotat
Dr.Gh.
Ciuhandu

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f.

nenumerotată]

7.
[Cernăuţi,

Onorate Domnule Asesor şi iubite Amice !

1142

Expediată de la Cernăuţi la Roşia-Bihor.
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Vă rog de iertare că nu v-am putut răspunde îndată la preţuita Domniei
Voastre scrisoare. Am fost şi bolnav şi îmbulzit cu lucrul din cauza încheierii
semestrului şi multelor mele îndatoriri. Dară am însărcinat pe studentul Dl. Silviu
Dragomir, carele se ocupă mult şi cu mare inteligenţă de întrebările atingătoare, ca
el să Vă puie la dispoziţiune extracte din „Istoria bisericei bulgăreşti, celei sârbeşti
şi cele romîneşti" publicată ruseşte de E. Golubinski 1871, care conţine dovezi şi în
arhivele ruseşti pentru existenţa de episcopi sârbeşti în Ungaria precum pe aiure aşa
şi prin părţile lociute de Români în sec. 16 şi 17. Dară şi Pravila din Târgovişte
1652 pag. 403 şirul 3 de sus între episcopiile sârbeşti după Belgrad numeşte Gyula,
Lipa, Srimul (Siriuml).
Cunoştinţi cu care V-aş putea veni Domniilor Voastre într-ajutor nu am.
Poate că aduce ceva lumina nouă şi în această direcţiune Dl. Iorga în noua sa
publicaţiWle, ce eu încă nu o am, în „Istoria bisericei Româneşti" voi I Vălenii de
Munte, Tipografia Neamului Românesc 1908 ( 131 pag., voi. II sub tipar).
Vă recomand ca ajutor şi pe mai sus numitul student.
În urmă mulţumindu-vă pentru simţămintele amicale ce mi le păstraţi şi la
cari răspund cu de asemenea faţă de Domnia Voastră, vă rog să arătaţi Prea
Sfinţitului din Arad respectele mele adânce şi Vă îmbrăţişez cu calde urări de bine

Al Domniei Voastre
Devotat
Eus. Popovici
[B. A. O. R. Arnd,fond citat, dosar 74, f. 63-64]

CXXXI. Popovici Vasile
[Timişoara,

Prea Cucernice

Părinte

18 noiembrie 1932]

Consilier,

După însărcinarea primită

am fost la episcopia sârbească de aici şi m-am
Aici nu mai au nimic, tot este dus la Vârşeţ. Acte, documente,
există acolo de la 1782 înainte. Dr. Kostidy (???) vă roagă ca să-i
comunicaţi timpul când voiţi a cerceta arhiva de la Vârşeţ, că el că va însoţi.
Protocoalele sunt scrise în sârbeşte şi latineşte.
Ce priveşte broşura despre Ţichindeal încă nu vi-o pot trimite, numai în
săptămâna viitoare va ieşi de sub tipar. Este scrisă de prof. Traian Topliceanu şi s-a
publicat în ziarul Vestul în foiletonul foaiei (9 Noe.). După ce am venit acasă, le-am
citit cu atenţie. Nu este nimic nou publicat. Se provoacă mult Analele Academiei,
Ştefan Pop, Dvoastră, Dr. Botiş. Corespondenţa cu Vulcan nu e sistematică, abia
dacă se provoacă la 4 scrisori. Cât ce va apare, vi-o trimit.

interesat de
protocoale,

arhivă.
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Timişoara

V, la 18 XI 1932

devotat
V. Popoviciu
paroh

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 124, f. 301]

CXXXII. Postelnicescu I.

[Carte poştală]

[Piteşti,

9 februarie 1931]

Domnule,
Dacă aveţi

în depozit, vă rog a-mi trimite ramburs
1. Românii ortodoxi şi Uniţi Români
2. Papism şi Ortodoxism în Ardeal

următoarele cărţi:

Cu stimă
Pr. I. Postelniceanu
Profesor
9 II 931
Şi scrierea Dlui Silviu Dragomir asupra monografii bis. unite în paguba bis.
ortodoxe.
[Cartea poştală este expediată Tipografiuei Diecezane şi Librăriei din Arad.
Pe faţa primă a cărţii poştale, Gh. Ciuhandu notează: ,,Trimit (13 II 1931) Papism şi
Ortodoxism, Românii ort. şi Uniţi rom. (împrumut), Vatra suflet, nr. V-VII, IX,
Disc. La Senat, Doi Ioanovici, Cărţi de afurisenie, Bălgradule, Braşovul, Sf.
Mărturisire, Dragomir: Nedreptăţirea elem. Rom.]
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 9-9v.]

CXXXIII. Prefectura JudeţuluiArad
1.

[Concept]

[Arad, 1 octombrie 1941]

Prefectului Aradului,
Col. V. Mihăilescu, Arad
Având mandatul Âcademiei Române de a-i face propunere în chestia arhivei
ce i-aşi oferit, am onoarea să Vă comunic copia răspunsului meu, cu

judeţene,

570
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

propuneri şi în direcţia valorificării istoriogr5afice a acelei arhive, ceea ce cred că
este în interesul cauzei să se ştie şi de Prefectura judeţului.
Primiţi, dle Prefect, asigurarea respectului meu.
[Ciuhandu]
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, p. 425]

2.
[Concept]
Arad, 8 aprilie
Prefectului judeţului Arad
Domnule Prefect !
În legătură cu adresa nr. 44068/1941 din 12 ianuarie a. c. ce mi-a fost
adresată de înaintaşul DVoastre de serviciu, în chestia arhivei judeţene oferită
Academiei Române, am onoarea să răspund următoarele:
Întâi de toate am fost bolnav - de n-am putut să răspund la vreme.
În locul al doilea, sunt dator să constat că în chestie, eu mă pronunţasem prin
răspunsul meu, ce mi-l solicitase Academia Română, pe care răspuns l-am
comunicat şi Prefecturii judeţului Arad.
Atunci când răspundeam Academiei Române, eram de părere că dl Prefect de
atunci făcuse toate cele necesarer ca să poată preda Academiei Române arhiva
judeţeană; ulterior am aflat însă că numai o simplă ofertă făcuse; iar acum, prin
adresele cu nr. 44068/1941 şi nr. 6680/1942 mi se cere opinia asupra cedării şi
propunerii cu privire la această cedare.
În asemenea condiţii, eu nu pot să vă propun, din temeiurile următoare:
1. ) Din punctul de vedere al dreptului de proprietate, ce trebuie ţinut în
vedere în prim loc, arhiva din cestiune este a obştei româneşti din judeţ; şi nu eu, o
persoană particulară, pot să am calitatea de a propune atingerea, în nici o formă, a
dreptului de proprietate, fie şi numai prin o cedare oarecare. Cu aceasta, chestia
trebuie rezolvată de factorii în drept din punct de vedere administrativ. Când
răspundeam Academiei Române cu propunerea de a primi acea arhivă eram în
presupunerea că această lature a chestiunei va fi fost aranjată; dar, cum văd, n-a fost
aranjată; iar eu, personal, nu-mi pot lua răspunderea unui asemenea amestec fără
nici o calitate. Din contra, propun ca, pentru a evita oarecari consecinţe, conducerea
judeţului să chibzuiască, în sfera tribuţiilor sale, dacă poate şi cu ce fel de forme, să
se despartă de vechea arhivă.
2. ) E necesar, de pe acum chiar, când e vorba de plasarea aiurea a arhivei
judeţene, să i se pregătească condiţiile necesare, de o bună plasare şi păstrare şi,
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mai ales, de a putea fi utilizată prin cercetările istorice la cari trebuie să ne gândim
de pe acum chiar.
Eu, în opinia mea cătră Academia Română, am atins şi problema aceasta,
sulevând ideea că cel mai potrivit lucru ar fi ca aici, la Arad, să se înfiinţeze o
Secţie a Arhivelor Statului, căci materail arhivalic este mult. În treacăt amintesc, pe
lângă arhiva preoţească, numai următoarele arhive: o mare arhivă a episcopiei; o
importantă arhivă a primăriei; apoi arhiva veche a Tribunalului, rămasă după ce
nişte nepricepuţi vânduseră o parte din acea arhivă unei fabrici de hârtie (din Satu
Mare ?). Şi ar mai fi şi alte materiale arhivalice de concentrat aici: fosta arhivă din
Cetatea Aradului, apoi arhive vechi comunale, din judeţ, inclusiv ce va fi rămas din
vechea arhivă a Tribunalului de la Ineu.
Ideea mea, pentru o Secţie a Arhivelor Statului, constituită aici, se razimă
acum şi pe dorinţa unor intelectuali locali, cari n-ar vrea ca arhiva judeţeană să
plece de aici, şi care sunt gata să actioneze pentru rămânerea ei aici, mai ales în
forma unei Secţii a Arhivelor Statului. În privinţa aceasta, am deja consentimentul
P. Sf. Sale Părintelui Episcop Dr. Andrei Magieru, precum şi al Primăriei, exprimat
prin d. Dr. Octavian Lupaş, ajutor de primar, şi socotesc că, în asemenea
împrejurări, lucrul cel mai firesc ar fi ca şi Judeţul Aradului, prin conducerea sa, să
se declare de acord cu ideea constituirii aici a unei Secţii de Arhive ale Statului.
De aceea propun: Domnul Prefect al Judeţului să binevoiască a lua fără de
amânare contactul în cauză cu P. Sf. Sa Părintele Episcop şi cu conducerea
Municipiului, pentru a pune la cale o consfătuire a reprezentanţilor oficiali, cari
deţin arhivele amintite, precum şi a acelor intelectuali arădani, cari au făcut şi până
aici cercetări în arhivele amintite.
Prin formula unei Secţii a Arhivelor Statului în Arad - oraşul acesta, care n-a
meritat să fie despoiat de atâtea instituţşii cari i-au fost sustrase prin mutare în alte
oraşe - ar câştiga o instiruţie culturală de prim rang. Ea ar însemna nu numai o
mică reparare din punctul de vedere al pierderilor suferite de oraşul Arad, ci şi un
impuls puternic în domeniul cercetărilor istorice despre ţinut, în care privinţă
suntem aşa de săraci încă.
Şi, mai presus de toate, concentrarea la un loc - aici în Arad - a arhivelor
locale ar înlesni mult acele cercetări din viitor, deoarece cercetătorii care ar vrea să
urmărească o problemă sau un eveniment sau să se lămurească asupra unor
amănunte, ar avea toate arhivele la îndemână, fără naveta, costisitoare în bani şi în
timp, de la Arad la Bucureşti, când acolo s-ar muta arhiva judeţeană.
Am cea mai fermă convingere că, realizată aici acea Secţie a Arhivelor
Statului, va putea fi satisfăcut în cugetul său nu numai d. col. Vasile Mihăilescu,
fost prefect care a iniţiat gândul acelei mutări de arhivă la Academia Română, ci şi
însuşi acest Areopag al Ştiinţei româneşti, ştiind arhivele arădane concentrate la un
Ioc şi organizate aşa fel, ca în legătură cu această organizare - după cum eu o li
nădăjduiesc - va spori deopotrivăp râvna, precum şi semnele de cărturărie în
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direcţia cercetărilor istorice, din partea localnicilor în prim loc, cu privire la
desvelirea trecutului istoric al Crişanei.
Această comunicare-propunere aflu de bine să o împărtăşesc în copie şi P. Sf.
Sale Părintelui Episcop de aici, precum şi Primăriei Aradului.
Primiţi Vă rog, Ole Prefect, asigurarea respectului meu.

Arad, 8 aprilie 1942
Gheorghe Ciuhandu
consilier referent eparhial
[Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică. 1918-1948, doc. 89, pp. 426428]

CXXXIV.

Primăria

Municipiului Arad

[Arad, 4 septembrie 1934]
România
Primăria Municipiului Arad
Serviciul cultelor
Nr. 22440/1934
DECIZIUNE
Noi, Preşedintele comisiei interimare a Municipiului Arad, văzând cererea dlui dr. Gheorghe Ciuhandu Cons. Eparhial, prin care solicită acordarea unui ajutor
bănesc, în scopul tipăririi unei lucrări istorice, cu privire la trecutul Aradului, având
în vedere importanţa naţională si culturală a acestei lucrări, având mai departe în
vedere, că în această lucrare se cuprinde trecutul oraşului şi a judeţului Arad,
văzând că şi avizul controlorului financiar conform căruia la art. 75 al bugetului pe
a. c. este fond disponibil pentru acest scop, în baza referatului Srviciului Cultelor.
Decidem:
Aprobăm şi ordonanţăm suma de 5000 adică/cincimii/de la art. 75 al
bugetului pe a. c. dlui dr. Gh. Ciuhandu Cons. Eparhial acordată drept ajutor pentru
tipărirea lucrării istorice cu privire la trecutul oraşului şi a judeţului Arad.
Serviciul financiar este rugat a ordonanţa suma de lei 5000 adică/cincimii/ de
la art. 75 al bugetului pe a. c. iar caseria municipiului Arad va achita această sumă
la mâinele dlui dr. Gh. Ciuhandu cons. Eparhial.
Despre ce se avizează: dl dr. Gh. Ciuhandu cons. Eparh. Arad, Serv. Fin. cu
2 exemplare. Pt. Ordonanţare şi Serv. Cultelor.
Arad, la 4 Septembrie 1934
Preşedintele

Comisiei interimare
Dr. Ursu
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Secretar general
Şt. Olariu
[B. A. O. R. Aiad.fond citat, dosar 61, f. 58]

CXXXV. Protopopiatele Ortodoxe Române arădene 1143

1.

[Arad, 12 decembrie 1934]

[Concept]
P. C.

Părinte

Protopop!

Vă

sunt cunoscute, desigur, dispoziţiile din circulara cu No 4072/934 cu
obţinerea de la comunele bisericeşti, a unor ajutoare materiale pentru
tipărirea lucrării mele din chestiune. Neprimind până azi nici o înştiinţare oficială,
că s-ar fi făcut ceva, Vă rog atrageţi luarea aminte a oficiilor parohiale să-mi
răspundă de urgenţă direct mie dar numai acelea oficii ale parohiilor cari pot face
ceva şi anume: ce sumă şi pe când mi-o pot pune la dispoziţie ? Şi dacă pot să mi-o

privire la

şi trimită fără zăbază.

Cu tzoată stima
Arad, 12 Dec. 1934

Gh. Ciuhandu

[B. A. O. R. Aiad.fond citat, dosar 6 I, f. 66]

2.
[Arad, 20 februarie 1936]

[Concept]
Prea Cucernice Părinte,

Anexându-Vă% un sumar al lucrării mele „S. Vulcan şi Gherasim Raţ", Vă
rog să întrebaţi în parophii: care din ele, ori din preoţii lor, doresc să aibă această
lucrare, - şi s-aveţi bunătatea de a-mi comunica rezultatul în 30 de zile.
Fac această întrebare cu gândul următor: Pentru „abonaţi" gătisem exemplare
compactate, din care însă mai am; şi doresc ca acest favor să-l pot estinde şi la alţii,
din cuprinsul eparhiei, cari doresc să aibă lucrarea mea. Prefer comenzile directe,
cu trimiterea anticipată a preţului de 500 Lei de exemplar, în care caz trimit francat
exemplar legat.
Cu mulţumiri şi salut,

1143

Această circulară a fost expediată tuturor protopopiatelor din cuprinsul eparhiei.
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Arad, 20 Februarie 1936,

Ciuhandu

Protopopilor din eparhia Aradului

(afară

de Arad,

Chişineu şi Comloş).

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 61, f. 18]

CXXXVI. Protopopiatul Ortodox Român

Timişoara

[Arad, 16 iulie 1937]
Protopopiatul Timişoara
La Beregău va lucra în vara aceasta o echipă regală de studenţi. P. C. Ta eşti
poftit a lua contactul cu echipa şi a face tot posibilul ca să se resimtă prezenţa
responsabililor Bisericii la acele lucrări prin interesul şi eventualul ajutor ce vor
putea să le dovedească.
Arad, 16 iulie 1937
Ciuhandu
[Episcopia Aradului în vremuri de

răscruce istorică.

1918-1948, doc. 116, p. 572]

CXXXVII. Puşcariu llarion 1144
1.

[Arad, 28 decembrie v. 1917]

[Concept]
I. P. Cuv.

Voastră!

Am crezut de bine să Vă alătur, din respectul ce Vi-l păstrez, cuvântarea ce
am ţinut-o la o ocazie aici în Arad .La aceasta mă obligă şi o scrisoare de
încurajare, ce mi-aţi adresat-o din incidentul unui răspuns ce l-aţi dat unui articol al
meu Rev.Teol. de la 1912.
Dar gândul meu merge şi mai departe. Am în lucrare nişte studii bisericeşti,
cari ştiu nu vor plăcea tuturora, şi mai ales unora - nu. Un articol se publică deja în
Rev. Teol. numărul proxim, sub titlul: Autocefalie şi autonomie bisericească. În
acest articol, ca şi în celelelte stau punctul de mânecare pozitiv bisericesc.
1144
Dr. Puşcariu Ilarion ( 1842-1922), arhimandrit, profesor la Institutul Teologic din Sibiu,
consilier şi apoi vicar al Arhiepiscopiei (din 1889), hirotonit arhiereu în 1921, membru onorific al
Academiei Române. A scris: Documente pentru limbă şi istorie (voi. I Sibiu, 1899; voi. II Sibiu,
1897); Mitropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania (Sibiu, 1900).
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Scopul acestor rânduri este aşa dar şi aceea, că - întrucât nu Vă supăr ori nu
fac vr-o greutate de orice fel să Vă rog prea respectuos binevoiţi a-mi arăta
părerea I. P. C. Voastre, ca unul care aţi trăit şi participat activ la întreaga viaţa
vă

noastră constituţională bisericească.

Eu, om relativ tînăr, pot greşi foarte uşor; de aceea aş dori, spre orientarea
mea pe mai departe să ţin cont de păreri de ale unor besericani în care mă încred
deplin a judeca drept în chestiile noastre de viată bisericească.
În deosebi aş dori şi Vă rog foarte respectuos - întrucât nu Vă supăr - să
binevoiţi a mă informa în chestia Statutului organic, unde aş găsi detailuri, afară de
protocololul congresual de la 1868, asupra pertractărilor dintre Episcopat şi
Congres cu privire la investirea organelor administrative şi justiţiare statutare cu o
seamă din partea rezervată după canoane exclusiv Eppilor şi Eppatului ? Nu cumva
vor fi premers, în acest sens, oarecari parlamentari şi concluzie din partea Sinodului
Episcopesc ? Dacă da, sau cuprins acela în scrisori ba ? şi unde le-aş putea găsi
acele hotărâri sau cel puţin nişte informaţiuni ?
Aş dori adecă să ştiu, că cestiunea de drepturi şi de putere din partea
Eppatului s-a făcut la 1868 în mod absolut şi necondiţionat, sau în schimbul unor
anumite condiţiuni ? şi cari sunt acelea ?
De la răspunsurile pe cari le cer aceste întrebări, atârnă măsura de putere şi
de răspunderi nu numai a Eppilor în Eparhiile lor ci şi măsura drepturilor şi
răspunderilor celorlalţi factori şi corporaţii statutare în Biserică.
E azi chiar vremea, că prea e mare pasiunea de a exercita şi din o parte şi din
alta numai puterea în Biserica, iar răspunderile ramân făra de stăpîn şi astfel suferă
interesul obstesc al Bisericii ca instituţiune şi al credincioşilor, cărora Biserica
trebuie să le fie scut şi povăţuitoare spre bine.
M-aţi obliga foarte mult prin câteva lămuriri la întrebările de sus.
Din parte-mi, acum în pragul anului nou, Vă doresc de la Dumnezeu toată
tigna şi mângâietoarea ce Vi-se cuvin ca unui vechiu slugitor al Bisericii noastre.
Al Î. P. C. Voastre
devotat
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad: 28 dec. V. 1917
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 62-62v]

2.
Sibiu, 4 Ian. 1918
Prea Onorate Domnule!
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Vă mulţumesc pentru trimiterea cuvântărei Dvoastră cu ocaziunea
introducerii de protopop a Părintelui Traian Văţeanu. Am cetit-o cu interes şi am
aflat-o foarte interesantă. O .. _u) ar fi introducerea Dsale de protopop al catedralei.
În ce priveşte informaţiile cerute ce Vi le pot da despre originea Statutului
organic, constat că Statutul organic cu unele abateri a văzut lumina mai antaie în
anul 1864. atunci s-a ţinut în archidieceză în luna lui Martie sinod archidiecezan
unde Şaguna a prezentat acel Statut lucrat de dânsul şi pertractându-se s-a introdus
în mod provizoriu în archidieceză - afară de partea care priveşte metropolia şi noi
ne-am şi ţinut de el până în 1868-1869, când s-a adus Statutul organic cel de astăzi.
Elaboratul lui Şaguna din 1864 era proiect pentru congres precum s-a şi întâmplat,
căci acela a servit de bază la Statutul org. Adus prin congres. Dacă vom asemăn
cum a fost proiectul şi cum este Statutul organic congresual ne vom convinge că era
bun făcut de Şaguna chiar în privinţa puterii episcopale şi a membrilor mireni că
Consistoria (sic !) etc. - a stricat congresul şi a făcut altul în contra voinţei lui
Şaguna, care în congresul din 1868 ... *) de a părăsit congresul până a venit careva
cu o glumă ... •zicând că dacă cei după dânsu, dacă vor abuza, să i se pună lângă
coşciug un baston cu care supuindu-se să-i bată. Era duhul vremei de aşa - Babeş
cu partida sa - Mocsonyi etc., a pornit treaba cum i-a plăcut şi Şaguna de silă, de
milă a cedat voind ca• să nu să zădărnicească întregul.
În Statutul proiectat din a. 1864 după && 115-122, Consistoriul stă numai
din preoţi iar trebile epitropeşti şi şcolare erau date unei epitropu şi aşa zisului senat
şcolar ca corporaţiuni aparte.
Despre alte pertractări cu sinodul archidiecesc eu n-am cunoştinţă. Proiectul
Şaguna era factum totum.
Cu sănătatea nu suntem de prea tocmai bine, de aceea nu Vă scriu mai
detailat în această chestiune de mare importanţă.
Rămân cu distinsă stimă,
Dr. II. Puşcariu
Arhim.

[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 60, 61 v.]

CXXXVIII. Puşcariu Sexti1 1145

[Concept]

[Arad, 24 ianuarie 1934]

·) Indescifrabil.
1145
Puşcariu Scxtil ( 1877-1948). S-a născut la Braşov, a studiat la Leipzig, Paris şi Viena.
Doctor în filozofie romanică la Universitatea din Viena (1904) unde a întemeiat primul seminar de
Limba română. Membru corespondent al Academiei Române ( 1905), din 1914 membru plin. După
Marca Unire însărcinat cu organizarea Universităţii din Cluj. A condus revista „Dacoromania". A
publicat numeroase lucrări literare şi de filologie.
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Dle Preşedinte,
Vă mulţumesc

din tot sufletul pentru răspunsul nr. 4/1934, prin care vă
gata să propuneţi de la F. O. R. ca lucrarea mea să fie tipărită la Bucureşti.
Sunt învoit ca acest plan şi anume în condiţiile următoare:
Să fac eu însumi corectura lucrării mele, din motive apreciabile, cunoscute
celora ce scriuşsi tipăresc. Să se tiparească în cate exemplare va vrea editorul. Să le
valoreze cum află de bine, dar să primesc un numar oarecare de exemplare gratuite.
Lucrarea să-şi aibă ţi efectul său de propagandă si de combatere, deosebit să se
tiparească în mai multe exemlare.
Scopul meu cu publicarea fiind în numarul lor de a nu se risipi osteneala mea
ca manuscris şi făra rod, - totuşi aş crede că şi mie mi se cuvine ceva după această
osteneală. Cât să primesc, las în grija editorilor şi Dvostre pentru lucrarea de faţă,
bine ştiindu-se, că, după referinţele mele familiare şi materiale, începe o cotă prin
venitul după munca mea. Şi aş mai dori ca la caz că aş găsi condiţii de tipărire mai
ieftine la Arad decât la Bucuresti, aş fi mai bucuros de tipărie aici.
Cu aleasa consideraţie,
Gh. Ciuhandu
Arad 24 Ol 1934
arătaţi

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 19]

CXXXIX. Rafiroiu
[Borosneu Mare 27 martie 1928]
TELEGRAMĂ

Dr. Ciuhandu,

preşedintele asociaţiei

clerului,

Bucureşti,

senator

şi preoţi din protopopiatul Oituz întrunit în adunarea protopopească şi
de primăvară în Borosneu Mare şi Zagon în 27 şi 28 martie vă exprimă
admiraţia pentru documentatul discurs ţinut la senat în apărarea dreptului bisericii
strămoşeşti. Protopop Rafiroiu.

Sate

conferinţa

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 134, f. 84]
CXL. Reli Simion 1146
Cernăuţi

Prea Venerate Părinte Consilier ,
1146

Rcli Simion ( 1882-1945). Profesor de teologie, istoric.
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Primind azi scrisoarea P. V. Voastre din 2lffi a. c., am avut o bucurie vie de
frumoasele cuvinte de apreciere a scrierii mele, ce mi-le-aţi adresat şi pentru cari
Vă mulţumesc.

Am citit şi cu multă plăcere interesanta scriere a P. V. Voastre „Patronatul
eclesiastic ungar''. E o scriere documentată şi nespus de preţioas[ nu numai pentru
cunoaşterea mai luminată a trecutului nostru bisericesc şi naţional, ci şi de foarte
mare folos practic pentru toţi cei ce au dreptul şi datoria de a întrona Biesrica ort.
rom din Ardeal în toate drepturile ce i se cuvin ca Biserică dominantă a Ţării atât de
asuprită de stapânirile străine în trecut, şi de a o feri de orice politică şi propagandă
străină ce ar putea-o primejdui unitatea noastră sufletească şi religioasă.
Sperăm ca şi conducătorii noştrii politici şi bisericeşti vor şti să folosească
această scriere a P. V. Voastre ca o călauză sigură de orientare şi documentare în
toate chestiunule curente de politică religioasă, internă si externă.
Eu sunt fericit că o cunosc, căci îmi va servi de călăuză în studiile şi
cercetările mele viitoare, referitoare la Biserica Română, şi luptele ei cu cari mă
ocup cu multă dragoste şi pasiune.
Urmând cu plăcere sfatul P. V. Voastre, trimit la adresa P. V. Voastre încă 2
ex. din „Politica religioasă a Habs."cu rugamintea, să binevoiţi a preda unul I. P.
Sf. Sale Episcopului, iar celălalt să Vă servească pentru un eventual referat în
Consiliul Eparhial.
Vă trimit un exemplar din broşura mea:,, Începuturile Catolicismului austriac
în Bucovina".
Vă mulţumesc cordial pentru broşurile trimise nu le-am primit, dar sper că
vor sosi în curînd.
Ce priveşte cercetările mele arhivistice în arhivele din Viena, cu drag aş mai
pleca încolo să fac cercetări. Căci acolo e un izvor imens nesecat de documente
privitoare la trecutul nostru bisericesc şi naţional, încă necercetat şi nefolosit.
Dar pentru împlinirea acestui gând îmi lipsesc 2 lucruri: Concediu de studii
în străinătate şi paralele necesare. Nici wia nici alta nu le pot dobândi acuma. Poate
cândva mai târziu, voiu avea posibilitatea să plec.
Anul trecut am avut un mic concediu pentru studii în străinătate, şi am primit
şi o subvenţie de la Consiliul Eparhial din Cernăuţi spre acest scop. Astfel am putut
pleca la Viena, unde am cercetat 6 săptămâni arhivele imperiale de acolo. Dar acest
timp a fost prea scurt pentru a face multă treabă. Sper că vor veni cândva vremuri
mai bune şi pentru mine, sau poate aş putea obţine în acest scop şi un sprijin
material de la Stat prin intervenţia unui om bun la cei mai mari din Bucureşti, cari
mi-ar putea înlesni plecarea mea la Viena pentru studii arhivistice pe vreo câteva
săptămâni măcar.

Primiţi

P. Ven.

Părinte

Consilier capresia deosebitei mele stime

frăţeşti
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Dr. S Reli
Preot profesor
Cernăuţi, Liceul „Aron Pumnul''
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 172-l 72v.]

CXLI. Repta Vladimir 1147

[Carte de vizită]

[Cernăuţi,

2 decembrie 1902, data poştei]

Dr. Vladimir de Repta
Archiepiscop şi Mitropolit al Bucovinei şi
Mulţumesc

Dalmaţiei

sincer pentru binevoitoarea felicitare

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 171]

CXLII.

Roşu

I.
Buteni la 23 VI 1908

Mult Onorate Domnule Referinte !
Deodată

cu espederea epistolei prezente am înaintat şi Venerabilului
Consistor raportul despre ezamenele din tractul Belinţului unde am fost denumit ca
comisar.
Nu ştiu dacă părintele protopop Sârbu a înaintat aici protocoalele de
ezamene. Eu din parte-mi Anticip că mi-am dat toată silinţa să le fac cât se poate
mai frumoase şi mai curate. Cu toate acestea, foarte probabil, nu o să satisfacă
tuturor aşteptărilor deoarece foarte de multe ori am ajuns în locuri pe unde n'aveam
negreală cum se cade ci de funingine şi mai ştiu eu ce combinaţiuni, apoi într-alt
loc nu era peană corespunzătoare, sugător sau masă destul de largă ci ne îndesuiam
cum puteam. Cu considerare fiind la acestea neajunsuri cred că totuşi vor
corespunde.
În raportul meu nu am intrat în desfăşurarea scăderilor din fiecare şcoală căci
acelea în cele mai multe locuri sunt unele şi aceleaşi de aceea le-am espus numai
după modesta-mi părere, cuget că s-ar putea îndrepta, le-am recomandat în
atenţiunea Vener. Consistor.

Repta Vladimir ( 1842-1926). Profesor de Teologie la Cernăuţi, în mai multe rânduri decan
din Cernăuţi. Episcop de Rădăuţi ( 1899-1902), apoi mitropolit al Bucovinei şi
( 1902-1926 ).

1147

şi

rector al

Dalmaţici

Universităţii

580
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu

Ce priveşte chestia cu internatul mărturisesc sincer că unde numai mi s-a dat
ocasiunea am îndemnat şi sfătuit atât inteliginţa cât şi poporul la sprijinirea acestui
focolar de cultură românesc. Mi s-au şi promis că vor conlucra în aceasta
direcţiune, nu ştiu de se vor şine de cuvânt.
Că institutele noastre nu sunt cercetate de fetele neamului nostru sunt de vină
în primul loc preoţii, învăţătorii şi inteligenţia noastră parte tot care încă în cea mai
mare parte îşi cresc fetiţele prin şcoli străine presupunând că dacă-şi însuşesc o
limbă străină aceasta le-ar fi de ajuns ca să poată deveni soţii şi mame adevărate
căci de creşterea în spirit naţional, durere, nu-i doare nici capul. De aceea - după
mine - cel mai potrivit mijloc de-a readuce la ogaş pe inteligenţii puţini conştiu de
ceea ce fac (onoare escepţiunilor) ar trebui poruncită o campanie ziaristică contra
lor, demascându-i lumei şi neamului românesc cu toate faptele ce le comit în
detrimentul neamului; eventual să se aducă chestia în desbatere şi în congres şi
sinoade, întrucât se poate. Pe unde am juns şi sunt fete, acelea toate sunt în şcoli
sau elementare sau superioare dar străine ceea ce în adevăr trebuie să ne facă a privi
ca îngrijire în viitor.
Mulţumindu-Vă de bunăvoinţa şi salutându-Vă cordial sunt al M. O.
Dvoastre stimător.
I.
[Timişoara

Roşu

-Arhiva familiei Ciuhandu]

CXLIII. Rudneanu Constantin
Oraviţa

la 25 XI, 1930

Prea On. Parinte !
M-am folosit de ocazia că am putut veni până la Arad şi am avut via dorinţa
Vă întâlni. Vă cunoşteam deja de mult din preţioasele studii istoricebisericeşti, pe cari cu mare bucurie le-am primit şi pentru care vin să Vă
mulţumesc. Ele îmi îmbogăţesc cunoştinţele şi-mi întăresc conştiinţa, că
ortodoxismul va trebui să iasă învingător, atunci când vom fi dovedit deplin
rătăcirea fraţilor noştri cari din interese meschine s-au abătut de la credinţa

de a

strămoşească.

Studiile Prea On. Dvoastră sunt pietrile fundamentale pe cari noi cei tineri
vom trebui să adăugăm tot mai mult ... le-am arătat colegilor miei şi le-am explicat
mai amănunţit valoarea lor istorico-bisericească.
Voiu căuta ca-n prelegerile de istorie ce le ţin şi-n conferinţele de prin părţile
noastre să citez documente şi fapte vii, cari toate le poate găsi oricare intelectual
ortodox român şi-n deosebi un teolog ortodox.
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Acum lucrez la o mică broşură din domeniul istoriei religiilor, la „Religia
sper prin ian-Febr. Să fie tipărită, şi imediat vă voiu trimite un exemplar.
Mulţumindu-Vă încă odată pentru lucrările trimise, sărut mâinile Stim.
Doamne şi Dşoare, iar pe Prea On. Dvoastre Vă salut.
Cu tot respectul şi deosebită stimă:
Prof. C. Rudnean
islamică",

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 10]

CXLIV. Rusu N. Ardeleanu 1148
1.
Bucureşti

7 Nov. 928

Prea Stimate Părinte Ciuhandu
scrisoarea şi articolul ce aţi binevoit a-mi tmrute şi vă
pentru încrederea ce-mi arătaţi referitor la recenzie şi
articolul (căreea voi încerca să-i răspund) şi pentru atât de oportună făgăduinţă
privitoare la răspândirea publicaţiei mele cu care am rămas destul de încărcat în
urma precipitatului eveniment. V-aş fi mult îndatorat dacă aţi împărţi cele o sută
exemplare la cei interesaţi, cu un ceas mai devreme şi mai ales dacă Librăria mi-ar
putea avansa telegrafic cele trei părţi din costul lor sau măcar jumătate preţul (ori
60%).
Sunt de părere să trimiteţi studiul Dv. Lui Nichifor Crainic şi Nae Ionescu.
De asemena şi ziarului preoţesc „Crucea" (Str. Buzeşti). Eu voi face zilele acestea
două recenzii pe care vi le voi comunica, împreună cu utilizarea articolului Dv.
Am primit

şi

mulţumesc călduros şi

Cele mai bune urări
N. Rusu Ardeleanu
[B. A. O. R. Arad, op. cit., dosar 125, f. 173]

2.
Buc. Nov. 1928
Prea stimate Părinte Ciuhandu
Am prnrut cu mulţumire recentul studiu al Sf. V. referitor la problema
patronatului sub întregul ei aspect istoric şi politic şi mă voi grăbi s-o citesc cu tot
interesul ce-mi inspiră.
1148

Redactor la revista „Biserica noastră şi cultele minoritare", care apărea la Bucureşti.
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Datorită

ultimelor evenimente politice, eu am rămas cam încurcat cu
mea. Voi fi îndatorat dacă aţi dispune să mi se trimită un rezultat
mulţumitor de la Dv.
Ce face P. S. Episcop?
publicaţia

Cu bune urări şi al D. V.
N. Rusu Ardeleanu
[B. A. O. R. AiadJond citat, dosar 125, f. 177]

CXLV.

Sabău

Dimitrie

[Giula, 19 aprilie 1934]
Nr. 180/1934
Prea Cucernice Părinte Consilier,
Vă ştiu

de lungă vreme că străduiţi cu condeiul şi că pe calea condeiului
o frumoasă muncă de cultură, din care ne-aţi împărtăşit şi nouă celor ce
suntem în Ungaria, dăruindu-ne exmplare gratuite pentru noi şi pentru credincioşii

îndepliniţi
noştri.

Această

împrejurare ne-a făcut pe noi preoţii din Ungaria ca la ultima noastră
întrunire în ziua de 19 Martie a. c. să hotărâm a Vă cere în chip formal intervenţia
ca poporul nostru credincios să fie împărtăşit de lecturi religioase, pe cari le putem
trece peste frontieră cum a fost şi broşura Prea Cucerniciei Voastre despre
,,Mărturisire şi Cuminecare". Ne-ar trebui şi o carte de rugăciune pentru popor.
Credincioşii ne cer cărţi şi ne doare sufletul că nu i-le putem da. Vă rugăm să ne
ajutaţi.

Această

cerere Vi-o fac în numele tuturor

celorlalţi preoţi

ort. români din

Ungaria.
Giula, la 19 aprilie 1934
Dim. Sabău
cond. of. protopopesc
P. C. Sale Părintelui
Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier referent eparhial
Ar~d
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 39, f. 7]
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CXLVI. Sânjoan I. Cornel

[Sighetu! Marmaţiei, 18 iulie 1930]
Domnului
Dr. GHEORGHE CIUHANDU
consilier eparhial
Vicepreşedintele Asociaţiei generale a clerului ortodox din România
În „Ţara Voievozilor" din 15 Iunie a.c. a apărut un articol intitulat „Venin şi
semnat de On. Dta şi îndreptat de la început şi până la stărşit
împotriva mea, în calitate de director al Liceului de fete „Domniţa Ileana" din
localitate.
Mă surprinde mult conţinutul acestui articol şi mai ales faptul, că aţi putea fi
informat atât de tendenţios despre lucruri cari sunt pe alăturea de adevăr.
Cum rezultă din adresa Dlui profesor de religie ortodoxă T. Rusu, cu o dată
de 20 Iunie a.c. am respins lucrările: ,,Cum s-a făcut unirea cu România în Ohaba
Forgaciu"; ,,Patronatul Eclesiastic", ,,Propaganda catolică maghiară la Macau" şi
„Desbinarea religioasă a românilor ardeleni" de autori pe care nu mi i-am notat, pe
motivul, că propaganda „Lupta confesională". Nu este vorba de venin şi ură
confesională. Am citit din adresa scrisă a părintelui profesor Rusu, căci cu părintele
protopop Munteanu nu am tratat în această chestie.
Pentru a fi şi mai bine informat, daţi-mi voie să adaog, că pentru acelaşi
motiv de „propagare a luptei confesionale" am respins şi mai multe lucrări
prezentate de Dl. profesor de religie greco-catolică, Dl. Dr. Alexandru Filipciuc. Şi
aceasta nu am făcut-o pe ascuns, ci în plenul conferinţei profesorale. Cred că-mi
admiteţi dreptul de a censura cărţile pe cari le citesc elevele şi pe cari şcoala le
distribuie ca premii.
În legătură cu numele On. Dvoastră îmi aduc aminte, că mi s-a prezentat de
către Dl. Rusu o broşurică roz, conţinând un discurs al Dvoastră? Rostit, mi se pare,
la Alba Iulia, la un congres protopopesc. I-am reflectat Domnului pprofesor doar
atât, că „nu înţeleg întru cât poate să intereseze pe eleve un discurs ţinut
protopopilor la Alba Iulia" şi l-am rugat să îngrijească, că premiile de religie să
constea din cărţi de rugăciune, aşa cum s-a făcut şi în trecut. Nu sunt eu de vină,
dacă numai după lungi trăgăneli mi s-au putut aduce aceste cărţi şi dacă am rămas
cu impresia, că astfel de cărţi au trebuir comandate la repezeală, căci oficiul
parohial din Sighet nu avea la îndemână. Şi, să mă scuzaţi, dacă în laicitatea mea nu
găsesc o mai sublimă operă teologică pentru eleve de curs secundar, decât o
modestă carte de rugăciuni, care le ridică inimile către Dumnezeu şi care nu
propagă nici ură, nici venin. Pentru această dispoziţie răspund cu conştiinţa mea.
În acest liceu funcţionează de fapt o capelă greco-catolică, întemeiată,
amenajată şi împodobită în întregime de elevele greco-catolice prin contribuţiuni
ură confesională"
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benevole şi în curs de ani de zile. 80 % din elevele române ale acestui liceu sunt
greco-catolice, cum în majoritatea sa absolută greco-catolica este şi aceasta parte a
ţării. Din munca şi stăruinţa profesorilor de religie greco-catolică funcţionează cu
aprobarea mai înaltă şi Reuniunea mariana a elevelor greco-catolice/ şi nu
,,Maarianum" cum Vi s-a comunicat tendenţios.
Au încercat oare părinţii sufleteşti ai elevelor ortodoxe să alimenteze
sufletele acestor eleve şi printr-o apostolească muncă extraşcolară ? Mi-au cerut
oare concursul pentru promovarea sentimentului religios al acestor eleve şi l-am
denegat cândva?
Mă surprinde, în fine, să susţineţi, că aş promova „mendrele catolicismului"
în Maramureş. Dacă nu mă înşel, şi moşii şi strămoşii mei au fost ortodocşi, eu
însumi m-am născut şi sunt în prezent ortodox, mi-am început cariera de profesor în
toamna anului 1908 chiar la Seminarul pedagogic din Arad, unde am avut onoarea
să Vă cunosc şi sunt convins, că dacă veţi binevoi să Vă luaţi osteneala să întrebaţi
despre mine pe actualul Domn Rector al Academiei Teologice din Arad, fostul meu
coleg, Dl. Dr. Teodor Botiş, nu veţi primi tocmai cele mai rele informaţii despre
sentimentele mele româneşti şi creştineşti ortodoxe. Pentru lămurirea On. Dvoastre
să-mi daţi voie să adaug, că începând din 1919 şi până la înfiinţarea parohiei
ortodoxe din Sighet, când nimeni nu se îngrijea de catehizarea ortodoxă, din proprie
iniţiativă, gratuit am catehizat eu însumi pe elevele ortodoxe de la această şcoală.
Am ţinut să accentuez şi acest lucru să Vă dovedesc cât de tendenţios şi cu câtă
răutate conştientă aţi fost informat.
Înainte de a încheia, daţi-mi voie să Vă rog, să binevoiţi a constata, că la
vehementele dar neîntemeiatele DTale acuze, am răspuns nu se poate mai calm şi
mai decent, pentru că:
1. ca profesor, plasat aici, în acest Maramureş al tuturor durerilor noastre, am
înţeles şi înţeleg să dau un suflet din sufletul meu şi lumina din lumina ce mi-a
hărăzit şi mie Bunul Dumnezeu, să dau suflet şi lumină şi să nu produc sub nici un
titlu zizanie între fiicele aceleiaşi naţiuni.
2. pentru că, dacă aş replica pe acelaşi ton, cu care mă ataci Dta, ar trebui să
arunc cu noroi în faţa Feţelor bisericeşti cari reprezintă credinţa noastră în această
localitate. Or, edicatia şi simţul meu creştinesc nu-mi permit aceasta.
Mă chemi la muncă, Domnule Consilier Eparhial,
Suntem amândoi fii ai aceleaşi biserici. Bunul Dumnezeu Dtale Ţi-a hărăzit o
situaţie înaltă întru conducerea destinelor bisericeşti ortodoxe, şi, Te asigur, că dacă
On. Dta ai căuta să vii în acest Maramureş oropsit şi singur, Te-ai convinge, că este
necondiţionată nevoia să vină cât mai în grabă Salvatorul, cu lopata în mână, să
cureţe până încă se mai poate curăţi.
Daţi-mi voie, Domnule Consilier Eparhial, ca acest răspuns al meu pe care
Vi-l trimit în original, ssă-1 public şi foaia locală „Gazeta Maramureşană". Aceasta
pentru paritate şi pentru lămurirea prietenilor mei şi a tuturor celor cu durere de
inimă faţă de instituţia în fruntea căreia stau.
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Sunt ferm convins, că odată venit aici şi cercetând „sune ira et studio", aţi
revoca articolul scris împotriva instituţiei noastre şi a mea, articol scris sub
impresia momentului şi în bază de informaţiuni false, tendenţioase şi pătimaşe.
Asigurându-Vă Domnule Consilier Eparhial, că atunci, când veţi veni în
Maramureş, ca fiu al aceleeaşi biserici, voiu sta la muncă alăturea de On. Dta
pentru a sana şi a europeniza, Vă rog să primiţi espresia deosebitei mele stime.
Sighetul Marmaţiei, la 18 Iulie 1930
Cornel I. Sânjoan
Directorul Liceului de fete ,,Domniţa Ileana"
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 393-394)

CXLVII. Sbiera I.

G.1 149

1.

[Carte de vizită]

[Cernăuţi

ianuarie 1904]

Domniei Sale Domnului Georgiu Ciuhandu
îi aduce
G. Sbiera
Membru al Academiei Române în Bucureşti, Doctor philosophiae ad
honores, membru comandor al ordinului Coroana României, membru onorariu şi
fundatoriu al mai multor soţietăţi culturale româneşti, profesor la Universitate în
Cernăuţi împreună cu familia sa, urările cele mai bune şi mai cordiale la intrarea în
anul nou 1904, ămpreunată cu mulţumita cea mai călduroasă pentru neuitare şi
plăcuta amintire. Cu salutare frăţească
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 153]

2.
[Carte de vizită]

să

[Decembrie 1904]

Toate cele bune, în prezent şi'n viitoriu, sa s'adune
se spele ca să fie tot curat ca la Tatăl înstelat !

şi să aibă

sporiu; cele rele

1149
Sbiera Ion G. (1836-1916), profesor de limba română la Universitatea din Cernăuţi din
1881, membru al Academiei Române. A scris multe lucrări dintre care amintim: Codicele Voroneţian,
Cernăuţi, 1885; Mişcări culturale şi literare la romănii din stânga Dunării, în răstimpul de la 15041714, Cernăuţi, 1897.

586
https://biblioteca-digitala.ro

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu
Urează

de anul nou 1905
Dr. I. G. Sbiera
Profesor universitar Cemăuţ şi soţia

[B. A. O. R. And,fond citat, dosar 74, f. 170]

3.
[Carte de vizită]

[Cernăuţi,

ianuarie 1906]

Dr. I. G. Sbiera
profesor universitar în Cernăuţi
mulţwneşte cu căldură şi
folositoare în prezent şi-n viitoriu

urează

de anul nou 1906 toate cele bune
Salutări

şi

cordiale

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 121]
CXLVIII. Scriban Iuliu 1150
Bucureşti,

22 Decembrie 1923

Scumpe Părinte Ciuhandu
Iubite în Hristoase Frate,
Răspund grabnic în chestiunea în care mă întrebi, îndată ce am primit
scrisoarea, fiindcă chestiunea acesată îmi stă şi mie mult la inimă.
Chestiunea cu Ghibu nu se cunoaşte aici în faza din urmă, fiindcă art. lui n-a
apărut în ediţiunea Universului pentru Bucureşti, ci nwnai în cea pentru provincie.
Eu însumi, dacă ştiu de el, este din reproducerea lui pe care am citit-o în Albine.
Îndată ce am aflat, am şi dat la Universul un articolaş, cu arătarea că voi continua,
dar n-a apărut nimic.
Câte articole ale mele s-au perdut aşa:
Eu îmi dau seamă că ardelenii trebuie să se simtă miraţi pentru chestiunile de
frământare cu uniţii, care d-voastră vă sunt mult la inimă, dar peste care cei de aici

1150
Scriban Iuliu (1878-1949). Studii la Seminarul Teologic din Galaţi şi laşi, apoi studii
superioare la laşi, Bucureşti, Strasbourg, Heidelberg (licenţiat în 1903). Doctor în Teologie la
Bucureşti (1919). A fost superiorul Capelei „Mihail Sturza" din Baden-Baden (1904-1909); profesor
la din Râmnicul-Sărat, la Seminarul Central din Bucureşti (1909-1928) şi director (1909-1919).
Profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. A fost redactor al revistei „Biserica Ortodoxă
Română". A lăsat numeroase lucrări din domeniul Teologiei şi Filozofiei.
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Da, ai noştri sunt mult mai reci şi ei nu ştiu ce vă doare pe dChiar când ştiu, trec mai departe.
La Bucureşti, cum spui, nu e nimenea să se ocupe de aceasta.
Parcă numai de asta!. .. Eu m-am cutremurat de durere când am citit cele
petrecute la Constantinopol pe spinarea bietei noastre Biserici ortodoxe şi am privit
cu scîrbă nepăsarea cu care noi ne uităm la aceste lucruri. Dar în chestiunea aceasta
indiferenţa nu este numai a noastră, a celor de la Bucureşti, ci şi a celor de la dvoastră. Nu e de admis să fie inima de ortodox să vadă ce se petrece la
Constantinopol şi să nu se mişte.
Dacă am vreun regret uneori că nu sunt episcop, este numai pentru astfel de
împrejurări, că glasul meu s-ar auzi. Aşa cum sunt, am scris un articol viu pentru
Universul, căutând să stârnesc lumea la mişcare. Aud că a apărut la provincie, dar
la Bucureşti n-a apărut. Dacă apărea mai scriam.
Apoi avem Mitropolit ardelean. Părintele Ciuhandu, de ce nu se mişca?
Sinodul a formulat un protest pentru cele ce se întâmplă la Constantinopol, care
trebuia înaintat tuturor legaţiunilor la Bucureşti. Dar Mitropolitul îl ţine în cartoane
şi nu-l scoate. Dar Mitropolitul de la Sibiu, care e om tânăt, de ce tace? asta e
chestiunea de tăcut?
Iată, Părinte Ciuhandu, că la întrebarea Sfinţiei Tale, dacă nu e nimeni la
Bucureşti care să se mişte în chestiunea lui Ghibu, răspund şi eu cu o întrebare: Nu
e nimeni în ortodoxia românească să se mişte pentru fraţii noştri terfeliţi de pagini ?
În ambele cazuri însă, eu m-am mişcat şi am să mă mişc. Aştept cea mai
apropiată întâlnire a comitetului Asociaţiunii generale a Clerului. Dar mişcaţi-vă şi
acolo: Consistoriul episcopal, Societatea preoţilor Andrei Şaguna, revistele
bisericeşti. Daţi alarma şi nu staţi. Dar numai pentru chestiunea lui Ghibu, ci şi
pentru cea de la Constantinopol. Cereţi Mitropolitului să vorbească în Senat. Astea
sunt cazuri grave, când glasul nostru trebuie să răsune în Europa şi America. Şi în
asemenea chestiuni glasurile se aud.
Cu Ghibu am eu o lungă întrevedere aici, la Bucureşti. Am vorbit vreo 6
ceasuri. Mi-a expus vederile lui, mi-a cerut sprijin. I-am spus că nu î-1 pot da,
fiindcă vederile mele sunt altele. Este foarte înaintată opera de apropiere de
Biserica anglicană. Asta trebuie cultivată, fiindcă anglicanii umblă după stăpânirea
asupra ta. În sfârşit, nu spun mai multe aici, fiindcă despre asta eu am de scris mult
în reviste.
Inima mea e totdeauna pentru a scrie în astfel de chestiuni şi a nu lăsa f'ară
răspuns nimic de ale Unirii, Culturii creştine ori Albinei. Dar nu mă ajunge timpul,
Părinte Ciuhandu, asta e marea mea belea. Sunt prea multe de făcut şi nu ştiu ce să
mai fac mai întâi. Câr am dorit să continuu ce începusem în Adevărul împotriva
catolicilor, cum făgăduisem. Dar s-a mai putut! Şi eu m-am specializat în lupta cu
ei. Am foarte mult material să-mi bat joc de ei cât oi vrea, dar sunt prea ţinut de alte

trec

nepăsători.

voastră.

ocupaţiuni.
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1n ceea ce priveşte acum ce vrei să publici în revistă, n-ai nici o greutate.
e material mult, nu are şi el împărţirile lui, pe chestiuni, pe capitole? Deci
pune în fiecare număr câte o bucată şi aşa ai să piţi publica. Să fie pe fiecare număr
o chestiune întreagă dintr-un studiu mai lung, şi aşa merge publicatu: La fiecare
bacată în continuare, pun: vezi numărul de mai înainte, şi aşa până s-a isprăvi. Deci
trimite, că eu public. Doar tot ai loc berechet. Ai disponibile 8 pagini peste care nu
pot trece. Dar 8 pagini la revista noastră e destul de mult.
Iată, ţi-am dat răspuns, cum mi-ai cerut şi te rog să nu-mi iei în nume de rău
pentru ce am spus nainte că nu vă mişcaţi nimenea nici din Ardeal în chestiunea
pomenită. E Chestiunea de credinţă şi de Biserică şi nu putem lucra ca să placem
oamenilor. Trebuie să spunem aşa cum vedem şi gândim.
Cu toată dragostea de frate în Domnul şi să ne vedem cu bine
Dacă

Arhim. Scriban

mă

Salută din partea mea pe
vedea la congres.

Păr. Botiş şi

pe

toţi

cu care am avut

plăcerea

de a

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 78-79]

CXLIX. Secuia Sever Septimiu 1151
1.
Arad 21 Iulie n. 1904
Iubite,

dragă Ghiţă,

Nu-ţi vine a crede, că sunt cel puţin un bradip ? după aşa îndelungată tăcere
la întrebătoarele tale scrisori.
A dat Dumnezeu de am pus mâna pe Mitrofanovici 1152 , care în persoană te
salută şi-ţi va putea fi oaspe până la reînceperea anului şcolar, pe când îl reclama dl director, care mi l-a dat fară chitanţă.

Secuia Sever Septimiu (1869-1912). Studii secundare la Arad, Sibiu şi Blaj. Din 1887
Teologia la Arad, după care Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. O perioadă a
fost bibliotecar la Academia Română, apoi o scurtă perioadă a funcţionat şi la Arhivele Statului din
Bucureşti. Profesor la şcoala civilă de fete din Arad ( I 902-1904); profesor la Institutul pedagogicteologic din Arad ( 1904-1908). În 1908- I 909, câteva luni ocupă postul de secretar al Consistoriului
eparhial din Oradea, după care se retrage ca preot la Odvoş Uud. Arad), unde, în primăvara anului
1912 trece la cele veşnice. A publicat studii şi articole în „Tribuna", ,,Biserica şi şcoala",
1151

urmează

,,Luceafărul", ,,Viaţa românească".
1152

Mitrofanovici Vasile, profesor de Liturgică la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.
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Dacă au placut articolii tăi cu „administratia"? răspundă starea noastră,
mâhnirea celor ce scoală de lucru bun, după ce ni s-a pus în vedere că nici o sporire
de personal nici de creţari nu se face de toamna.
,,Circa" a fost cam tare - dar socotesc că totuşi nu vei da faţă cu procurorul.
Dacă îţi cade la îndemână, orice colaboraţie ne este binevenită. Prealabila aprobare
a noastră o ai în judecata ta.
Nwnerii ceruţi pentru Bălan 1153 şi Ciobanu 1154 s-au trimis la timpul său.
Pentru Putna ? la noi nu-s creţari, nwnai primul redactor poate sta trei luni în Ţară.
Ce face gazeta? treaba lui Bocu 1155 .
Petiţia ta pentru Tezaur am dat-o lui Costam 6 • Am uitat să-i mai pomenesc.
Apropo ! Absolutorul meu teologic e facut ? dacă da, nu ştii tu unde Ia-i pus ?
În chestia revistii teologice, văd că Sibiul şi Caransebeşul tac. De ce ? am
aflat de la Craciunescu 1157 , că ar fi vorba de doctorii din mitropolia noastră să facă
ei o revistă.
Şi mai văd că popii din Bucovina eşiră în plan cu ,,Viitorul".
Lucrurile astea pe mine mă cam supără, pentru că văd secăturile pe drwnul
validitării personale.
Ori poate sunt şi eu prea pesimist uneori, - aşa e şi aerul pe aici puţin pentru
mine, de-o vreme incoace. Prea văd a nu-ţi da mâna să faci altfel decât cwn aduce
lucrurile întâmplarea şi degeaba te abati.
Iubite Ghiţă, îti mulţumesc pentru surprinzatorul mandat poştal care şi
moraliceşte mi-a pricinuit un moment de înalţare.
Dumnezeu să-ţi dea noroc !
Aud că Botiş umblă după protopopiatul lui Filip cu toată seriozitatea. Vezi o
Marie din Bihor ?
Trifonul 1158 nostru e acasă, unde se mângâie cu prietenii şi cu vinuţul.
Costa-i pe aici şi pe la mireasă. Căldurile caniculare încep. Aparatul
bisericesc -administartiv funcţionează. Eu mă plictisesc şi aş dori, - nu mai ştiu ce.
Pe tine ştiu că nu te prinde spleep-ul, nici n-are pentru ce. Ş nici de mine nu
te voi molipsi, căci n-am apucat să-ţi scriu ... pe vreme rea.
Te sărut cu fraţească dragoste,
Secuia

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 55-56v]
Bălan Nicolae, viitorul mitropolit al Arealului.
Ciobanu Virgil.
1155
Bocu Sever ( I 874- I 950). Ziarist şi redactor la „Tribuna" din Arad. Deputat de mai multe
ori; ministru al Banatului ( 1928-1930). A murit în 1950 în închisorile comuniste.
1156
Costa Jon (1867-?), s-a născut în Căoaşd (Bihor), studii de Filozofie la Universităţile din
Cluj şi Budapesta. Profesor de istorie la Preparandia din Arad ( 1902-1908), când a intrat în serviciul
Primăriei din Arad.
1157
Crăciunescu Aurel (1877-1943).
1158
Lugojan Trifon (1874-1948).
1153

1154
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2.
[Oradea]

Dwninică

31/I 1909

Frate Ghiţă,
Cu oarecare sfială am deschis oficioasa şi numai pe urmă am vazut că e
tocmai de aceea să începem cu „procedura" d-a capo.
La sărbătoarea Crăciunului am stat acasă doua săptămâni şi în timpul acela
am fost de trei, patru ori la Arad, am nimerit tot cam în zi de sărbătoare, te-am
căutat şi la şcoală şi mi-au spus servitoarele un termen când te întorci.
Doream mult să te întâlnesc, pentru că sunt lucruri de vorbit care nu se
sugerează decât la vedere.
Şi tu imi faci „dinţi lungi" că „aratat ceva" şi eu am un ceva pentru tine din
Bihor ..... .
Dar să trecem ad rem ....
Dintr-un început te rog, intervine, ca administratorul Bălan să nu mai trimită
„Rev. Teol." Exemplarul ,,Bis şi Şc." la Arad, ci să mi-l trimită mie pentru că de
când am plecat eu din Arad şi de când nu se mai găseste la gazeta oficiosă decat un
biet corector slugarnic faţă cu greşelile de tipar, s-a cam stricat lumea şi cine poate
sterpeleşte, numai cine nu vrea nu trage la stânga cărti şi reviste, care se pierd în
biblioteci la Micu 1159 , fără nici un folos.
Aş dori apoi să şti, cam câţi abonaţi are ,,R. T." mai ales câţi preoţi şi caţi
plătesc câţi nu.
Şi am să scriu, - dar nu vreau să fiu greu la lovitură, că sunt şi eu amărât de
ce văd şi ce se petrece la noi mai ales cu popii.
Acum o rugaciune !
Ori tu ori Russu, ori Ciorogariu, ori cu plata mea participativă, să-mi trimiteţi
un memorand al bisericilor (Episcopi etc.) sârbeşti în cauza Mănăstirilor. Vreau să
scriu un studiu straşnic pentru partea istorică. Am notiţele mele din timpul
universităţii, din Schafariek, Pic, Jung si Mariei, Kemeny dintre unguri, şi un
exemplar din arătarea bisericii noastre în formularea pretentiilor pentru trei
adevărat,

mănăstiri.

Daca primesc aceste lucruri am să-i fac parte şi lui Bălan.
Nu poţi să-ţi închipui .... Cum îşi pierde omul iluziile, când vede de aproape,
ceea ce a preţuit - de departe.
Mă găsesc în condiţii sufleteşti că viata externă, - nule ! Am a face
chitibuşerii nisipide administrative şi cu preocupaţii de-a bate apa în piuă, ca sa iese
untul!
s Emilian Micu, preot şi cunoscut bibliofil bănăţean (c. 1860-1909). Pentru amănunte
despre viaţa şi activitatea sa vezi: Radu Ardelean, Lucian Giura, Pavel Vesa, Emilian Micu, pelerinul
cultural bănăţean, Sibiu, 2000, 252 p.
11 9
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Vezi m-a luat gura pe dinainte ! Dar nu face nimic.
Sincere şi simpatice salutări d-nei tale.
Cu dragoste al tau prieten
Secula
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 91-92v]

CL. Senderary E.
Mrea Agapia [12 aprilie 1905]
Stimate Ole Dr.
Ducând cu mine pre cât voi trăi, bunele amintiri de pe la Dvoastre. Vin cu
a-mi împlini o mare datorie de a Vă mulţumi sincer, pentru amabilitatea ce
mi-ati arătat-o şi de care îmi voi reaminti ori când.
' Numai puţin vă adresezi pentru Sfintele Prăznuiri ale Învierii Dlui nostru
Iisus Hristos, viile mele urări, să le petreceţi cu veselie şi sănătate, la mulţi Ani.
Medaliea ce V-am promis-o cu viue părere de rău nu v-o pot trimite până în
săptămâna a doua după Paşti, când se va întoarce de la Bucureşti Prinţesa Matilda
de Caradjea, unde au mers prin săptămâna a 5 a postului săş vadă o soră bolnavă, şi
se facă şi Paştile. Semi dai adresa ca să ştiu unde se vo trimit căci desigur o să o
am. Doresc a auzi despre reuşita egzamenului Dvoastră ca să mă bucur.
Mulţumindu-vă încă o dată remân cu tota stima
E. Sendelary
plăcere

12/4. 05
P. S.

Scuzaţi vă

rog urâta mea scriere: în aste zile sunt foarte

ocupatăp şi

grăbită.

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 74, f. 117]
CLI. Simonescu Dan 1160
Bucureşti,

28 VI 1936

Simonescu Dan ( 1902-1993), istoric al culturii, bibliograf, bibliolog, editor şi textolog de
cronici. Studii secundare la Piteşti, universitare la Bucureşti ( 1921-1925). Doctor în istoria literaturii
române vechi (1938), Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei Române (1953-1968). A
publicat: Istoria Ţării Româneşti /290-1690. letopiseţul Cantacuzinesc (Ediţie critică), Bucureşti
1960, 255 p.; Cărţile populare în literatura română, Bucureşti, 1963; Cronici şi povestiri româneşti
versificate (sec. XVII-XVIII), Bucureşti, 1967, 352 p.
1160
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Cinstite Părinte Ciuhandu,
Să răspund

pe rând la toate întrebările puse:
1. Catavasierul ce-l credeţi din 1714 este înt-adevăr necunoscut în
Bibliografie, eu însă îl cred din anul 1715, dacă va fi la fel cu exemplarul
Academiei Române. Ca să nu mai repet aici, alătur o fişă cu informaţii despre acest
Catavasier.
2. Filigranele nu le-a putut identifica nici măcar aproximativ, ca pe celelalte,
1161
pentrucă volumul respectiv din Briqet
este împrumutat.
3. Despre Molitvelnicul coresian tipărit la finele Tâlcuirii evanghelii/or 1564,
găsiţi o bibliografie completă în cartea lui Lucian Predescu, Diaconul Coresi,
Bucureşti, 1933, p. 30-35. Atrag atenţia însă că această carte nu se poate consulta
cu folos, decât pentru bibliografie, interpretarea datelor fiind lipsită de
discernământ critic. Mai de preţ în această privinţă a publicat E. Dăcianu în
Răvaşul, VI (1908), nr. 5-6 şi N. Hodoş în Prinosul lui D. A. Sturdza, Buc. 1903, p.
235-276. Apoi S. Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, 1930
(ed. 2), p. 224-225, unde găsiţi o bibliografie critică aleasă.
4. Scrisoarea trimeasă a ajuns în mâna dlui Tita .. "').
Vă felicit că până şi în luna de odihnă daţi atenţia competentă cercetărilor
ştiinţifice. Îmi pare bine că reluaţi articolele despre manuscrisele bihorene, pe care
le-am citit mai de mult şi mi-au plăcut. Acum la Academie imtrăm cu toţii în
vacanţă, până la 1 septembrie.
Vă rog să primiţi salutările cele mai distinse
Dan Simonescu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 131, f. 348-349]

CLII. Sinodul eparhial Arad
Ad. Nr. 2855/1916
Arad, 6/14 martie 1917
Venerai Sinod eparhial !
În legătură cu concluzul de sub nr. 33 din 1916 avem onoarea a Vă anunţa că
Consistoriul nu a găsit altă soluţie pentru editarea unei biblioteci pentru şcolari şi
adulţi decât următoarea:
1161
Credem că este vorba de Briquet Ch. M., De la valeur des filigrames de popier comsul
moyen des determiner l'age el la pro Vennance des documents non dates, Geneva, 1892; Idem, Les
filigranes Diccionnarire historique des marques du papier, Paris, 1907.
*) Indescifrabil.
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Aici în Arad şi dealtfel se editează biblioteca „Semănătorul", ce apare sub
îngrijirea directorului şcoalei nostre civile de fete şi asesor consistorial Victor
Stanciu. Pe acesta l-am invitat ca în cadrele numitei biblioteci să cuprindă şi broşuri
de conţinutul proiectat de Ven. Sinod eparhial, punându-i în prospect că fascicolii
sau volumaşele care vor atinge măsura aşteptărilor Veneratului Sinod, le vom
recomanda pe cale circulară credincioşilor şi tineretului nostru.
G. Ciuhandu
Veneratului Sinod eparhial Arad.
[A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia
dosar 34/1916, doc. 2588/1916]

CLIII. Societatea

ortodoxă română

Academică

Arad, Acte şcolare, grupa IV,

,,Episcopul Grigorie" Arad

SOCIETATEA
Arad la 7 Martie 1933
ACADEMICĂ ,.,EPISCOPUL GRIGORIE' ARAD
Nr. 56 1933
P. C. S. Dr. Gheorghe Ciuhandu
Societatea „Episcopul Grigorie" a studenţilor în Teologie din Arad,. prin
prezenta Vă ducem sincerile ei mulţumiri pentru frumoasa donaţiune făcută pe
seama bibliotecii acestei Societăţi prin donarea scrierilor ieşite de sub pana maiastră
a P. C. Voastre.
Preşedinte

N.

Cimpoieş

Secretar general
Aurel Lucea

P. C. S. Dr. Gheorghe Ciuhandu
Consilier referent eparhial
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 68, f. 22]
CLIV. Societatea Clerului Ortodox din Bucovina

SOCIETATEA CLERULUI ORTODOX
DIN BUCOVINA
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Prea Cucernice Părinte,
Societatea Clerului ortodox român din Bucovina cu vie satisfacţie a luat la
de inimoasa ţinută a Prea Cucerniciei Voastre în şedinţa maturului Corp
întru apărarea intereselor sfintei noastre biserici strămoşeşti şi cu onoare roagă să
primiţi omagiul ei de mulţumire şi recunoştinţă.
Primiţi, Vă rugăm, Prea Cucernice Părinte, asigurarea frăţeştei stime şi
consideraţiuni ce Vă păstrăm.
cunoştinţă

Preşedinte

Teodor Petru

Secretar
Berariu

Prea Cucerniciei Sale Domnului
Prof. Gh. Ciuhandu, senator
Bucureşti

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 134, f. 85]

CLV. Societatea

Istorico-Arheologică Bisericească Chişinău

ROMÂNIA
SOCIETATEA
ISTORICO-ARHEOLOGICĂ BISERICEASCĂ
CHIŞINĂU

NR. 61
10 NOIEMBRIE 1922
Cucernice Părinte,
Cu deosebită plăcere avem onoarea a Vă aduce la cunoştiinţţă vestea că în
Adunarea generală a acestei Societăţi de eri, aţi fost proclmat membru activ al
societăţii, conform & 14 din Statut.
Anexăm aici câte un exemplar din Statutul acestei societăţi şi darea de seamă
pe anul 1921.
Preşedinte

Icon. C. Popoviciu
Secretar
(indescifrabil)
C. S. Cucernicului Preot Dr. Gh. Ciuhandu
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Asesor Consistorial Diecezan
Arad
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 72, f. 427]

CLVI. Stan Vasile 1162
[Carte de

vizită]

[Sibiu 28 aprilie 1925]

Dr. Vasile Stan
Directorul Şcoalei Normale „Andrei
P. O.

şi

Şaguna"

Sibiu

iubite Părinte Ciuhandu,

Mă grăbesc să Te asigur, că făcând vizite la Arad, am avut sentimentul că-mi
împlinesc o datorie faţă de deputaţii sinodului şi fruntaşii bisericii de acolo, fără a
aştepta revanşa. De aceea nici n-am rămas mai mult decât trebuia pentru terminarea
vizitelor. Sunt mulţumit că am putut să-Ţi fac cea dintâi vizită Frăţiei Tale; se
cuvenea celui mai vrednic şi bineintenţionat am al Bisericii din Arad. O spun cu
sinceritate, fără a Te măguli ca o convingere intimă şi Te asigur de stima şi
consideraţiunea deosebită ce-Ţi păstrez totdeauna.
Cu salutare frăţească

Sibiu 28/N 1925
[B. A O. R. Arad,fond citat, dosar 20, 22]

CLVII. Stanca Sebastian 1163
[Sibiu, 1935]
Iubite Părinte Ciuhandu !
În chestiunea cărţii (S. Vulcan şi G. Raţ) am făcut o circulară către toţi
iar tipăriturile le-am repartizat pe protopopiate, la protopopi şi preoţii mai

preoţii,

Stan Vasile (1875-1945). S-a născut la Sohodol (Alba) în 30 ianuarie 1875, a urmat
cursurile gimnaziale la Brad, Beiuş şi Braşov. La Sibiu a absolvii cursurile teologice, la Budapesta pe
cele de filozofie şi filologia, luându-şi doctoratul. Profesor, o perioadă şi director al Institutului
teologic-pedagogic din Sibiu (1902-1927), arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ( 1902-1927) şi
episcop al Maramureşului ( 1930-1945). În 13 aprilie 1945 a trecut la cele veşnice fiind înmonnântat la
1162

Răşinari.

Stanca Sebastian (1875-1947). Studii de Teologie la Sibiu, după care a urmat cururile
de Litere şi Filozofie din Budapesta unde şi-a luat şi doctoratul. Se numără între ostenitorii
reînfiinţării Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. A lăsat importante lucrări din domeniul
cercetărilor istorice.
1163

Fafoltăţii
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de frunte, am făcut cuvenita recomandare să se adreseze direct Dvoastră, deoarece
episcopul nostru nu mai admite nici un fel de plasări de broşuri prin intermediul
Consistoriului, am avut multe inconveniente cu unii domni localnici, impulsivi şi
pretenţioşi, de altfel pretini cu „popa", care ne-au costat câteva sute de mii de lei.
De aceea consistorul nu mai vrea să se ocupe de asemenea lucruri, ci le-a înhămat
pe toate câte vin aici, la Librăria eparhială.
Pentru cartea Dtale am făcut recomandare călduroasă şi sper că tot se vor
găsi câţiva preoţi cari să o aboneze, deşi preoţimea este extrem de alarmată de
problema actuală a reducerilor.
Noi vom ţinea adunarea secţiei Cluj în 16 şi 17 mai, deoarece în 17 e ziua
1164
naşterii episcopului nostru
şi împlineşte 80 de ani.
Vom desbate şi problema salarii şi vom face o moţiune de protest.
Vom desbate şi chestiunea „Oastei" 1165 • Nici nu credeam să vină aşa curând
vremea care să-mi dea dreptate mie. Oastea este astăzi secta perfect preiorativ în
mâinile lui Trifa 1166, cum am prevăzut eu. Mitropolitul 1167 ar trebui să-şi tragă
consecinţele şi să-şi pănă cenuşe pe cap, pentrucă a făcut o imensă stricăciune
Bisericii.
Dacă ai vreo sugestie specială pentru adunările secţiilor te rog să mi-o
comunici.
Cred că n-a strica să ne întrunim şi noi comitetul asociaţiei 1168 şi să dăm o
moţiune în cauza salarizării. Legea va veni în parlament în Iunie.
Cu toată dragostea
Stanca
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 72]

CLVIII.

Şcoala Comercială Superioară

de Fete din Arad

ŞCOALA COMERCIALĂ SUPERIOARĂ DE FETE DIN ARAD
Nr. 115
Arad, 12 Maiu 1932

P.O.D.
Dr. Gheorghe Ciuhandu
1164

Este vorba de episcopul Nicolae Ivan (1855-1936).
Este vorba de „Oastea Domnului".
1166
Preotul Iosif Trifa, mentorul Asociaţiei religioae „Oastea Domnului".
1167
Mitropolitul Nicolae Bălan al Arealului (1920-1955).
1168
Este vorba de Asociaţia „Andrei Şaguna" a clerului Mitropoliei ortodoxe române din
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş.
1165
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Arad
Cele 77 broşuri trimise şcolii noastre, din lucrarea Dv. Despre mărturisire leam distribuit între eleve.
Alăturat Vă remit suma de Lei 36 încasată de la elevele care au răscumpărat
broşura; celelalte broşuri au rămas la eleve în mod gratuit.
Permiteţi-mi să Vă exprim calde mulţumiri pentru gestul făcut în interesul
elevelor şlcolii comerciale.
Directoare
(indescifrabil)
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 68, f. 29]

CLIX. Şora Melentie

1169

1.
[Timişoara,

24 martie 1928]

Nr. 670.
TELEGRAMĂ

Senator dr. Ciuhandu str. Traian 230
Consiliul parohial ortodox român din Timişoara Fabric Vă felicită şi vă
omagiale mulţămiri pentru documentatul discurs rostit în maturul corp
pentru apărarea Sfintei Ortodoxii şi a neamului.
Preşedintele Consiliului
Preot Şora
exprimă

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 134, f. 89]

2.
[Timişoara

21 ianuarie 1935]

Prea Cucernice Părinte Protoiereu,
1169
Şora Melente ( 1889-1956). S-a născut în 26 inuarie 1889 în satul Feneriş (Bihor), şcoala
primară în satul natal, cursurile liceale la beiuş, apoi cursurile Institutului Teologic din Arad. În 1912-

1913 auduază cursurile Facultăţii de Filozofie de la Universitatea din Budapesta. Preot în lanova şi
Itvin. În această perioadă unnează cursurile pedagogice de la Universitatea din Luj (1919-1921), apoi
obţine numirea ca profesor la Şcoala Nonnală de băieţi din Timişoara ( 1924-1940). A publicat:
Caietul unui preot de la sate (Arad, 1925); Biserica, familia şi natalitatea (Timişoara, 1934);
Îndemnuri duhovniceşti (Timişoara, 1943). La 15 octombrie 1956 a trecut la cele veşnice.
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Anticarul Klauber a văndut istoria Aradului încă dinainte de sărbătorile
Naşterii Domnului. Întrucât a-ţi avea lipsa de ea puteţi afla la redacţia Aradi
Kozlony 1170 , unde a fost trimisă de el. De altcum o astfel de istorie are şi dr.
Miloia 1171 directorul muzeului din Timişoara. La rândurile de data 12 XII 1934, în
care aţi pus trei posibilităţi cu privire la întrelăsarea mea de-a vă aviza cu privire la
aranjamentul de la Primăria Municipiului şi Prefectura Judeţului, raspund:
Eu, - înca înainte de primirea acestor rânduri am trimis o scrisoare în care am
avizat că vi s-a votat la Prefectură 20 OOO Lei, iar Primăria cumpără de 3000 Lei
broşuri din opusul dr. Georgiu Popa 1172 • Am văzut deciziile. Şi mi s-a spus că vă
vor trimite banii.
Am rămas surprins când - după sarbători - întrebând numai în treacăt şi
întâmplător - mi s-a răspuns, că nu s-au trimis banii.
Subpefectul Ionescu mi-a comunicat că decizia stă şi acum, şi că se va
executa după 15/11 1935, termen până la care au fost suspendate toate plaţile la
deciziile similare. A spus chiar să vă avizez în acest sens. Prima dată am crezut.
Acum ... ? De altum, eu voi aviza după 15 II 1935. La Primărie atât Table cât şi
Grădinariu spun că să faceţi altă adresă pentru bugetul suplimentar. Toţi se scuză cu
împrumutul de înzestrare.
1173
Mulţumesc din suflet pentru Schiţe • Ca toate lucrarile P. C. Voastre sunt
foarte documentate. Despre revolutia din jud. Arad am şi citit cu elevii.
Sunt al P. C. Voastre.
Timişoara

II la 21 OI 1935
devotat si profund respectuos
Pr. M. Şora

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 14]

3.
[Timişoara,

la 25 februarie 1935]

Prea Cucernice Părinte Protoiereu,
şi Cuscre
1170

„Aradi Kozlony", cotidian poilitic maghiar din Arad.
Miloia Ioachim (1897-1940). Studii secundare la Caransebeş, universitare la Bucureşti
(1919-1920) şi Roma (1920-1922). Doctor în Istoria artelor (1924) şi în Litere şi Filozofie (1927) la
Roma. Director al Muzeului Batatului din Timişoara (1928-1930); profesor la Academia de Arte
Frumoase din Timişoaera. A publicat stuidii de Istoria artei.
1172
Este corba de lucrarea: Dr. Giorgiu Popa: Un om de şcoală şi cultură (184/-97), Arad,
1934, 135
117 Este vorba de lucrarea: Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul XVIII, Arad,
1934, 84 p.
*) Indescifrabil.
1171

f-
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Am împărţit apelul primit cunoscuţilor mei, de pe la redacţiile gazetelor
locale: ,,Vestul", ,,Biruinţa", ,,Ştirea", ,,Unirea româna" şi ,,Pruncea". Ca să puteţi
aviza şi personal pe cei ce ar dori, - sau mai bine zis ar trebui- să se prenumere la
câte un exemplar din marea lucrare, ce doriţi să se tipărească, restituiesc blancheta
primită, completată cu nume din Timişoara şi jur.
Între timp, am dat o raită pe la Primărie şi Prefectură. Promisiunile se
repetă ... mi-i teamă acum că vor rămâne simple promisiuni şi deciziile .... *) s-a
notat şi a reînoiot promisiunea că se va executa decizia. Pe semne a uitat ce mi-a
comunicat după sărbatorile naşterii. Dl. Prefect dr. Nistor mi-a spus în 23/11, ca sa-i
aduc aminte de chestiune pe la sfarşitul lunii Martie. Curat istoria lui „Niţă" cu
boierul.
Al Prea Curceniciei Voastre
Timişoara

II, la 25/02 1935
respectuos si devotat
Pr. M. Şora

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f76]

4.
[Carte

poştală]

[Data

poştei: Timişoara

12 noiembrie

1936]
Prea Cucernice Părinte Protopop

şi

Consilier,

Cu referire la rândurile din urmă răspund. Am plătit nu 2000 lei ci numai
15000 lei şi anume pentru Astra, Bibl. parohială si mine. Am primit în schimb trei
exemplare. Am mai predat ce e drept un exemplar lui Bejan - din încredinţarea P.
On. dvoastră - şi v-am adus banii, dar banii aceştia nu trebuie să mi-i calculaţi, ca
buni mie, ci liceului Diaconovici deja de care v-aţti achitat. Eu am dus cartea. Am
mai plătit librăriei diecezane 1OOO lei şi-am primit 2 exemplare şi anume ptr. Se.
normală şi gimnaziul V. Babeş. Cât am plătit am primit. E în ordine.
Al p. On.

Dvoastră

Pr. M.
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 61, f. 23]
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CLX. Tarangul Oreste
1.
România
Cernăuţi 28 VII 1937
Mitropolia Bucovinei
PREA CUCERNICIEI SALE
PĂRINTELUI DR G. CIUHANDU,
ARAD
Din dorinţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit VISARION, rugăm să binevoiţi a
ne arăta, cât ar costa retipărirea în câte una mie exemplare a următoarelor trei
lucrări, al căror autor sunteţi, şi dacă doriţi a le tipări:
1. DESBINAREA RELIGIOASĂ A ROMÂNILOR ARDELENI 1174 .
2. SCHISMA ROMÂNEASCĂ, SAU UNIREA CU ROMA 1175 •
3. RUTENII ŞI ZUGRUMAREA LOR POLITICĂ DE CĂTRE MAGHIARI
PRIN UNIREA CU ROMA 1176 •
Ce cea mai aleasă consideraţiune.
CONSILIER
Dr. Oreste Tarangul
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 126, f. 12]

2.
[Concept]

[Arad, 6 septembrie 193 7]
P. C.

Părinte,

Am primit cu multă mângâiere sufletească scrisoarea din 28 I. tr. trimisă mie
din încredinţarea I. P. Sf. Sale Părintelui Mitropolit Visarion, care se interesează de
lucrările mele, - ale unui om care am tipărit, tot ce am lucrat pînă aci, exclusiv pe
cont personal.
Cele trei lucrări ale mele de cari se interesează I. P. Sf. Sa, fac parte dintr-o
lucrare mai mare, ca fond şi extensiune chiar - care, însă a rămas s-o fracturez şi so scot în rate, cum pot, în reviste şi broşuri iară alta parte mi-a rămas în manuscris,
aproape terminat. În lipsa unui sprijin material şi pentru dificultăţi de desfacere, de-

1174

Arad, 1927 (Nr. 7 din „La vatra sufletească a neamului").
Sibiu, 1921, 54 p.
1176
Publicată în „8. O. R.", anul XLV, 1927, nr. 2, 3, 5, 9, 11, 12.

1175
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o vreme încoace am pus manuscrisul la o parte şi nici nu l-am încheiat (dar aş putea
s-o fac).
Lucrarea plănuită era: să examinez istoriceşte politica religioasă de statului
ungar, în legătură cu unirea şi drepturi a Rutenilor şi Armenilor şi cu încercările
ungureşti de a suprima după aceea biserica unită română prin încadrarea ei în
autoritatea catolică ungară, şi la urmă de a înfiinţa după episcopia maghiară gr.
catolică, alta ortodoxă maghiară.
Dar, din acest punct e vedere, am putut să public numai studiul despre
Ruteni, în revista Sf. Sinod, - studiu de care faceţi amintire în numele I. P. Sf. Sale.
Eu aş crede - nu ştiu dacă v-a conveni sau nu, I. P. Sf. Sale - că ar fi bine să
se reproducă în aceeaşi broşură studiul amintit despre Ruteni şi să i se adauge trei
articole informative ce publicasem încă sub regimul ungar - într-un chip mai
rezumativ în Revista Teologică de la Sibiu, cu titlul următor 1.) ,,Un popor perdut:
Armenii din Ungaria" (Rev.Teol 1911 ); 2.) ,,Maghiarii şi gr. catolici" şi „Liturghia
maghiară" (Rev.Teol. 1911); 3.) ,,Organizarea Bisericii orientale naţionale
maghiare" (Rev.Teol 1912).
Aceste materii le-aş fi tratat, în lucrarea mea de proporţii mai mari, ca un
capitol introductiv sau general, după care ar fi urmat Partea a II-a, lucrări despre
unaţia cu Roma, din partea Românilor ardeleni, ungureni şi bănăţeni.
Cînd, însă după cum spuneam şi mai sus, ca materiile arătate inclusiv cea
despre Ruteni ar fi înmănuchiate într-o broşură separată. (Poate aveţi acolo Revista
Teologică de la Sibiu din cei doi ani nwniti), sau dacă I. P. Sf. Sa. doreşte numai
retipărirea studiului meu depre Ruteni (p~bl. În rev. ,,Biserica ort. română din
1927) eu mă învoiesc şi cu aceasta. Aş cere însă, ca tipărirea s-o fac aici, sub
controlul meu, la Tipografia eparhiei, pentru a garanta corectitudinea tiparului. Şi
n-aş putea să formulez nici o cerere materială, lăsând-o aceasta în aprecierea I. P.
Sf. Sale, căci văd, preţiueşte munca mea.
Cât priveşte cea de-a doua broşură „Schisma românească"sau „Unirea cu
Roma'' ea e numai un capitol, care astăzi, după 16 ani de la prima ieşire din tipar ar
cere altă expunere. N-aş recomanda să fie retipărită deoarece în lucrarea de care
vom vorbi mai jos aş utiliza-o mai bine completând-o .
Tot astfel, despre broşura cu titlul „Desbinarea religioasă a Românilor
ardeleni" ţin să Vă informez, că ea e numai un capitol din lucrarea ce începusem a o
publica cantitativ în rev.,,Biserica ort.română", dar am sista-o din pricina
neatâmătoare de mine şi după care spuneam că o am în manuscris aproape de-a fi
terminat.
Din această broşură am avut imprudenţa să tipăresc prea multe exemplare,
încât de zece ani nu mi-am plătit din desfacerea ei toate cheltuielile tiparului cu ea
şi astfel mai am vre-o patrumii ( 4 OOO) exemplare cari nu vor să treacă. oricât de
mult aş dori-o eu.
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Retipărirea acestei broşuri nu are sens decât, poate, numai dacă mi s-ar da
posibilitatea să-mi tipăresc întreaga lucrarea despre blestemata unaţie ardeleană
care ni-a făcut rău şi va face încă şi în alte părţi ale Ţării, dacă nu o vom preveni.
Aş trage, din toate acestea o concluzie, dar nu vreau să supăr pe I. P. Sf. Sa
cu nici o dorinţă, după cum nici eu nu aş vrea să mă expun unui refuz.
Totuşi, - deoarece I. P. Sf. Sa - căpetenia ierarhică a frumoasei Bucovine şi a
şcoalei teologice care m-a format şi mi-a dat îndrumări apopogetice-istorice pentru
Biserica şi Neamul meu - mă simt datornic, din consideraţiile mai înalte, cari mi-au
impus şi până aci să lucrez nesprijinit defel să-mi urmez expuneraea căreia aci % cu
privire la lucrarea mea despre lucrarea ardeleană, o schită din care să poată fi
văzută forma şi tendinţa lucrării mele; şi apoi, fie ce-o vrea Dumnezeu.
Prezint deci, I. P. Sf. Sale pe lângă monografia dăruită de mine anterior
despre „Episcopii Vulcan şi Raţ" toate lucrările mele din cari mai am exemplare
disponsibile, rugându-l eu smerit pe I. P. Sf. Sa, să binevoiască a primi de la mine
şi alte lucrări în semnul profundei mele mulţumite pentru atenţia Sa de totdeauna,
ce mi-a dovedit-o.
Lucrarea mea la care se referă schiţa anexată mai sus ar sta din următoarele
părţi:

l. ) Capitolul din broşura „Desbinarea religioasă a Rpmînilor ardeleni"
2.) Continuarea ei (deja intreruptă) ce am publicat în „Bis. ort. română" din
1931+32.
3. ) Alte capitole ce le am în manuscris.
Toate aceste capitole dimpreună cu „concluziile" pe cari le-aş scrie la
vremea sa, dar numai dacă aş avea şanse de a-mi vedea lucrarea tipărită întreagă, ar
da, pe format regulat - ca de ex. rev.,,Bis. ort. română" aproximativ 320 pagini în
plus sau minus, adică vreo 20 coale de tipar.
Celălalt studiu (despre Ruteni, Armeni, Maghiari) ar da aproximativ vr-o sută
de pagini, deci cam 6 coale de tipar.
Arnîndouă materile laolaltă (20+6) 26 coale de tipar.
Tipografia diecezană de aici ar cere pentru cules şi tipar.... Lei de coală, după
cum se vede din anexata înştiinţare ce mi-o face. Peste acest preţ s-ar lua în
socotinţă preţul hârtiei de tipar, învelitoarea şi broşarea, după alegerea celui care ar
dori tipărirea lucrării. În privinţa hârtiei încă se cuprinde o ofertă în înştiinţarea de
la Tipografia noastră. Şi prin urmare socotelile vi le puteţi face uşor pentru mai
departe. Eu insist pentru tipărirea aici, sub ochii mei, la tipografii cari îmi cunosc
scrisoarea, deoarece nu scriu cu maşina şi nu am nici răgaz şi nici cheltuieli de a-mi
copia manuscrisul cu maşina, spre a putea tipări aiurea; dar şi în asemenea caz
greşelile de tipar ar fi mai probabile decât tipărind cu controlul meu direct, aici.
Rog pe I. P. Sf. Sa să nu-mi ia în nume de rău, dacă prin cele de sus n-am
răspuns exclusiv la întrebările puse, fiind vorba de străduinţa şi munca mea
închinată special problemei religioase-politice şi naţionale, din curs de aprobare 20
ani în special legătura cu aşa zisul „Catolicism" - problema pe care am pus-o şi în
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Senatul României, ca senator din prilejul legiferării Legii Cultelor, dar iară să fi
avut nici atunci şi nici de atunci încoaci, măcar mângâierea de a vedea conducerea
Ţării şi pe cea a sfintei noastre Biserici stăruind cu putere multă în cauză.
Din parte-mi, drept încheiere, rog îngăduiască-mi I. P. Sf. Sa această nădejde
măcar de aci încolo.
Rog să exprimaţi I. P. Sf. Sale devotamentul şi recunoştiinţa mea, iar Frăţia
Ta - nu ştiu, mai tînăr sau mai vârstnic decât mine, cel ce am luat Doctoratul în
Cernăuţi la 1905 - primeşte frăţeasca mea dragoste şi preţuire.
Arad: 6 septembrie 1937
Ciuhandu
(Scrisoarea este
Cernăuţi)

adresată

pr. dr.Orest Tarangul consilier al Mitropoliei din

1177

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 126, f. 14-17]

3.
[Concept]

[Arad, 28 octombrie 1937]
P. C. Sale Părintelui
Dr. Oreste Tarangul
Consilier eparhial Cernăuţi
P .C.Părintele Consilier !

Primind scrisoarea cu Nr. 13 033/1937 am onoarea să Vă răspund, cu regret,
că în împrejurimile mele de multiple ocupaţii, nu m-aş putea angaja să scriu vreo
broşură de propagandă, din cele ce intenţionaţi pentru Maramureş, oricât de mult aş
dori-o. Mă învoiesc însă bucuros ca alţii să utilizeze publicaţiile mele lucrate de
astfel în scop de propagandă -numai să se facă menţiune despre ele în broşurile ce
veţi scoate.
V-aş ruga cu o cale s-aveţi bunătatea de a-mi trimite gratuit ultimul
„semantism" (eparhial sau mitropolitan) şi catalogul publicaţiilor editate de Fondul
religionar ori de Ven. Consiliu arhiepiscopesc.
Cu mulţumiri şi salut colegial,
Arad, 28 Oct 1937
Ciuhandu
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 126, f. 18v]
1177

Precizarea aparţine lui Gheorghe Ciuhandu.
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CLXI. Tarnavschi Eugen
1.
[Cernăuţi,

Iubite frate

Ghiţă

1O octombrie 1906]

!

Timpul tot toarce, firul se lungeşte, firul se tot scurtează. Aşa o ducem de azi
pe mâine, sau mai bine zis-ne duc pe noi nevoile de azi pe mâine. Eară în firul
trecutului tot aflăm câte ceva la ce ne oprim cu plăcere - amintiri de timpuri
petrecute cu oameni cari ne-au fost dragi si de cari adese vorbim cu multa placere.
Asa figura fercheşă a lui Ghiţă adese pare că tot mai petrece între noi şi vorbim
adese de d-ta.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-ai ajuns idealul - nu cred vreo balabuslă sau
camilafca - ci catedra, şi stiu ca nu te vei fi simţind bine la administraţie. Servesc şi
eu la ea de 14 ani şi cred că şi biserica ortodoxă întreaga are şi ea în tot locul acelasi
tipic, numai cu puţine schimbări în ce priveşte datinile locale.
Autonomia e bun lucru dară n-ar fi poate mai bine dacă n-aţi avea-o, nu ştiu
zău ! Decât aşa cum merg trebile la d-voastra cred că mai bine e la noi, însa la urma
urmelor tot la acelaşi rezultat ajungem.
Dar să lăsăm asta, că ni se strică cheful şi nu ajută nimic.
Es ist vioes Faul im Staate Danemark, de ce să nu fie si la noi ?
Cu plăcere ţi-am împlinit dorinţa şi-ţi trimit tricolorul şi textul de la
promoţiune. Am profitat de această ocaziune şi am promovat deja pe Beleuţă 1178 şi
pe Stinghe 1179 în doctori, anticipând-o.
Mai cu toţi - de la Stăpân până la cel mai mic rob - ne aflăm bine şi-ţi
trimitem cordiale salutări, în special te salută şi dl Cezar-Stocki.
Spune, Te rog, ocazional, salutari Diaconiei Sale Dlui archiprotoprimdiacon
Dr. Toader 1180 şi sărutari de mână stimatei Doamne a Diaconiei Sale.
Vai ce bucurie aş fi avut, dacă ne-am fi putut întalni cu Virgil 11 81 , Bălan 1182 ,
etc ... .la Bucureşti. N-am ştiut că pleacă, de ştiam veneam şi eu pe atunci.
Aldujaskatye Isten
alasolgayo
Eugen Tarnavschi

Beleuţă Ilie ( 1878-1972). Adevărul este că nu a obţinut doctoratul, neprezentându-se
pentru sustinerea lui.
1179
Stinghe Nicolae.
1180
Botiş Teodor ( 1873-1940).
1181
Ciobanu Virgil.
1182
Bălan Nicolae ( 1882-1955).
1178
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10/10 1906
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 56-57v]

2.
[Cernăuţi,

Iubite frate

Ghiţă

16 mai 1908]

!

Îţi mulţumesc foarte frumos atât eu cât şi mama şi fata D-sale pentru plăcerea

care mi-ai facut-o cu trimiterea fotografiei. Eu văzând că ai ajuns sub oblăduirea
altei stăpâniri, mă văd necesitat a mă retrage ca Stăpân, lăsându-te sănătos sub
stăpânirea care ţi-ai ales-o.
Şi zău, bine ai mai ştiut a ţi-o alege ! Să-ţi deie D-zeu parte si noroc !
Pe lângă jumătatea cea bună a eului D-tale de pe fotografie am mai admirat si
frumoasa-ţi barbă diaconească. S-o porţi cu cinste şi ca protopop. Din incidentul
jubileului Junimei am avut 3 oaspeţi de la Petru Maior 1183 , anume Negruţiu, Calbaşi
şi Suciu am petrecut 2 zile plăcute cu ei împreuna şi am povestit şi de MĂRIA SA
MARELE DUS - candidatul de protopopie, care va trăi la noi înca prin multe
generaţiuni ca Fescher Kerl. Spune-i ocazional plocon şi de la mine.
Roşca 1184 şi Iacob 1185 sunt aici şi se prepară pentru rigurosul II; baronul
Stinghe a scrisă soseşte şi el pe la finea lunei.
De altfel o ducem binişor - fireşte nu aşa ca călugarii apostaţi - dară lasă că-i
vine rândul fiecăruia.
Te rog spune respectuoase sărutări de mâna preastimatei Doamne Stăpâne a
diaconei tale şi Te salut cordial.
16/6 1908
Eugen Tarnavschi
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 146-147v.]

1183

Este vorba de Societatea academică „Petru Maior", înfiinţată la 20 februarie 1862 la
Budapesta de către Iosif Vulcan şi un grup de studenţi români.
1184
Roşca Pavel ( 1884-1956). Studii la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (doctoratul în
1907) şi la Facultatea de Filozofie ale Universităţilor din Berlin şi Miinchen (doctoratul în 1910).
Profesor la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1911-1919); profesor şi director al Şcolii Normale
din Cluj ( 1919-1928); inspector general al învăţământului din Ardeal. A publicat studii nîn „Revista
Teologică", ,,Vatra şcolară", ,,Telegraful Român", ,,Transilvania", ,,Luceafărul".
1185
Iacob Lazăr ( 1884-1951 ).
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3.
[Carte poştală]

[Data poştei:

Cemauţi,

11 VI 1909]

Stimabile frate !
Abia astăzi am primit un exemplar din tipiconul cu ritual etc. scris dupa
spirit. Teleaga. Ritualul scris la timpul său de mine era mai mic şi defectuos, din el
nu se mai află exemplare, nici eu singur nu-l mai am. Acesta de Teleaga e cores de
teologi dupa un exemplar cores de însuşi Teleaga, de aceea intârzierea. Costa 1O
cor.
Salutare!
Eugen Tarnavschi
[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 74, f. 138]

4.
[Cernăuţi]

Mult stimate D-le Ghiţă !
Vei crede poate că dea ceea nu ţi-am scris până acum ca să nu-ţi conturb
sau mai corect zis să nu o deştept la căinţa şi scrâşnire a dinţilor ? Nu.
Ca un fulger cu trăsnete ameţitoare m-a lovit ştirea că fratele Ghemadie, Gargontie,
Gervasoe, Ghedeon, Gamaliil, etc. lăsându-se ispitit de o costiţă a moşului Adam a
ieşit din preacuvioasa tagmş a candidaţilor de protosincelie, archimandrie,
episcopie, mitropolie, s-a lepădat de chipul sângeros al fericitoarei şi setea
stapânitoarei vieţi monahale şi harribile ditcu - s-a - (cruce de aur în casă !) - s-a însurat!
O lume, lume cu ispitele tale ! Rău, foarte rău ai facut, frate, te-ai însurat abia acuma, căci ai fi putut să te însori cu vreo 2 ani înainte; - nu-i păcat de anii
conştiinţa,

pierduţi?
Că nu ţi-am scris până acuma a fost că primind ştirea despre căsătoria d-tale
pe când eram bolnav acasă, am amânat până - să fiu sincer - am uitat că nu ţi-am
scris. Dară ştiu bine că şi d-ta ca învăţacel ai gândit foarte mult la alte cele, şi foarte
puţin la mine, pentru aceea mă simt acuzat.
Fiind d-ta acum gospodariu, stăpân de casă, se cade sa fiu şi eu mai serios, cu
toată burlacia mea. Deci îţi doresc din toată inima ca pe calea noua a vieţii comune
să afli idealurile la cari te-ai gândit pe timpul când gura vorbea de canoane, iară
gândul zbura pe la cucoane. Un om cu fire ca d-tale nu se poate să nu fie foarte
fericit în căsătorie. Mama şi cu fata dumisale îţi doresc tot binele; mama a zis că
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dacă nu te-ai călugarit d-ta, nu s-a călugari nici unul dintre toţi locuitorii vilei
Transilvania. Asteptăm cu nerăbdare fotografia promisa; Crăciunescu 1186 mi-a
trimis o poză cu cucoana. Să-l vezi cât de bine îi şade!
Cărţile nu ţi-am espedat atunci, că în ultimul moment mi-a spus Bocea, că ţi
a trimis de la Viitoriul.
Te rog spune sărutari de mână preastimatei doamne.
Te sărut cu drag
Eugen Tarnavschi

Salut pre Botiş.
[B. A. O. R. Axad,fond citat, dosar 74, f. 148-149v.]

CLXII. Tarnavscbi Teodor 1187

1.
[Carte de vizită]
[Cernăuţi]

Prof. Dr. Teodor Tamavschi
Invită

pe Domnul George Ciuhandu la dineu

sâmbătă

în 19 ianuarie la 2 ore

p.m.
[B. A. O. R. Axad.fond citat, dosar 74, f. 165]

2.
Biblioteca Facultăţii de Teologie

1186
Crăciunescu Aurel (1877-1943). A studiat la Institutul Teologic din Arad (1896-1899);
Facultatea de Teologie de la Cernăuţi (doctoratul în 1902); ,,cancelist" la Mănăstirea Hodoş-Bodrog
( 1901-1902), arhivar la Episcopia Aradului ( 1903). Profesor la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu
( 1903-1929); Consilier patriarhal, Secretar general în Ministerul Cultelor ( 1931 ). La 20 martie 1943 a
trecut la cele veşnice, fiind înmormântat la Băile Herculane.
1187
Teodor Tamavschi ( 1859-1944). A absolvit liceul şi Facultatea de Teologie la Cemăuti.
Şi-a desăvârşit studiile la Viena şi Miinchen. În 1885 obţine titlul de doctor în Teologie. Din 1891
profesor la catedra de Teologie practică a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, devenită vacantă prin
moartea profesorului Vasile Mitrofanovici. A publicat: Despre cele mai însemnate Liturghii ale
Bisericii Orientale ( 1892-1895); Zidirea, întocmirea şi decorarea dinăuntru a locaşului dumnezeiesc
cum o cere Biserica şi Tradiţiunea (1894); Scurtă explicare a ritului Sfântului Boitez şi a Sfântului
Mir(l885).
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Cernăuţi,

Nr. 3.
Noiembrie 1928

24

Prea Cucernicia Voastră
Avem onoarea de-a Vă aduce la
sub Nrul 10811 opul Dvoastre:

cunoştinţă

cum

că

am primit şi înregistrat

Patronatul ec/esiastic ungar în raport cu drepturile statului român, Arad,
1928

şi Vă mulţumim

din inimă pentru contribuţia valoroasă la literatura teologică
din biblioteca noastră.
Primiţi Vă rugăm asigurarea deosebitei noastre stime.
Directorul bibliotecii
Tamavschi
prof. univ.
D. Sale Dlui
Dr. Gh. Ciuhandu
Consilier referent eparhial, senator
Arad

românească

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 174]

CLXII. Tătărescu Gheorghe 1188
[Carte poştală]
Bucureşti

9 mai 1940
Loco

Gh. Tătărescu
Consiliului de Miniştri

Preşdintele

Cu cele mai

călduroase mulţumiri

pentru lucrarea trimisă.

(B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 81, f. 16]
CLXIV. Tomescu Constantin N. 1189
13 III [1]931

1188
Tătărăscu Gheorghe ( 1866-1957), om politic, unul din conducătorii PNL. Prim-ministru
( 1934-193 7, 1939-1940), ministru de externe ( 1938), Ambasador la Paris ( 1938-1939).
1189
Tomescu Constantin N. (1890-1983) Născut la Constanţa, studii la Seminarul „Veniamin"
din laşi, apoi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1912-1916), care-i va conferi şi doctoratul (1927);
profesor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie din Chişineu; redactor la
„Luminătorul". A lăsat mai multe lucrări de istorie bisericească
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Frate dragă,
Sănătate şi

voie bună.
scrisorii ce mi-ai trimis.
În primul rând, mulţumesc pentru broşuri, mai ales cele istorice. Te fericesc
că lucrezi cu atâta râvnă şi că izbândeşti din plin. E bună si biblioteca. Să ai parte
de a o îmbogaţi.
1. Despre icoane:
În mărime de 17 ½ cm pe 14 ½ cm. - aceasta e forma mai uzuală - se pot
lucra icoanele dorite anume: a.) cu ceanca, adică având rama înfrumuseţată şi
emailată în variante de culori şi fondul împodobit cu bronz se vor lucra în trei
săptămâni cele 5 icoane, şi vor costa fiecare 300 lei; b. ) fără cecancă, tot pe lemn
pictate tot aşa de bine, se lucrează în două săptămâni şi vor costa câte 200 lei una.
Deci, hotarăşte şi-mi scrie. Şi cu alte comenzi se poate proceda la fel şi în viitor.
2. ,,Patronatul ecleziastic"1190 , 8 ex. a 100 lei, înca nu s-au vândut.
3. Din nr. 1 al „Îndemnurilor duhovniceşti" 1191 rog trimite Consiliului
eparhial- secţia cultură - 200 ex. deocamdată.
4. Într-un colet primeşti câteva broşuri de aici şi cărticica de rugăciuni, ed. VI
Rugaciunea „Îngere al lui Dumnezeu" e luată din ceaslov slovan.
Salut toată cinstita familie, şi cu drag te imbraţişez, dorindu-va la numai bine
şi sănătate. Salutări de la pr. Boriacovschi.
Const. N. Tomescu
Răspund

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 23-24]

CLXV. Triteanu Lazăr Lucian 1192
1.
[Sibiu, 14 noiembrie 1914]
Iubite Dle Coleg
Nu Te-am uitat, nici nu te-am abandonat, doar în mijlocul vâlvătăii generale
cine se mai poate cugeta cu dinadins la o durere particulară? Muţi-am scris fiindcă
până la data de faţă nu-ţi puteam comunica decât impresia mea subectivă, ce mi-am
1190
Este vorba de Patronatul eclesiastic ungar în raport cu drepturile Statului român. Studiu
istoric-statistic şi politic-bisericesc, Arad, 1928.
1191
Este vorba de Sfânta Mărturisire şi Sfânta Cuminecătură, Arad, 1930.
1192
Triteanu Lazăr ( 1872-1953). Studii la Liceul „Andrei Şaguna" din Braşov, apoi a urmat
cursurile Institutului Teologic din Sibiu, doctoratul la Universitatea din Budapesta. A funcţionat în
cadrul Consistoriului Arhiepiscopiei Sibiului, mai bine de două decenii, ocupând postul de referentşcolar, mai apoi pe cel de referent-bisericesc. La 15/28 ianuarie 1923 este tuns în monahism la
mănăstirea Hodoş-Bodrog, mai târziu ajunge episcop de Roman (1923-1947), nevoit, în 1947, să se
retragă. A murit la 6 septembrie 1953, fiind înmormântat în curtea Episcopiei Romanului.
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câştigat din cetirea actelor - şi asta ori-cât te-ar interesa, ăuţin că poate ajuta !
Credeam să aştept până vine referentul Zigre 1193 , pe care voiam să-l rog: să studieze
chestiunea şi apoi s-o discut cu el în amănunte şi pe urmă să te informez despre cele
ce credeam, că vor urma în şedinţă. Referentul a venit, a stat 3 zile şi a plecat din
nou fără să fi pus mâna pe dosarul, destul de voluminos 11 94 •
Sper însă, că în curând se Va reîntoarce; atunci vom discuta chestiunea, vom
fixa împreună terminul şedintei proxime şi despre cele isprăvite. Te voi
încunoştiinţa. Întru-cât va fi de lipsă - îţi voi scrie să te repezi până aici.

Cu dragoste prietenească
Triteanu

Sibiu 14/XI 914

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. l l l]

2.
[Sibiu, 3/16 septembrie 1915]
Iubite Ole Coleg,
de examen unde pătimesc în calitate de comisar cons. După ce chestiunea
stim. Dtale soţii nu s-a petractat în merit, credeam să nu-ţi mai scriu, mulţumindu-te
deocamdată cu informaţiile dare de pătintele Ciorogariu. Văzând însă infamia
panfletului de la Arad, îşi trimit hotărârea în text autentic - fără însă a avea formula
unui act oficios - cel mai elocvent răspuns la scrisoarea D. Tale. Pe oamenii de aici,
contrariaţi de cele publicate în foaia de la Arad, i-am luminat eu despre adevărata
stare a lucrurilor.
Ţi-aş putea comunica lucruri interesante dspre activitatea şobolanilor în
chestiunea Dvoastre. Au şi ieşit la iveală în cursul dezbaterilor conzistoriale.
Cu altă ocazie mai multe.
Şti

Sibiu 16/IX 915

Triteanu

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. l2l-l2lv]

3.
[Sibiu 3 octombrie 1915]
Iubite Ole Coleg
119

Este vorba de Nicolae Zigre ( 1843-1918).
Este vorba de „procesul" Octaviei Ciuhandu în privinţa numirii în post ca profesor
definitiv la Şcoala civilă de fete din Arad.
J

1194
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Rezoluţia trimisă am cetit-o cu mult interes şi am rămas foarte surprins. Am
dat-o pe urmă fratelui dr. Borcia1195 , care cunoaşte binişor afacerea Dvoastre, s-o
cetească, iar astăzi întâlnindu-ne am vânturat puţin chestiunea. Părerea noastră e că
situaţia s-a agravat. Prin aceasta se justifică procedura nedreaptă şi volnică a
consistoriului din Arad şi le serveşte ca bază la eventualela nouă rezoluţie ce ar fi să
aducă în urma deciusiunei Consistoriului mitropolitan. Sfatuil nostru este: SeVă
conformaţi deciziunei cons. Mitropolitan, care sper că acum Vi se V-a comunica.
Faţă cu hotărârea ministerială - remediu de drept nu este decât în formă de
,,panasz" la judecătoria administrativă „kozigazgatasi birosag" din B[uda]pesta !
Regret foarte mult că sunteţi târâţi în această luptă, care Vă costă mult timp, multe
parale şi f. multă energie.
Nu s-ar putea face vreo învoială u consistorul ? A, văzut în părţile Dvoastre
împreunându-se cele mai heterogene elemente, apa şi focul, de a să fie imposibilă o
împăcare cinstită între Dvoastre împreună lucrători în via Domnului ?
Dunăvoinţa, înfrânarea şi jertfirea din ambele părţi, - şi pacea e gata. Vei
avea şi Dta un om bun, cu influenţă şi cu dragoste pentru reputaţia bisericii; acela
să intervină şi nu cred să fie refuzat. Timpurile sunt nespus de grele şi e păcat să ne
mai hărţuim între-olaltă. Crede-mă: Nu sunt indiferent faţă de chestiunea Dvoastre,
nici nu vreau să fac pe moralistul, - ci aşa simt, pe cum ţi-am scris. Altă cale - de
astă-dată, nu aflu.
Vă sărută

cu dragoste
Lucian Triteanu

Sibiu 3 X 915
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. 125-125v.]

4.
[Sibiu, 23 .iunie 1916]
Iubite Dle Coleg
Numai cu mare greutate am ajuns să pot arunca o privire în voluminosul
dosar, care te preocupă. În comisia Consistoriului din Arad de sub Nr. 5 375/914 se
zice: (am citit conceptul secr. Goldiş 1196). Hotărârea consistorială li s-a comunicat
în 10 Aug. N. 1914; apelata au anunţat-o în 12 Aug. N. 1914, dar faptice au
subşternut-o numai în 16 Septembrie 1914, deci e întârziată; cu toate aceste o

1195
1196

Este vorba de dr. Lucian Borcea.
Este vorba de Vsile Goldiş, pc atunci secretar al Consistoriului eparhial arădean.
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promovează

pe lângă atârnarea că n-aţi solvit taxa apelaţională. Urmează ap01
combaterea motivelor invocate din partea Dvoastre în apelată.
Chestiunea nu e rezolvată, ba nici studiată nu e. Sper că hotărârea din urmă a
Consistoriului din Arad vi s-a comunicat; în contra acesteia pregătiţi broşura-recurs
! 1197 Dumnezeu să Vă ajute ! Broşura s-ar putea tipări la „Foaia Poporului" sau
eventual la Kroft. În privinţa aceasta - dacă mai e timp ar fi bine să te adresezi lui
Dragomir sau lui Roşu (?).
Cu strămutarea la Sibiu va merge lucrul cam greu. Ar fi ruşinos ca să ne
întoarcem iar la Vasile Moga 1198 dovedind lumea că o sută şi mai bine de ani au
trecut peste noi - fără a face un pas înainte. V ederemo !
Salutări cordiale
Triteanu
Sibiu 23 VI 916
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 101, f. 142-142v.]

CLXVI. Ţiucra Patrichie 1199
[Timişoara,

24 martie 1928]

Nr. 3291
TELEGRAMĂ

Dr. Gheorghe Ciuhandu protopop Bucureşti senat
Preoţimea şi credincioşii ortodocşi

români din protopopiatul Timişorii Vă
pentru documentata expunere a punctului de vedere al Bisericii
noastre în chestia regimului cultelor
Protopop Ţiucra
felicită călduros

[B. A O. R. Arad.fond citat, dosar 134, f. 98]

Este vorba de lucrarea: Octavia Ciuhandu, O dreaptă cerere cătră Venerabilul Sinod
diecezan din anul 19 I 4, Arad, 1914, 62 p. În realitate, lucrarea a fost redactată de Gh. Ciuhandu nu de
sotia sa.
1198
'
Este vorba de Vasile Moga, episcop român al Sibiului între anii 1811-1845.
1199
Ţiucra Patrichie (1884-1962). S-a născut la Vaşcău şi a absolvit cursurile Institutului
Teologic din Arad ( 1908), după care şi-a continuat studiile la Cluj, unde a obţinut titlul de doctor în
drept. Protopop în Vinga, apoi la Timişoara. Merituoasa sa activitate preoţească a culminat prin
strădaniile depuse la ridicarea bisericii din Vinga şi a măreţei catedrale din Timişoara.
1197
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CLXVII. Ureche C. 1200
1.
[Cernăuţi,

28 mai 1904]

Stimate domnule frate !
În prima linie viu a-ţi gratula sincer la prestarea rigurosului pe care l-ai
prestat în tăcere pătruns de umilinţa creştină şi îndata te-ai şi întors în patrie aşa ca
şi când a ajuns vestea printre zidurile seminarului d-ta mi se pare erai deja dus. La
epistola d-tale, care la prima vedere mi-a părut paradoxă, că nu era foarte liber scris
trebuia cu părere de rău să-ţi dau un răspuns negativ. Tipicul împreuna cu ritualul
păr. Teleaga sa hectografat înainte de 3 ani în o ediţie de tot defectuoasă, un fel de
schiţă, de care să se uzeze până va apare o ediţie mai bună respectiv se va tipări.
Din acele exemplare au luat alumnii de atunci şi absolvind s-au dus cu ele. Mai
există câteva (mi se pare 2 sau 3 exemplare) în seminar, care sunt însa de absolută
trebuinţă la atâţia oameni şi mai ales pentru noi, care avem de 4 ori pe săptămână.
Dar dacă aş pote căpăta aşa un exemplar păr. Nicorescu nu se va putea uşura de el
deloc, că la prima vedere pare ca o massa chaotica şi apoi e şi plin de greşeli, care
s-au strecurat la prescriere. Păr. Spiritual l-a îndeplinit intoducând şi notiţele
subliniare prescriindu-l anul trecut mai mulţi, a 2 oară dară nu cu negreală chimică,
ci negreală neagră odatăpentru tipar. ar citind păr. Spir. în foaie notiţa, ca are să
apară în Transilvania un tipic a aşteptat până azi şi asteaptă şi acum să apară, ca să-l
consulte şi pe acesta. Tipicul şi Ritualul păr. Spir. când va fi scris întreg complet va
fi cam 400 pagini. Păr. Nicorescu nu va putea folosi acest manual care este
hectografat, eară nouă ni este de lipsă absolută pentru fiecare zi.
Ce se atinge de dreptul bis. apoi acesta s-a hectografiat mai anul trecut în 50
exemplare, care toate sau vândut deja luând preoţii de la ţară multe. În seminar sunt
puţine exemplare, aşa că după absolvirea noastră vor trebui să se apuce din nou de
lucru, dacă voiesc să aibă de unde studia. Eu am ţinut într-o seară o adunare a
plenului ca să proectez hectografarea Tipicului complet: n-am putut întreprinde
nimic deoarece în 3 luni mă duc cu lucru ramane baltă. Aşa stă chestia şi aşa ţi-o
comunic.

Cu salutări călduroase,
Urechie

1200
Ureche C., preot în Frătăuţii-Noi (lângă Rădăuţi). A scris mai multe studii dintre care
amintim: Despre administrarea averilor Bisericii creştine (Retrospectivă istoriă), în „B. O. R.", Seria
li, an 42, nr. 49 (522), septembrie 1924, pp. 541-544; nr. I O (523) octombrie 1924, pp. 604-607; nr.
11 (524), noiembrie 1924, pp. 661-666; Ca/varo!, în „B. O. R.", an XLIV (1926), nr. 4, aprilie, p. 212.
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Cer[năuţi],

în 28/IV 904

[B. A. O. R . .Arad.fond citat, dosar 74, f. 51-52v]

2.
[Data poştei:

Cernăuţi,

8 iunie 1905]

Stimate frate !
Vin să-ţi mulţumesc pentru atenţiunea faţă de mine cu ocazia onomasticei şi
gratula la succesul obţinut la rigurosul 2, precum şi la titlul de doctor !
Când mi-a spus cumnatul la Paşti că erai prin Straja cu prof. Iorga deja ca
doctor am zis în mine să-i fie de bine şi îndată mi-am adus aminte de scriptele din
Morală şi m-am întrebat facut-a oare rigorosul după scriptele lui B. sau a avut alte
scripte? De bună seamă că Morala înca nu era gata când te-ai fost anuntat deja la
rigoros. Dară acum ce-ţi pasă ! Nu stai înaintea rigorosului; aceasta chestie e pentru
d-ta moarta: De mortuis nil nisi bene ... ba pardon ! Paralele d-tale îs la el; deci
retrag cele scrise şi zic: ori paralele ori cartea ! Dară să trec ad rem. Acum
rigoroasele le ai: doctoratul îl ai: ce-ţi mai lipseste ? Ai ajuns la punctul cardinal din
viaţă omului ! Ai ajuns la punctul decisiv, unde ai să-ţi alegi calea, ce vrei să o
apuci în asta viată ! Dacă nu vei fi apucat-o deja, adică să treci în viata celor
căsătoriţi sau mai pe de departe zis, să prestezi acest examen atât de greu şi totodată
atât de uşor, e greu întrucat îţi cauţi până şi afli consoarta vieţii, care să corespundă
cerinţelor chemării şi stării, era uşor încât la acest examen ai să răspunzi o singură
întrebare adică de buna voie. Sau poate ţi-ai propus aşa rămâi celib, atunci nu te
îndemn la căsătorie pentru că cel ce se însoară, caută să placă femeii, iară cel ce nu
se însoară caută să placă lui Dumnezeu ! Şi dacă voieşti să te pui în serviciul
bisericii atunci îţi laud planul măreţ, atunci vei trece în tagma celor, ce stau pe un
grad mai înalt de moraliatate şi vei ocupa un loc mai de frunte în împărăţia cerurilor
! dară numai cine poate înţelege aceasta să o înţeleagă ! Toţi nu putem face, căci
atunci o mulţime de fete ar rămâne nemăritate şi ne-ar blăstăma aşa, că cu greu vom
putea intra în cer !
Ştiind deci, că a-i petrecut Paştile în Bucovina am crezut că vei fi mai lung
timp prin ţară cu Iorga, care aud că umblă rătăcind prin acele sate şi însetat.
Am dorinta flagrantă să-l văd, crezând că după cum mi l-au descris l-aş
cunoaşte fără să mi-l recomande cineva. Îndatî a 3 zi de Paşti am făcut o
preumblare până la tunelul de la Valea-Putna, de unde m-am întors direct la
Suceava spre a lua parte la concertul Academiei ortodoxe în Duminica Tomei.
Când m-am întors s-a suit la o gară un barbat înalt, cu barbă care convenia
tocmai cu Iorga aşa cum mi l-au descris cei ce l-au văzut. În cupe nu era nimeni
altul ! Ce să fac ? Nu vorbeşte nimic ! El tot gândea. Semana să fie om cu minte !
a-ţi
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La fiecare gară se ducea la fereastră şi privea gara şi imprejurimea deaproape ! Asta
m-a făcut să cred şi mai mult că el este ! pe ce să-l cunosc singur ? Zăresc pardesiul
lui animat pe un cui în vagon şi pe buzunar monogramul (I şi N). Aici a ajuns
credinţa mea de apogeu, dară înca nu era desăvârşită ! Mă duc la conductor şi întreb
ori de cunoaşte pe dl cutare şi spre marea mea înselare mi-a spus că e un inspector
de la technica .... Deci sigur nu Iorga. Acum abia m-Arn linişit ! Şi aşa liniştit am
ajuns la Suceava.
Venind ceva mai târziu la Cernăuţi mi-a spus Borcea, că trebuie că vei fi în
Arad sau am uitat adresa care fineşte cu Bihor m.
Aici mi-am făcut serviciul de probă şi când l-am finit am auzit trista veste să
mergem să înmormântăm pe colegul nostru G. Guşeţu, care a repasat în Putna.
Aceste zise ţi le-am scris după reforma cea noua care a dus-o secolul XX,
adică să înceapă a scrie pe pagina ultima. Vei vedea câte de nepractică la citit.
Aş vrea să te văd ca doctor. Tot aşa eşti ori te-ai schimbat ? Nu te văzui de
mult!
Te salut cordial

şi frăţeşte

Urechie
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 119-120]

CLXVIII. Vancu Petru 1201
[Măderat

Mult On. Domn
Dr. George Ciuhandu, ref.

6/19 iunie 1908]

şcolar

Arad
Comform recercării de dat 28 Apr. v. - cu ocaziunea esamenelor finali am
cercat şi am constatat următoarele. În cerc. ppesc Radna abia 3 preoţi sunt cari au
fetiţe de etate potrivită pentru întemat şi anume:
Romul Văţan, preot în Ghioroc (2 fetiţe)
Iosif Ognean preot în Soborsin ( 1 fetiţă)
George Lupuţ preot în Soroşag (1 fetiţă).
Cel dintaiu a ţinut una laArad în şcoala civil. orăşenească, iar ceialalta acasă.
A doilea a ţinut-o la Sibiu în claustrul călugariţelor de acolo, iar al III din cauza
lipsei de spese nu a dus-o nicăieri.

Yancu Petru (1865-1925). S-a născut la Cuvin în 21 iunie 1865. Învăţător în Măderat din
Podgoria Aradului şi este autorul mai multor manuale şcolare şi a Monografiei comuneri Măderal
(Arad, 1905).
1201
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Întru adevăr, e de regretat că familii inteligente române, - până ce au institute
de creştere în limba lor - să-şi dea fetiţele la şcoli străine, fapt care ne dejoseşte în
ochii lumii.
Pentru că atari capi de familie să fie mai conscienţi sunt de părerea ca toţi
preoţii şi învăţătorii cari au copii la scalele streine să fie provocaţi a-se presenta la
cancelaria consist. spre legitimare, că pentru-ce incungiură şi disconzideră
instituţiunile noastre cari sunt sustinute cu aşa mare sacrificiu.
Măderat,

la 19/6 Iuniu 1908
Cu deosebită stimă
Petru Vancu
înv. rom. în Radna

[Timişoara

-Arhiva Familiei Ciuhandu]

CLXIX. Vască Ioan 1202
[Arad, 17 ianuarie 1939]

[Concept]

P. C. S. Dr. Ioan Vasca,
vicar episcopescu,
Sighet,
P. C.

Părinte

Vicar,

După întâlnirea ocazională din Bucureşti în Dec. a. tr. îmi iau voie să
întregesc în scris, aceea ce aminteam verbal, în fuga vorbii.
Părintele consilier Tarangul îmi scrisese în Iulie 193 7, la dorinţa I. P. Sf. Sale
Părintelui mitropolit Visarion să-i comunic cât ar costa retipărirea în câteva mii de
exemplare al lucrărilor mele: 1. Desbinarea religioasă a Românilor din Ardeal; 2.
Schisma Românească sau unirea cu Roma şi 3. Rutenii şi sugrumarea lor politică de
către maghiari prin unirea cu Roma.
Am răspuns în luna Septembrie acelaş an, după cum se vede din cel de-al
doilea exemplar ce mi-a rămas şi-l anexez aci. Am dat atunci un răspuns mai larg,
în sensul: cum înţelg eu orânduirea lucrărilor mele în vederea unei eventuale
retipăriri utilizând materialul ce am adîugat şi prelucrat d-atunci încoaci.
Concluzia, destul de vădită - dar pe care n-am expus-o categoric pentru ca să
nu mă expun unui eventual refuz - era şi este. Aş fi bucuros să-mi orânduiesc

Dr. Vască Ioan (I 892-1964). S-a născut la Pătrăuţii de Sus din Bucovina. Studii teologice
la Cernăuţi unde şi-a luat şi doctoratul. Studii de specialitate la Universitatea din Oxford. Profesor de
liceu; diacon la catedrala din Cernăuţi (1919-1926); profesor suplinitor la Facultatea de Teologie din
Chişinău ( 1926); profesor la Academia Teologică din Cluj ( I 927-1937) şi rector ( 1930-1936); vicar al
Episcopiei Maramureşului; consilier la Mitropolia Bucovinei; secretar general în Ministerul Cultelor
( 1945-1948); preot la biserica Icoana din Bucureşti (din I 946).
1202
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pentru tipar, materialul „anticatolic" de care dispun, dacă Mitropolia din Cernăuţi şi
Fondul religionar (singurele cari nu m-au refuzat până acum) ar lua asupra sa
tipărirea şi mi-ar acorda un onorar, cuvenit după ostenelile, ca şi după serviciul ce-l
poate aduce lucrarea mea în frământările cu papistaşii de sânge românesc.
La scrisoarea mea, însă am primit răspunsul Nr. 13033/937, că Cemăuţiul
aşteaptă o broşură antiunionistă, scrisă popular; ori ca să-mi dau învoirea, că o altă
persoană să facă acest lucru, pe baza studiilor mele.
Am răspuns, că prea sunt ocupat şi n-aş putea lua acest angajament; dar miam dat învoirea sau utilizeze altcineva lucrările mele. Până astăzi, însă nu ştiu să se
fi făcut ceva în cauză.
Frăţiei Tale, care ai trăit în Ardealul în care mă frământ cu scrisul meu
nerăsplătit, nici măcar încurajat, şi care mă cunoşti personal, îţi fac această
comunicare absolut confidenţială şi anexez totodată broşura „Desbinarea
religioasă" pentru ca să o cunoşti şi pentru că fusese vorba între noi, la Bucureşti,
că aţi putea să procuraţi din ea o seamă de exemplare.
Nu mi-e ruşine de sărăcia mea în cele materiale, spunând că ar fi pentru mine
o binefacere lucrul acesta. Dar pe lângă aceasta, s-ar putea utiliza această broşură,
de lămurire din isvoare exclusiv catolice, şi în comunele din Maramureş şi din
Bucovina pe unde aveţi de a face cu sleahta papistasizantă.
Dacă doriţi s-aveţi exemplare din broşura în chestie şi dacă prin legăturile cu
Cemăuţii credeţi că Mitropolia ar putea face ceva şi pentru a mi se înlesni
publicarea studiului meau, vă rog să fiu înştiinţat, pe lângă remiterea cererii mele,
anexată la prim loc, pe care doresc s-o păstrez.
Cu frăţească dragoste şi preţuire
Gh. Ciuhandu
Arad: 17 Ian. 1939
Mai anexez

şi

alte 9 broşuri din cele ce am.

[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 126, f. 19-19v.]

CLXX. Vartolomeu Băcăuanul 1203
1.

[Concept]

1203

[Arad, 5/18 iunie 1920]

Stănescu Vartolomeu Băcăuanul (1875-1954), studii la Facultatea de Teologie din

Bucureşti şi

la Sorbona (Dreptul şi Sociologia). Profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti
(1914-1921); locţiitor de episcop al Râmnicului, cu titlul de Băcăuanul (1 aprilie 1920 - 17 martie
1921); episcop al Râmnicului (din 1921), desfăşurând o frumosă activitate misionară, culturală şi
filantropică. În anul 1938 s-a pensionar de boală, iar la 2 noiembrie 1954 a trecut la cele veşnice fiind
înmonnântat în cimitirul mănăstirii Bistriţa (Vâlcea). A publicat mai multe lucrări din domeniul
Teologiei.
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P. Sf. Voastră!
Aş

fi foarte vesel, dacă prin broşura alăturată, pe care aş fi dorit s-o scriu mai
putea face o plăcere. V-am promis şi vi-o trimit cu devotament de
adevărat fiu sufletesc.
Cu prilejul întâlnirii de la Sibiu, V-am amintit, P. Sf. şi despre manuscrisul
alăturat. ,,Uneltiri confesionale ... ". N-aş vrea să Vă molestez, totuşi Vă cer să
binevoiţi a trece măcar cât de fugitiv, peste acest ms. Dacă nu alta, veţi găsi lucruri
pe cari nu le ştiaţi despre stările noastre cu „catolicii romîni' '.
Din păcate nu cred că s-ar putea publica la vremea potrivită. Eu n-aş căuta la
nici un cîştig material. În acest înţeles şi sub această condiţie P. Sf. V. aţi putea lua
dispoziţiile ce le-aţi afla de bine. La dumneata dacă nu ar fi oportună publicarea, ori
lucrarea nu ar întâmpina complăcerea P. Sf. Voastre, Vă voi cere numai două
lucruri: remiterea pe cale sigură a manuscrisului şi să credeţi, că n-am voit să
abuzez de numele şi peroasa P. Sf. V.
Al P. Sf. Voastre
devotat
Dr. Gh. Ciuhandu
Arad: 5/18 iunie 1920
bine,

V-aş

P. Sf. Sale Părintelui
Arhiereu Vartolomei

Băcăuanul,

Profesor universitar
Bucureşti
Şoseaua

Kiseleff

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 87-88v]

2.

[Râmnicu-Vâlcea, 26 iunie 1920]
Scumpe Prietene,
Adeveresc primirea manuscrisului, de care mi-aţi vorbit şi mulţumindu-vă
din inimă, pentru încredere şi atenţiune, vă făgăduiesc să mă ocup de el, cu tot
dinandinsul de cum voi fi mai liber de sarcinile de azi. Deocamdată sunt ţinut să
plec marţi sau miercuri la Ismail în ancheta la seminarul de acolo; şi dacă On.
Guvern va fi aprobat spesele necesare, va trebui să plec apoi cu fratele Lupaş şi un
al treilea la Geneva pentru 12 august.
Cum vedeţi voi fi silit să mă ocup abia pe toamna de tot, de interesantul
manuscris, care îmi este în pază. Sunt sigur, că e o lucrare solidă şi eu o cred veniţi
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la timp, pentru a se lua act, că ortodoxismul român ştie să fie în streajă pentru
drepturile şi întietatea lui în poporul român.
Fiţi sigur deci, că pun mare preţ pe opera aceasta, şi de va fi cu cale, şi de
vom putea într-un fel sau în altul, ea va trebui să iasă la iveală, pentru adevărul
cestiunii şi datoria noastră.
Mulţămesc cu căldură şi cu recunoştinţă şi pentru cele două broşurele dintre
care, pe una am primit-o şi cetit-o de la fratele Dr. Bălan, la Sf. Sinod episcopesc.
M-am apreciat-o mult, pentru relieful maestru şi clar, cu care puneţi
reformele vitale şi urgente de care are nevoie, mai ales pentru azi, Statutul
mâîntuirii, făurit de Şaguna.
Îmbrăţişez cu căldura toate reformele ce propuneţi, pentru că făra organe de
cultură şi de făptuiri organizaţiunile bisericeşti, oricât ar fi de perfecte, nu pot să fie,
mai ales pentru vremuri libere şi normale, decât giulgiul de mătase şi aur al unui
cadavru sufletesc.
Vă sărut şi Vă binecuvintez, rugându-vă Onorata familie să primească din
parte-mi toate urările de sănătate şi fericire.
R. Vâlcea 26 - VI 1920
+ Vartolomeu

Băcăuanul

[B. A. O. R. Aiad,fond citat, dosar 74, f. 87-88v)

3.
[Râmnicu-Vâlcea, 22 Martie 1922]
Frate Ciuhandu,
Am lăsat vorbă la Bucureşti Păr. Scriban să isprăvească odată la un fel cu
manuscrisul frăţiei Voastre, că ne stă rău nouă să Vă facem mâhniri în schimbul
dragostei şi a muncii frăţiei Voastre.
A rămas vorba să Vă scrie. Nu ştiu de va scris. Săptămâna viitoare mă
reîntorc la Bucureşti şi voiu căuta să aranjez şi cu chestiunea trimiterii revistei
pentru P. C. Voastră.
Cu cea mai fraţească dragoste
+ Vartolomeiu
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 72)
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4.
[Bucureşti]

Scumpe Prietene,
Mă iartă că

nu ţi-am putut răspunde până acum. Eparhia mea, mare cât o ţară
cum nu mi-am putut închipui, îmi absoarbe activitatea şi gândul
aproape în întregime.
Încă o dată deci te rog să mă ierţi de întârzierea a răspunsului.
Îţi mulţumesc din suflete pentru broşura trimeasă şi te felicit că nu încetezi a
revăra lumina peste timpul cel pătruns de atâta întuneric al clerului noastru ortodox.
Continuă cu bărbăţia pe care ţi-o cunosc şi prin cari ai devenit un stâlp de preţ al
ortodoxiei noastre româneşti.
Dacă ai broşuri mai multe te rog trimite-mi şi mie la Râmnic să le distribui la
clerici în schimbul preţului lor de cost, pe care ţi-l voiu înainta după distribuirea
brosurilor. Trimite-mi din toate numerele ce ai imprimat până acuma căci îmi plac
foarte mult.
Manuscrusul pe care îl ai la mine nădăjduiesc să-l public în revista „Biserica
ortodoxă română" care a început să apară sub direcţia mea că de legatul Sf. Sinod.
Mă voiu consulta însă în această privinţă şi cu redactorii mai de seamă şi Te
rog şi pe Prea Cucernicia Sa să-mi dai un răspuns în privinţa aceasta, de voieşti sau
să nu adaugi la hotarârea aceasta.
Dacă colegii mei vor găsi însă că broşura ar fi prea polemică Vă voiu trimite
imediat manuscrisul dacă nu voiu putea să găsesc vreo modalitate bănească pentru
imprimarea lui.
În tot cazul, te rog fii bun şi ne scrie articole la revista aceasta a Sf. Sinod,
care se plătec după natura lor, între o mie şi şase sute de lei coala de tipar formatul
revistei
Te sărut şi binecuvintez
şi dezorganizată

+Vartolomeiu al
Rîmnicului Noului
Severin

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 70-71]
CLXXI. Vecerdea Nicolae 1204
[Bucureşti

[Carte de vizită]

6 noiembrie 1928]

Dr. Nicolae Vecerdea
4
IW Vecerdea Nicolae (1862-1938), avocat şi fost director al filialei din Braşov a Băncii
,,Albina" şi consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti.
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Consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Bucureşti

Str. Stavropoleos 5

Domnule
Protopop şi Senator !
Primeşte
sincerile mele mulţumiri pentru voluminosul „Studii
istorice .. .Patronatul Eclesiastic ungar .. ." şi discursul „Suveranitatea şi
Solidaritatea Naţională".
Le voi ceti cu interes şi eventual voiu face şi uz de ele.
Bucureşti

6 XI 928

Cu

salutări

cordiale

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 125, f. 175]

CLXXII. Visarion Puiu 1205
[Cernăuţi,

25 februarie 1936]

Mitropolitul Bucovinei
Părinte

Ciuhandu,

Primeşte

călduroase felicitări şi mulţămiri pentru lucrarea în adevăr
ce ai dat la lwnină, sub titlul: ,,Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim
Raţ", pe care o voiu ceti şi o voiu recomanda facultăţii noastre şi clerului.
Îţi doresc, dela Dzeu viaţă şi sănătate, iar dela oameni sprijinul material
trebuitor, ca să ne mai dai pentru biserică şi şcoală şi alte lucrări însemnate.
Cu cele mai alese doriri de bine.
academică

+
Visarion
Cernăuţi,

25 II 1936

[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 33, f. 20]

1205
Visarion Puiu ( 1879-1964), fost episcop al Argeşului ( 1921-1933), ales mitropolit al
Bucovinei la 17 octombrie 1935 în scaunul rămas vacant în urma morţii mitropolitului Nectarie
Cotlarciuc ( + 4 iulie 1935). A fost instalat cu mare fast la I O noiembrie 1935. La 11 mai 1940
demisionează, iar la 27 ianuarie 1950, Stăntul Sinod al B. O. R. îl depune din treaptă.
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CLXXIII Voiutschi Emilian 1206
1.
[Cernăuţi,
Dragă

1907]

Doctore,

Mult mi-a părut rău, când am înţeles de la colega Tamavschi, că
dispoziţiunile mele de odinioară, privitoare la expedierea numărului iubiliar din
Candela şi a · lucrării Dtale în 20 exemplare la adresa Dtale nu s-au împlinit
întocmai. Era spre sfărşitul anului şi eu, ca de obiceiu, eram foarte învăluit în
lucrul,încât nu puteam controla toate. Astăti deci nu se poate constata cine-i de
vină. Tipograful care era însărcinat cu expedierea pachetelor, afirmă că s-a achitat
de datoria sa şi zice în fine că acum nu-şi mai poate aduce aminte. Îmi voi face
obiecţiunea ca prin numărarea exemplarelor s-ar putea da cel vinovat. Am încercat
şi aceasta şi tot n-am reuşit.
Acum însă văd că eşti satisfăcut. Dacă să-ţi mai trebuiască vreun exemplar,
fie din Candela sau din ediţiunea separată, adreseazăte numai la administraţiune.
În fine alăturez aici şi un exemplar din broşura mea şi salutându-te în modul
cel mai cordial , al rămas al Dtale prieten
Prof. Voiutschi
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 133-134]

2.
[Carte de

vizită]

[Cernăuţi,

1907]

Prof. Dr. Emilian Voiutschi
cu soţiea
au onoarea a Ve invita pre

Dvoastră

pe

Marţi

în 12 l. c. 6 oara seara la un

ceam

Emilian Voiutschi (1850-1920). Năcut la Cernăuţi în 31 martie 1850, a aboslvit studiile
teologice în 1874 după care a plecat, ca bursier,la Universităţile din Viena, lnnsbruck şi Strassburg,
dedicându-se studiului biblic şi exegezei Vechiului Testament precum şi studiul limbilor orientale.
Este primul în Biserica Ortodoxă care, pe baza Regulamentului de riguroase (pentru Facultatea nou
înfiinţată de la Cernăuţi), la 24 februarie 1881 obţine titlul de doctor în Teologie. În acelaşi an este
numit profesor de Morală, iar după moartea lui lsidor Onciul, suplineşte şi catedra pentru studiul
biblic şi exegeza Vechiului Testament. A publicat multe studii din domeniul Teologiei Biblice şi
1206

Morală.
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[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 166]

CLXXIV. Vujic Vikentije 1207
[Carte de vizită]

[Carloviţ,

16/29 august 1918]

Preaonorabile Domnule Dr.
Vă

rog să luaţi ca o mică amintire din Carloveţ aceste două cărţi (Sematismul
de 1905 şi Vukicvevics: Autonomia).
Scuzaţi că n-am putut găsi un exemplar Sematismul mai frumos: era unicul
acesta în tipografia de aici.
Cu salutare în toţi amicii ai mei de acolo mai ales la Dl. Dr. Botiş
Vă salută cu stimă
ARHIMANDRIT DR. VIKENTIJE VUJIC
REKTOR BOGOSLOVIJE
SRIJEMSKI KARLOVCI
16/29 VIII 1918
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 74, f. 50]

CLXXV. Zigre Nicolae 1208
Oradea, 26 aprilie 1940
Prea Stimate Domnule Senator,
Vă mulţumesc pentru atenţiunea acordată mie prin trimiterea lucrării
Dvoastre ,,Românii din Câmpia Aradului acum două veacuri". Nu am avut încă
timp a o citi, găsindu-o aici în Oradea, unde numai de sărbători am venit, având
aşezarea mea principală în Bucureşti. Nu voi întârzia însă cu citirea ei.
Cu deosebită stimă
Dr. N. Zigre

Domniei Sale

Vujic Vikentie, rector al Facultăţii de Teologie din Carloviţ, mai apoi episcop al
Belgradului. Este absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, un bun cunoscător al istoriei, limbii
şi literaturii romăne.
,~os Dr. Zigre Nicolae ( 1843-1918), om politic din Bihor. Studii liceale la Beiuş şi Oradea,
unde a absolvit şi Dreptul. Avocat în Oradea, secretar consistorial la Sibiu între 1907-1918, fost
secretar consistorial la Oradea ( 1870-1907), fost prefect al oraşului (I 919), deputat liberal ( 19221926), subsecretar de stat ( 1922),senator şi vicepreşedinte al Senatului ( 1926-1927), ministru al
Cultelor şi Artelor ( 1939), membru al Sinoadelor 8. O. R. din Arad şi Oradea.
1207
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Domnului dr. Gheorghe Ciuhandu Senator
Iconom Stavrofor
Arad
[B. A. O. R. Arad.fond citat, dosar 81, f. 19]
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Preot

ş i c ă rturar,

Gheorghe Ciuhandu a

ştiut să împartă

cu

dărnicie din comorile minţii şi sufletului întreg ii preoţimi ş i

credincioşilor ortodocşi. Îndrăgostit cu patimă de trecutul
ecleziastic al românilor, prin activitatea sa poate fi a ş ezat în rândul
marilor istorici ai neamului . Este considerat al doilea mare istoric
bisericesc al Episcopiei Aradului , după Vasile Mangra . A cheltuit
energia unei vieţi întregi cu descifrarea documentelor, cu
pătrunderea ascunzişurilor umbrite din filele trecutului nostru
bisericesc şi naţional.
Cuvântul şi condeiul său convingător, care întotdeauna
exprimase la el idei şi sentimente generoase, capabile să întărească
forţele morale şi spirituale ale românilor nu au putut trece
neobservate de contemporanii săi . Preot şi om de ştiinţă , dar mai
presus de toate 0111 , în sensul cel mai înalt al cuvântului , Gheorghe
Ciuhandu a fost prin sufletul ales, prin modestie şi ponderaţie , prin
simplitatea în gesturi, sinceritatea gândului şi faptei sale devotate,
un exemplu şi un îndemn .
În lumea teologilor şi istoricilor români, el a adus o stăruinţă
şi o pregătire pc care mulţi nu o aveau, dar pc care moartea a
împiedicat-o a da rodnicia adevărată . Şi dacă odată cu scurgerea
timpului strădaniile generaţiilor care i-au urmat, aşa cum ci însuşi a
dorit-o, au adus noi şi valoroase contribuţii la cunoaşterea istoriei
naţionale şi bisericeşti , modificând uneori concluziile lucrărilor
sale, ceea cc rămâne drept mă11uric a zbuciumului şi trudei sale, este
mesajul general al vieţii şi operei unui intelectual care şi-a înţeles
misiunea manifestându-şi personalitatea în serviciul Bisericii şi al
,Naţiunii Române.
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